
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO 
if eating can change the world, 

what can design do with that? 
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MANIFESTO 
 

 
Where did we get lost? 
where did we choose 

not to be a seed anymore? 

Where did we forget that we are people? 

 

We were less. 

We produced more. 

10,000 species of food nourished the mouths 

of our ancestors. 

thousands of roots 

thousands of fruits 

thousands of vegetables. 

 

Where did we get lost? 

Where did we miss 

Our fullness life? 

Our cooperation? 

Where can we return and have attitude 

and change everything, 

and regenerate the world in each thing? 

 

There were biomes and abundance, 

the earth that gives us everything, 

cerrado, caatinga, pampa 

amazon 

marshland, Atlantic forest. 

So much earth gives us so much more, 

gaves us so much that we now ignore. 

Where did we get lost? 

 

3 grains 

are 60% of all calories consumed. 

every 365 days 

4 million lives of obese people 

are lost. 

 

Onde a gente se perdeu? 
em que curva a gente escolheu 
não ser mais semente? 
esqueceu que é gente? 
 
Éramos menos.  
Produzíamos mais.  
10000 espécies de alimentos nutriam as bocas 
de nossos ancestrais. 
milhares de raízes 
milhares de frutas 
milhares de vegetais. 
 
Onde a gente se perdeu?  
em que lugar morreu  
Nossa vida em plenitude? 
Nossa cooperação? 
Onde podemos retornar e ter atitude 
e mudar tudo, 
e regenerar o mundo? 
 
Eram biomas e abundância, 
terra que tudo dá, 
cerrado, caatinga, pampa 
amazônia,  
pantanal, mata atlântica. 
Terra tanta que tanto dá, 
que tanto deu. 
onde a gente se perdeu? 
 
3 alimentos  
são 60% de todas as calorias consumidas. 
a cada 365 dias 
4 milhões de vidas de obesos 
perdidas. 
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Food kills more than car accidents out 
there, 
than planned homicides, 

than storms or tornados. 

What we eat kills everywhere. 

 

84 thousand times a thousand 

of obese ill, 

and overweight 

in Brazil. 

 

And 7 million starving 

and not knowing 

that we produce enough 
to end hunger. 
but a third of what comes out of the earth 

does not reach anyone's mouth. 

and feeds only the pocket of who 

convinces us of any other truth. 

 

But, 

where really did we get lost? 

 

Trees turning grass, 

which becomes meadow, 

that becomes cattle, 

that becomes air methane, 

that devours water every day. 

More precisely 15000 liters per kilogram, 

for each cow in each hectare. 

That becomes flesh, 

that turns into lunch, 

or dinner, or brunch, 

of someone who has not yet said: 

 

Where really did we get lost?  
 

Sit in front of the TV, 

see what everyone sees. 

Devour the soda, 

that the energizing propaganda plays, 

of the super cool ones, 

and the hamburger in promotion that says: 

"Two for the price of one, 

Comida mata mais que acidente de carro, 
que homicídio planejado, 
que tormenta ou tornado. 
o que comemos mata por todo o lado. 
 
84 mil vezes mil 
de obesos 
e sobrepesos 
no Brasil. 
 
E 7 milhões sem o que comer. 
Sem saber 
que produzimos o suficiente 
para matar a fome de toda a gente. 
mas que um terço do que sai da terra 
não chega na boca de ninguém. 
e alimenta só o bolso de quem  
nos convence que a gente não se perdeu. 
 
 
Mas onde foi mesmo que a gente se perdeu? 
 
Árvore que vira grama, 
que vira pasto, 
que vira gado, 
que joga metano pro ar, 
devora água sem parar. 
Mais precisamente 15000 litros por kilograma, 
por cada vaca em cada hectar. 
Que vira carne, 
que vira almoço, 
ou jantar, 
de alguém que ainda não respondeu: 
 
onde mesmo a gente se perdeu? 
 
Senta na frente da TV, 
vê o que todo o mundo vê. 
Devora o refrigerante, 
da propaganda energizante, 
de gente transante, 
e o hambúrguer na promoção: 
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“Leve dois pague um, 
with double the bread, awesome! " 

(the wheat bread, 

with refined sugar that they add ). 

 
The apple peel 

becomes a styrofoam tray. 

Can an oil container 

contain love in any way? 

Earth potatoes 

were stamped on boxes 

of packaged snacks 

with abstract labels that you eat without a 

plate, 

and may have less potato 

than glutamate. 

 

My grandmother does not even know what 

that is. 

My grandmother ate the fruit of the trees. 

She held on her hands, 

bite with the mouth, 

licked with her tongue. 

The hand that turned into fork, 

the stone that turned knife, 

the fire that turned into machine, 

which turned into speed, 

that turned 

into a satire 

of the orange that we no longer know what it 

is.. 

He don’t recognize any trees. 

 

And there is no more seasons in the market. 

as if someone is a nature tamer, 

with strawberries  in winter 

and apples in summer. 

Fork in the hand, 

pot on the stove, 

stories and food everywhere. 

Sit on the floor. 

Eat in the chair. 

We eat the world 

We are the world we eat 
com o dobro do pão!” 
(pão de trigo alterado, 
com açúcar refinado). 
 
A pele da maçã  
virou bandeja de isopor. 
Container de petróleo 
pode conter amor? 
 
A batata da terra 
ficou estampada na caixa 
do snack empacotado 
com um rótulo abstrato 
que às vezes tem menos batata 
do que glutamato. 
 
