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10 
Alimentação e Saúde nas Representações e 
Práticas Alimentares do Comensal Urbano 

Rosa Wanda Diez Garcia 

Depois da Segunda Guerra Mundial, pesquisas sobre o perfil epidemiológico 

das doenças passaram a sustentar uma associação causal entre alimentação e doen

ças crônicas como as enfermidades cardiovasculares, diversos tipos de câncer, 

diabetes, entre outras que provocaram mudanças na nossa relação com a comida. 

Esse novo perfil epidemiológico caracterizado por doenças crônicas degenerativas 

associadas à alimentação, ao sedentarismo e a outros fatores impostos pela vida 

urbana, que num primeiro momento predominou nos países desenvolvidos, é con

siderado um problema de saúde pública também nos países pobres. 

A idéia de que o que é gostoso comer pode ser perigoso para a saúde vem 

acompanhada da valorização de um estilo de vida saudável, de um corpo atlético, 

que impõem um novo gênero de vida regrada. O cumprimento de uma nova pauta 

de cuidados que envolvem principalmente a alimentação e a atividade física deter

minará os riscos de vida a que estamos sujeitos, provocando mudanças significa

tivas na nossa relação com a comida. 

Se do ponto de vista biológico temos certas necessidades nutricionais, do 

ponto de vista sociocultural também temos necessidades a serem preservadas por 

meio da alimentação. Campos (1982) assinala a tendência de se transformar cada 

vez mais o ato de se alimentar em um processo mecânico, no qual os prazeres da 

mesa vêm acompanhados por inquietações em relação à saúde. 

Já não é mais sem culpa que nos sentamos à mesa para desfrutar da comi

da. Na medida em que a alimentação, como prática que embute a condição social, 

a cultura e a psicologia no mesmo ato biológico de sobrevivência, passa a se 

integrar à lógica da medicalização, o universo que a circunda será reorganizado 

segundo essa matriz. 

Qual o impacto da preocupação com a saúde no comportamento alimentar 

quando esta implica mudanças na alimentação que não coincidem com as práticas 

alimentares construídas socialmente? É a pergunta a que pretendo responder aqui, 



com foco no meio urbano, porque é nele que essas questões estão mais presentes 

em virtude da maior exposição da população a pressões de caráter sanitário difun

didas pelos meios de comunicação. 

Os dados obtidos nesta pesquisa foram colhidos por meio de entrevista 

semi-estruturada, realizada com funcionários administrativos da Secretaria de 

Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, localizada no Edifício Martinelli, 

situado no miolo urbano da cidade de São Paulo. Foram entrevistados 21 funcio

nários, dez do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Todos desempenhavam 

função administrativa: 13 oficiais da administração geral; dois assistentes adminis

trativos; dois auxiliares de pesquisa; dois encarregados de setor; um auxiliar de 

escritório; e um secretário. A maioria (17 indivíduos) tinha o Segundo Grau (En

sino Médio) completo, um dos entrevistados tinha o Primeiro Grau (Ensino Fun

damental) completo e três tinham título universitário sem nunca terem exercido a 

profissão. A idade dos entrevistados variou de 20 a 54 anos. Quatorze entrevista

dos eram paulistanos e viveram sempre em São Paulo, três eram do interior paulista 

e quatro vieram de outros estados. Os relatos que subsidiam a discussão aqui 

proposta foram organizados por categorias temáticas: 'como as pessoas avalia

vam sua alimentação'; 'alimentos considerados bons e ruins ' ; 'relatos sobre expe

riências com doenças que implicam cuidados com a alimentação' e 'práticas ali

mentares que representam cuidados com a saúde' . No entanto, essas categorias 

não são fruto de perguntas diretas, foram extraídas posteriormente dos relatos a 

partir de questões como: qual a opinião do entrevistado sobre a alimentação no 

centro da cidade de São Paulo, o que achava da limpeza dos restaurantes nos 

quais comia, o que gosta de comer, que tipo de preocupação ele tem com a comi

da e quais as diferenças entre comer em casa e comer na ' rua ' . Foi realizada 

também uma análise vertical avaliando coerências e contradições do discurso de 

cada entrevistado. 

