
Prezados leitores,  

 

Contextos da Alimentação apresenta o seu sexto volume no qual se mantem 

a proposta inicial de divulgar trabalhos originais na área da alimentação na 

perspectiva interdisciplinar humanística de maneira que leve à discussão e vise a 

compreensão do ato de se alimentar como uma atitude comportamental, cultural, 

religiosa, biológica, filosófica, fisiológica e econômica, identificando e analisando suas 

distintas consequências no contexto da sociedade na qual está inserido. 

Assim, perpassando por diversas regiões do Brasil, esta edição apresenta os 

aspectos culturais da alimentação caipira, caiçara e das populações ribeirinhas, no 

estado do Pará, região norte. Em direção ao nordeste, o leitor acessará um estudo 

que analisou os aspectos da construção do gosto alimentar e das práticas alimentares 

na perspectiva das narrativas de consumidores em uma feira livre na região do 

recôncavo baiano. 

Ainda na Bahia, na região de Valença, foi realizado um estudo sobre a cadeia 

produtiva dos mariscos, desde o contato inicial com as “marisqueiras”, até a sua 

transformação em aplicações gastronômicas nos restaurantes locais. Partindo para a 

região sul do país, o artigo “Às margens dos rios: escolhas alimentares de pescadores 

de Foz do Iguaçu-PR” versará sobre as influências nas escolhas alimentares de 

pescadores que vivem às margens dos rios Paraná e Iguaçu. Ler os relatos dos 

pescadores, suas histórias e representações culturais é uma viagem à parte, em cada 

relato! 

Um dos ramos das bebidas que tem sido destaque nos últimos anos é a 

cerveja, especialmente as artesanais e versões premium. Assim, o artigo “A cerveja 

no Brasil Holandês: notas sobre a instalação da primeira cervejaria do Brasil” é 

fundamental para conhecer a história sobre a produção de cerveja no Brasil, seus 

impactos sociais, econômicos e culturais. 

Contemplando a diversidade de olhares desta publicação, na sessão 

introdução (destinada a projetos de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de 

curso) você poderá acessar a pesquisa realizada por Daiane Alves da Silva que 

investigou, em uma população adulta, o consumo dos principais alimentos fonte de 

lipídios e os fatores que influenciam suas escolhas. As ações educativas para o 

consumo de alimentos de melhor qualidade devem considerar os achados dessa 

pesquisa, que estão bastante consistentes.  

Nesta edição você poderá acessar ao vídeo de animação produzido pelo 

Professor Rafael Dourado que expressa os resultados da pesquisa realizada por 

Marina Romero Alvarenga que retrata a distração ao comer como um dos fatores de 

risco para o desenvolvimento da obesidade, visto que a atenção é fundamental para 



garantir uma alimentação de qualidade na qual há o reconhecimento dos alimentos 

que estão sendo consumidos, percepção de sabores, texturas, características físicas 

e químicas dos alimentos. 

Convidamos os nossos leitores que têm desenvolvido estudos na área da 

alimentação, nos seus diversos contextos, a submeterem suas pesquisas para que 

possam ser somadas ao arsenal já produzido por este veículo, a fim de contribuir 

para a fomentação e instigação de novos temas de pesquisa em alimentação.  

 

Boa leitura! 

 

Irene Coutinho de Macedo  