Minha avó nem sabe o que isso é. 
Minha avó comia a fruta do pé. 
Segurava na mão, 
mordia na boca, 
lambia na língua. 
Essa mão que virou garfo, 
a pedra que virou faca, 
o fogo que virou máquina, 
que virou rápida, 
que virou 
sátira 
da laranja que a gente não sabe mais o que é. 
Não reconhece o seu pé. 
 
E no mercado não existe mais estação. 
É todo o ano o ano inteiro. 
Melancia no inverno 
e morango no verão. 
 
Garfo na mão, 
panela no fogão, 
histórias na fogueira. 
Senta no chão. 
Come na cadeira. 
 
Comemos o mundo 
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Somos o mundo que comemos 
We eat the world we hope for 
3 times a day. 

7 billion people. 

Did you know? 

 

We all eat. 

We are all linked by food 

because we are all beings of life. 

 

And when choosing 

what to eat, 

from where to eat, 

with whom to eat, 

And by understanding 

why to eat 

why not to eat, 

And when we ask ourselves 

“What am I hungry for?" 
and by translating what they say on TV, 

we can then realize 

where did  we get lost. 

We can reconnect again, 

and choose to be back 

and live, 

to participate and cooperate, 

to recognize ourselves. 

 
Eating is a biological, 

political 

and ecological act. 

 

Support small farmers, 

choose seasonal fruits. 

Share recipe with friends 

peel your orange with your hands. 

Or don’t. 

 

Cook your own food, 
Turn your table into your own altar. 

Eat slowly 

and plant your own herbs. 

Or don’t. 

 
Comemos o mundo que queremos. 
3 vezes por dia. 
7 bilhões de pessoas. 
Você sabia? 
 
Todos comemos. 
Todos nos ligamos pela comida 
porque todos somos seres de vida. 
 
E ao escolher  
o que comer, 
de onde comer, 
com quem comer, 
E ao entender 
porquê comer, 
porquê não comer, 
E ao perguntar 
“tenho fome de quê”?, 
e ao traduzir o que dizem na tv, 
a gente pode entender 
onde a gente se perdeu. 
A gente pode se reencontrar, 
escolher voltar  
a viver. 
a participar e cooperar, 
a se reconhecer. 
 
Comer é ato biológico. 
e político 
e ecológico. 
 
Compra do pequeno agricultor 
Escolhe a fruta na estação 
Divide receita com amigos 
Descasca laranja na mão. 
Ou não. 
 
Cozinha tua comida, 
Faz da mesa teu altar 
come devagar 
e planta teu manjericão. 
ou não. 
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Mix science and nature, 
as science is systematized knowledge 

and nature is the added wisdom. 

Wonder, sit, try a bit, 

mix a mango with mint. 

scent a thyme on its pot. 

Because if we try, 

We will see that nothing was lost. 

That we simply forgot. 

 

Save and plant your seeds, 

eat different things. 

Run from the food made of war and oil, 

run from the poison that is thrown in the soil. 

 

Realize that everything has a function. 

and a form, 

and a soul 

and emotion. 

That all has its purpose. 

 

Realize that eating is powerful, 

and that Design has changed our way of being. 

 

Design takes the function of living 

and guides substance and material. 

Design is related to life, 

and that makes it as important as real. 

 
Here we manifest a new vision, 
of understanding the ultimate role 

of eating, 

of drawing, 

of producing, 

creating, 

reinventing. 

and meeting again. 

(Where did we get lost?) 
 

Regenerate the planet. 

Reconnect the beings. 

Gather tools with knowledge. 

 
Mistura ciência e natureza 
que ciência é conhecimento sistematizado 
e natureza é o saber somado. 
Intui, sente, experimenta, 
mistura manga com menta. 
Cheira o pé de pimenta. 
Porque se a gente tenta, 
a gente vai ver que nada se perdeu. 
Que a gente só se esqueceu. 
 
Guarda e planta tuas sementes, 
come espécies diferentes. 
Foge da comida que vem dos restos da guerra, 
foge do veneno que é jogado na terra. 
 
Entende que tudo tem função. 
Que tem forma, 
alma 
e emoção. 
Que tem razão de ser. 
 
Que comer tem muito poder, 
e que o design mudou a nossa maneira 
de ser. 
O design pega a função do viver 
e norteia a matéria. 
O design é coisa de vida, 
e coisa de vida é coisa séria. 
 
Manifestamos aqui uma nova visão, 
de entender qual é afinal a função 
de comer, 
desenhar, 
produzir, 
criar, 
re-inventar. 
para se reencontrar. 
(onde a gente se perdeu?) 
 
Regenera o planeta. 
Reconecta os seres. 
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Junta ferramentas e saberes. 
 

Design has changed our way of being. 

and this is a manifesto for the reencounter: 

 

... of the fork with the hand. 

... of the tongue with the mouth. 

... of the spoon with the shell. 

... of sensation with reason 

... of experience with science 

... of fire with flavor. 

... of form with function. 

A Manifesto of regeneration. 

and love. 

 

What is the role of Design? 

What is the power of Food? 

Let’s put Design on duty 

and ask as a matter of fact: 

 

if eating can change the world, 

what can design do with that? 
 
O design mudou a nossa maneira de ser. 
e esse é um manifesto do reencontro. 
 
… do garfo com a mão. 
… da língua com a boca. 
… da colher com a concha. 
… da sensação com a razão 
… da experiência com a ciência 
… do fogo com o sabor. 
… da forma com a função. 
Manifesto da regeneração. 
e do amor. 
 
Qual é a função do design? 
Qual é a potência da comida? 
Propomos por um segundo 
colocar o design a serviço: 
 
se o que comemos muda o mundo, 
o que o design pode fazer com isso 

 

 