IMPLICAÇÕES DA INTERVENÇÃO SANITÁRIA NA ALIMENTAÇÃO 

Fischler (1989) suscita questões interessantes para refletirmos sobre as 

implicações de intervenções nos hábitos alimentares a partir de razões sanitária, 

médica, econômica e comercial, entre outras, sem levarmos em conta as dificul

dades e conseqüências desconhecidas devidas ao conhecimento ainda embrioná

rio sobre a construção do comportamento alimentar. Para esse autor, a tentativa 

de modelar o comportamento alimentar, segundo progressos e flutuações do co



nhec imen to nutr icional , não pode desconhecer suas impl icações técnicas , 

metodológicas, epistemológicas e éticas. 

Para Fischler (1995), o comportamento alimentar pode ser explicado pelo 

'paradoxo do onívoro', que coloca o homem diante da contradição de ser capaz de 

inovar e conservar uma variedade suficiente na alimentação para atender às suas 

necessidades nutricionais, devendo desconfiar da novidade porque o alimento des

conhecido representa um risco potencial. É por meio desse paradoxo que o autor 

tenta explicar o complexo sistema alimentar das diferentes culturas culinárias que 

comportam um conjunto de regras, representações e práticas profundamente variá

veis de uma cultura para outra. Segundo ele, dois tipos de coação estão presentes no 

comportamento alimentar: a coação biológica, que diz respeito à sua condição de 

onívoro; e a coação cognitiva, de conteúdo não-fisiológico, mas ligada funcional

mente ao sistema nervoso central, determinada por crenças, representações, su

perstições e, portanto, pelo pensamento mágico, presente no pensamento ocidental, 

que provoca efeitos orgânicos e necessidades coerentes para o sujeito. Ambos os 

elementos, a coação biológica e a cognitiva, não permitem encararmos a alimenta

ção como uma questão de pura engenharia nutricional (Fischler, 1989). 

Admitindo a teoria de Karl Popper, segundo a qual uma teoria científica 

pode ser refutável a todo instante, Fischler apresenta as seguintes questões: qual 

critério permitirá a utilização de uma verdade científica como linha de ação de uma 

política sanitária? É possível desconhecer as dificuldades técnicas e metodológicas 

no que diz respeito à função social e cultural da alimentação e notadamente como 

aspecto central de identidade? Há, num sistema culinário, estruturas culturais do 

gosto e do sentido nas práticas sociais que podem ser modificadas e internalizadas 

pela sociedade sem que se questione quais as implicações éticas das dificuldades 

objetivas que serão impostas? 

Mais que qualquer outra prática, a alimentação tem sido apontada entre os 

responsáveis pelas principais doenças crônico-degenerativas típicas do mundo 

ocidental. Indubitavelmente, numerosos outros componentes da vida moderna 

estão interferindo no estado de saúde. O modo de vida está entre as principais 

causas das doenças crônicas do mundo ocidental, conforme a análise dos mode

los etiológicos exógenos das doenças contemporâneas (Laplantine, 1991). Sendo 

produto do 'meio social' ou do 'modo de vida' , a poluição atmosférica, os ruídos, 

as condições de vida, o sedentarismo, a obesidade e a alimentação são parte da 

etiologia dessas doenças. 

Assim, a alimentação tem sido perseguida como responsável pelas doenças 

atuais. Menos como fator causal de doença que possa ser posto em relação a 

outros fatores, a alimentação tem sido apontada como fator diretamente responsá



vel por ela. Mantendo esse argumento etiológico explicativo das enfermidades, 

temos a considerar que a alimentação pode ser um entre outros tantos fatores, ou 

a conjugação desses fatores etiológicos. O quanto cada um desses elementos é 

responsável por uma ou outra doença é uma afirmação que só é feita em função 

dos métodos disponíveis de mensuração de variáveis previsíveis. Nesse 'modo de 

vida' , responsável pelo perfil epidemiológico das doenças contemporâneas, pode

mos separar os fatores entre aqueles que estão na alçada de resoluções individuais 

e aqueles que pertencem à macroestrutura social e econômica. A alimentação, 

bem como a atividade física, está entre os poucos e prováveis focos de interven

ção sanitária ao alcance das instituições de saúde, visto que a poluição ambiental, 

o estresse da vida urbana, as condições de trabalho e de vida estariam num outro 

plano de intervenção. Como esses fatores pouco têm a ver com a intervenção 

dirigida ao indivíduo, pois pertencem à macroestrutura socioeconômica da orga

nização da sociedade, são colocados num plano abstrato pelo discurso científico 

que fundamenta as ações técnicas profissionais. A ênfase passa a centrar-se nas 

recomendações de responsabilidade do sujeito. A alimentação é um desses focos 

de intervenção adequados a serem objetos de intervenção no plano individual. 

