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A comida conta histórias. Histórias de gente que deixou o campo pela cidade, que mudou
de região ou de cidade, que veio de outros países, que foi para outros países. As pessoas
circulam, vão e voltam, bem como se separam, se misturam, se moldam. A comida conta
histórias e, entre outras, histórias de migrantes. A comida permite evocar nostalgia, bem
como definir proximidades e distâncias, diluir e estabelecer fronteiras. Ameniza perdas,
acentua identidades. É assim que a comida – e, extensivamente, a cozinha – permite
pensar relações sociais e, em especial, criar vínculos em novas condições de vida
expostas a partir de experiências migratórias. Emergem, nesses processos, novos
elementos – produtos, receitas, formas de abastecimento, restaurantes –, desvelando
articulações que têm implicações profundas nas maneiras de pensar a nova experiência,
em movimentos muitas vezes associados à demarcação de novas posições sociais. A
memória participa como componente poderoso desse fenômeno, mediando, em
temporalidades distintas, processos e representações, que confluem na percepção de
trajetórias em que descartes e incorporações têm forte significância na construção de
vínculos, entre pessoas e espaços. Desse modo, tomando o olhar sobre os saberes e
práticas da alimentação como abordagem, este Grupo de Trabalho – que se apresenta
como uma das iniciativas que dão continuidade aos espaços de reflexão a partir da
antropologia da alimentação nas Reuniões Brasileiras de Antropologia – se propõe a
reunir estudos que procurem iluminar diferentes elementos de processos associados a
deslocamentos e migrações, de grupos e pessoas.
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