Subjacente à atribuição exógena da causalidade, está a responsabilização do sujeito 

para a eficácia da intervenção. 

Pressões de caráter sanitário sobre a alimentação são difundidas em dife

rentes instâncias. A publicidade, hoje em dia, apropriou-se do discurso técnico-

científico e o utiliza para adicionar ao produto alimentício uma vantagem de cará

ter terapêutico, que faz com que conceitos sobre alimentação vinculada à saúde 

estejam amplamente difundidos (Gracia, 1996). 

As REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

Entendemos por comportamento alimentar não apenas as práticas observa

das empiricamente (o que comemos, quanto, como, quando, na companhia de 

quem e onde), mas também os aspectos subjetivos que envolvem a alimentação: 

os socioculturais e os psicológicos (alimentos e preparações apropriados para 

situações diversas; escolhas alimentares; comida desejada e apreciada; alimentos e 

preparações que gostaríamos de apreciar; a quantidade de comida que pensamos 

que comemos etc.). A metodologia deste trabalho contempla os aspectos subjeti

vos do comportamento alimentar, por entendermos que estes balizam as práticas 

alimentares. 



Utilizamos como referencial para análise do discurso dos entrevistados o 

conceito de representação social (Moscovici, 1978; Jodelet, 1988) com o objetivo 

de apreender o que eles pensam sobre alimentação e como suas concepções influ

enciam o comportamento alimentar. A representação social é a construção mental 

da realidade que permite a compreensão e a organização do mundo, bem como é 

a que orienta o comportamento. Os elementos da realidade, os conceitos, as teo

rias e as práticas são submetidos a uma reconstituição com base nas informações 

colhidas e na bagagem histórica (social e pessoal) do sujeito, permitindo, dessa 

forma, que se tornem compreensíveis e úteis. Nesse processo, as representações 

sociais tornam um objeto significante, introduzindo-o num espaço comum, dige

rindo-o de forma a permitir sua compreensão e sua incorporação como recurso 

peculiar ao sujeito. 

Por meio da comunicação, o objeto (humano, social, material ou uma idéia) 

será apreendido através de uma lente impregnada de valores e conceitos significantes 

j á existentes na bagagem histórica do sujeito; ou seja, o objeto é selecionado e inte

grado numa rede que traduz algo significante para o sujeito. A aproximação da rea

lidade externa, de modo a torná-la próxima e perceptível, é uma facilidade proporci

onada pelas representações, trazendo o mundo externo para o repertório pessoal do 

indivíduo. Assim, um conceito, uma abstração, passa a ter uma existência real por 

meio da sua apropriação pelas representações sociais, consideradas uma forma de 

conhecimento do senso comum, elaborado e compartilhado socialmente. 

É por meio das representações sociais que pretendemos nos aproximar do 

comportamento alimentar, com o intuito de compreender como as informações 

sobre alimentação associadas à saúde são incorporadas pelo sujeito, de modo que 

ele as integre ao seu repertório (formado por diferentes tipos de informação, de 

costumes, de valores etc.) e também as utilize como balizadora de suas práticas 

alimentares. 

O uso de termos como 'alimentação' e 'nutrição' condizem, principalmente 

este último, com o enfoque da 'norma' , da dieta regulada. Ao contrário, 'comida' 

retém a idéia de uma forma isenta de valores nutricionais, mas retratando percep

ções que dizem respeito à alimentação. 1 No primeiro caso, por ser um termo de 

caráter técnico, embute-se na palavra uma matriz que recupera representações 

com conteúdo envernizado tecnicamente. Já a palavra 'comida ' , termo usual na 

linguagem informal, recupera principalmente elementos presentes na experiência 

pessoal e social. No decorrer das entrevistas, oscilamos entre o uso dos termos 

'comida' e 'alimentação' e apresentamos o trabalho como um estudo sociológico 

sobre diversos aspectos da vida na cidade de São Paulo, entre eles a alimentação, 

evitando assim qualquer indício que desse margem ao entrevistado para sentir que 



sua alimentação estivesse sendo avaliada tecnicamente. Inclusive porque essa não 

era a nossa intenção. 

O comportamento alimentar leva em conta as práticas alimentares que vão 

dos procedimentos relacionados com a seleção dos alimentos à sua preparação e 

seu consumo propriamente dito, incluindo valores simbólicos associados à ali

mentação (Garcia, 1993). As práticas alimentares que de alguma forma estão ori

entadas por um viés disciplinar - por exemplo, por uma preocupação com a saúde 

- não serão o cumprimento linear desse princípio. Ao contrário, essas práticas 

alimentares vão manifestar conflituosamente as oscilações do comportamento ali

mentar formado por representações construídas ora pela preocupação com a saú

de, ora pelo desejo, adequando-se ora à ' saúde ' , ora ao 'paladar ' . Toda herança 

que estruturou o gosto, os rituais alimentares acompanhados de preparações opor

tunas às diferentes situações, é parte permanente das práticas alimentares. Em 

determinadas situações a comida poderá vir acompanhada da 'culpa por estar 

comendo o que não se deve ' , mas, como é possível observar nos relatos que se 

seguem, as representações, como estão constantemente se reformulando, são 

estruturas cambiáveis, modulam-se em diferentes situações: 

Quero chegar lá, ainda não consigo, me alimento mais ou menos. Sei 
que a alimentação fortalece muito, tanto na parte digestiva, orgânica, 
na pele, tudo. É preciso ter consciência pra poder ter a disciplina na 
alimentação. Tem épocas que gosto muito de doces, agora tem épocas 
que prefiro salgado. Gosto de pizza, almôndega, essas coisas. Nada 
disso faz bem, mas a gente come, né? 

Eu acho que ser saudável é você comer de tudo que tem vontade, mas 
não dá pra exagerar também. Tem que comer de tudo um pouco. Eu 
procuro, assim, balancear mais ou menos, eu procuro fazer vitamina de 
manhã. 

Na minha geladeira só tem coisas que eu posso comer. Tem queijo, 
salada, fruta. As vezes chego a sentir falta do sal, entende? Outra coisa 
você não encontra na minha geladeira, porque é uma tentação. Não 
tendo, você não vai comer aquilo. Estou tentando mudar meu hábito de 
alimentação, mas eu acho que já é um pouco tarde, eu já comi muita 
coisa errada. Quando era criança, era arroz e feijão direto, e como nós 
morávamos numa fazenda, nós comíamos muita carne de porco. Na
quela época, quanto mais a gente comia, era melhor. 

Eu sei que não tenho vícios de alimentação, sei lá, eu leio muito sobre 
colesterol, esse tipo de coisa. Eu procuro, por exemplo, fazer um pouco 



de esporte, sei que comer rabanete faz bem. É claro, sempre tem o risco 
de enfarto, né? Mas não fala isso pra ninguém, pode ser que eu morra 
disso até. 

Numerosos exemplos ilustram a amplitude de sentimentos, emoções e ma

nifestações desencadeados pelo ato de comer. Até que ponto essa instância do 

convívio social é afetada quando se impõe à refeição a restrição alimentar tão 

apregoada, em que os alimentos prejudiciais são os disponíveis e acessíveis à 

maior parte da população? 

Driblar essa 'salvação terrestre' pela alimentação não é fácil e constitui 

muitas vezes uma opressão ainda mais acentuada, quando o poder aquisitivo tam

bém é limitante, situação inclusive majoritária não só na população estudada. A 

estrutura de que dispõe o meio urbano determina o que as pessoas irão comer. 

Diante do excesso de recomendações e de cuidados alimentares e das condições 

objetivas disponíveis, a alternativa pode ser observada nos relatos seguintes: 

O negócio é não ficar muito na neurose, você toma as precauções que 
dá pra tomar, porque se você for pensar em tudo isso, você não come. 

Acho que fruta e verdura são os únicos alimentos que não ouvi falar 
que faz mal. 

Mas se for pensar muito você acaba não comendo nada fora. 

Entre as representações sociais que envolvem valoração de elementos da 

dieta, a 'gordura e o colesterol' e a 'higiene alimentar' foram os principais consti

tuintes de tais representações. Independentemente de sexo, idade ou qualquer ou

tra condição aparente, tais elementos confinam os malefícios do fim do século 

passado. No pensamento contemporâneo mais difundido, diz Laplantine (1991), 

somos tentados a classificar os alimentos como 'bons ' e 'maus ' , podendo ser 

designados inimigos principalmente a gordura, o açúcar e o sal, além de bebida 

alcoólica, colesterol e condimentos. 

Nos exemplos que se seguem, as informações, integradas às experiências 

vivenciadas com problemas de saúde, regem representações sobre 'gordura ' , 

'colesterol ' , 'excesso de peso ' e 'contaminação alimentar ' . Podemos observar 

nesses relatos que outros elementos que não os alimentares ou físicos fazem 

parte das explicações sobre os malefícios de certos alimentos para a saúde e, 

inclusive, contribuem para atenuar a responsabilidade da alimentação como cau

sa de doenças. 



Relatos com representações sociais sobre contaminação alimentar: 

Já peguei infecção intestinal. Na verdura mal lavada, a gente encontra 
bicho, entendeu, está sujeito a pegar vermes. Porque tem aqueles 
ovinhos que ficam nas folhas. Aí, às vezes a pessoa trabalha demais, 
não tira férias, então o organismo - e a poluição também contribui 
bastante - fica debilitado. 

Eu sou meio cabreiro com a comida assim de lanchonete, de restauran
te, esse negócio. O pessoal não tem muito asseio. Na nossa seção aqui, 
teve gente que encontrou objetos, lixo, tudo dentro da comida. (...) 
Depois que eu peguei hepatite, eu fiquei fresco com a comida. 

Relatos com representações sobre colesterol, gordura, obesidade e doen

ças cardiovasculares: 

Eu normalmente ponho a comida no forno, com um pouco de água, não 
ponho óleo, não ponho nada. Eu leio muito sobre colesterol, essas 
coisas. Meu pai morreu do coração, apesar de que ele não era assim um 
homem gordo, ele era um homem fino. Quando tem o colesterol e a 
gordura fica na veia do coração, entope. Então, eu tenho muito medo. 

Antes, quando trabalhava na bolsa, tive estresse cardíaco. Faz quatro 
anos que eu parei o tratamento e não tive mais problema nenhum, sou 
uma pessoa normal. Então eu tenho que ter uma alimentação saudável 
para não ter problema no futuro. Você comer uma picanhazinha que tem 
gordura, é uma vez a cada mês ou duas, é uma coisa, agora você comer 
todo dia, um dia entope sua veiazinha, aí vai ter que fazer uma safeninha 
ou uma angioplastia, ou coisa parecida. Aí eu quero ver. 

Eu procuro comer pouca gordura, que faz mal. De vez em quando eu 
exagero na comida, mas não como muita gordura. Agora que eu passei 
uns tempos desempregado, trabalhando com o meu pai, engordei, mas 
já emagreci uns dez quilos. Tomo suco de beterraba, cenoura e laranja. 
Fritura eu também não estou comendo muito não, tem o colesterol. 

Como eu já tive enfarte, então minha alimentação é meio controlada. 
Como legumes todo dia, saladas, peixe e fruta. Fora de casa não como 
arroz e feijão, nada disso. A lingüiça, eu cozinho ela primeiro, jogo 
toda aquela água fora e elimino a gordura que tem a lingüiça. Meu 
problema é colesterol e também não engordar. Hoje não posso fumar 
nada porque tenho médico amanhã. Meu enfarte foi emocional, deu 
tudo normal, o colesterol, tudo. 



Durante a minha gravidez eu me preocupei tanto em cuidar de mim, em 
comer a dieta do jeito que o médico pediu: muita fruta, muita verdura, 
muito legume e pouca gordura, fritura de espécie alguma. Meu filho 
nasceu com problema de coração e pulmão, sofreu duas cirurgias. Agora, 
se eu fizesse tudo que sempre gostei de comer, eu acho que meu filho 
não tinha nascido com problema nenhum. Meu pai vivia dizendo: 
'Jacira, essa dieta que o médico te deu vai dar problema pra você. 
Mulher grávida tem que comer de tudo que tem vontade e comer bem'. 
Não interessa se vai engordar ou não, acho que tem que se preocupar 
com a saúde da criança. Tem umas mulheres que só se alimentam com o 
que o médico passa, não preocupada com a criança, preocupada em 
voltar com o corpinho bonitinho como tinha antes. No meu caso, eu fiz 
tanta dieta, tanta coisa que engordei 27 quilos, passei fome e meu filho 
nasceu com problema, adiantou o que o médico falou? (...) Eu fiz um 
aborto antes de me casar, do meu marido mesmo, mas eu era muito 
nova, não tinha cabeça. Pode ter sido isso, nasceu doente por quê? 
Pode ter sido por causa do aborto, por causa do cigarro, pode ter sido 
porque meu marido era viciado quando a gente começou a namorar, 
em maconha, coisa leve, não interessa, era viciado. 

A observação feita por Herzlich (1991) sobre a natureza diversa das ori

gens que constituem as representações sociais, filosóficas, científicas, religio

sas, entre outras, pode ser verificada nos dois últimos relatos. Na construção 

desse pensamento sobre a alimentação, intercambiam-se diferentes elementos 

na mesma estrutura. 

Nos relatos que se seguem, podemos observar espaços construídos para a 

permissividade na dieta: 

Que nem tem cara que fala: você vai morrer um dia, comendo carne ou 
não comendo. Tudo bem, mas eu posso morrer sem dor, entendeu? Eu 
posso morrer melhor que um cara que ingere carne, que tem problema 
de coronária, problemas de reumatismo, uma série de problemas. 

Eu não me preocupo se vou comer muita massa e vou engordar ou se vou 
comer muita gordura e vou ter colesterol. Eu não me preocupo, não sei 
por quê, não me preocupo. Eu acho o seguinte: você tá aí e um dia você 
vai ter que morrer, tá? O pessoal fala: 'ah, porque o cigarro mata'. Eu 
conheço gente que tá com 90 anos de idade e fumando, não morreu 
ainda, vai do organismo da pessoa, da saúde da pessoa. Você vai acredi
tar no que os mais antigos falam, quanto mais você se cuida é pior. 

Eu evito muita gordura, colesterol, essas coisas, a alimentação saudá
vel é uma coisa muito importante. Eu tive um avô que viveu 89 anos e 



faleceu com saúde perfeita. Por incrível que pareça ele faleceu porque 
fumava desde os 11 anos de idade. Aí, ele pegou uma gripe e tanto meu 
irmão como um primo meu que é médico também aconselharam ele a 
parar de fumar. Aquilo deixou ele tão nervoso... Ele era desenhista, 
fazia letreiro à mão livre, com 89 anos. Aquilo abalou de tal forma o 
sistema nervoso dele, de não fumar. Ele estava acostumado a ficar lá, 
60 anos naquela prancheta escrevendo letras com o cigarrinho dele 
do lado, que deu derrame cerebral e foi fatal. Agora, ele foi uma pessoa 
que com 30 anos de idade parou de comer manteiga. 

Este último entrevistado, fumante, estabeleceu na construção dessa repre

sentação argumentos que justificam a manutenção do tabagismo e, ao mesmo 

tempo, permitem que se autodenomine como um sujeito cuidadoso com a saúde 

por seguir uma 'alimentação saudável' . Assim ele atende à sua preferência operan

do uma mediação que o justifica. 

Das representações sociais da alimentação vinculadas à saúde, podemos 

observar que os diferentes elementos que delas fazem parte permitem ora agravar 

a relação de causalidade entre alimentação e doença, ora atenuá-la de modo a 

permitir um convívio pacífico e coerente com suas preferências e, ao mesmo 

tempo, cuidar-se. É possível, com essa estrutura flexível de pensamento, ser 

coerente circunstancialmente: fazer com que seja cumprido um 'cuidado alimen

tar ' e, ao mesmo tempo, comer um alimento apreciado, mas não 'recomendável ' . 

No que diz respeito à qualificação de elementos da dieta, as gorduras, indis

tintamente saturadas e insaturadas, e o colesterol são considerados os principais 

vilões da alimentação prejudicial à saúde. Considera-se como prática alimentar 

'saudável ' comer mais vegetais e frutas. O arroz e o feijão aparecem como base 

da dieta, mas não entram como parte do discurso do que seria 'saudável ' ; apare

cem muito vagamente com caráter negativo, quando sob a égide da saúde. 

Alguns episódios que transcorreram durante o período em que realizáva

mos as entrevistas, que a seguir relatamos, denunciaram aspectos associados às 

representações sociais sobre o corpo, mais precisamente a marginalização do obe

so e do glutão. 

Durante a conversa com algumas pessoas que ainda não haviam sido entre

vistadas e que se negaram a participar da pesquisa, surgiram brincadeiras provocadas 

pelos que j á haviam sido entrevistados, no intuito de convencerem outros colegas a 

colaborar na pesquisa. Comentários que de algum modo denunciavam a relação da 

pessoa com a alimentação ou com o corpo surgiram em tom pejorativo, destacando 

aspectos físicos como o tamanho da barriga, ou características como o apetite 

voraz, a gula, como podemos observar nestes comentários: "Se você vivesse na 



época dos dinossauros, eles fugiriam de você", ou "O que ele gosta mesmo é de 

bisteca de brontossauro". Uma das mulheres que os colegas indicaram para entre

vista e que se negou a participar fez algumas observações no sentido de 'desculpar' 

seu excesso de peso: "Depois do casamento, toda mulher engorda, No meu caso foi 

a pílula; depois que comecei a tomar, engordei. A maioria das mulheres engorda 

depois do casamento por causa da pílula. Se fosse pelo que como, pesaria dez 

quilos". Entre os entrevistados, todos voluntários, apenas uma era obesa. 

Engordar depois do casamento e no decorrer de sucessivas gestações é 

uma constante entre mulheres de segmentos sociais mais pobres. No entanto, 

apesar de essas classes sociais não desejarem o excesso de peso, o que elas 

definem como peso desejável é considerado sobrepeso pelos critérios científicos 

(Garcia, 1989). 

Valorizam-se a moderação e a restrição no modo de se alimentar: "Porque 

se eu passar um dia sem comer, só com uma ou duas frutas, eu passo bem o dia, 

não sou gulosa". Mais adiante, a mesma entrevistada faz o seguinte comentário: 

"Eu adoro cozinhar, eu mesma faço tudo. Então, final de semana eu exagero. 

Tenho coragem de fazer um bolo, uma sobremesa, e no domingo eu capricho 

bem. Adoro comer. Ou nem pra mim comer, é pra ver os outros comer". Esse 

relato explicita que no comportamento alimentar tanto o desejo como a realidade, 

mesmo contraditórios, convivem paralela ou alternadamente. Nesse caso, definir-

se como não gulosa e ao mesmo tempo adorar comer faz parte das contradições 

e ambigüidades presentes no comportamento alimentar. 

Fischler (1987), em seu artigo sobre a simbologia do gordo, tece uma série 

de considerações sobre o que ele denominou 'sociedade lipofóbica' e a conse

qüente imposição do corpo juvenil e esbelto. Hoje em dia, entre um terço e um 

quarto da população dos países desenvolvidos estão em regime alimentar por ex

cesso de peso. Na Itália, afirma o autor, o desejo de emagrecer atinge 4 2 % dos 

homens e 4 7 % das mulheres. Ao ponderar sobre as diferenças entre o glutão e o 

gourmet, o autor coloca em pauta se o obeso é culpado ou vítima, se é ou não 

responsável por sua obesidade. Os gordos são considerados transgressores por 

violarem as regras que governam a alimentação, o prazer, o trabalho, a vontade e 

o controle sobre si mesmo. O autor define o glutão como aquele que tem um 

apetite quantitativo, voraz, que regressou a um estágio de sociabilidade mais ele

mentar, e o diferencia do gourmet, que possui apetite qualitativo, altamente 

discriminatório, um comensal dionísico. 

Ariès e Duby (1992) discorrem sobre o atual perfil do modelo estético de 

corpo e enumeram também as práticas resultantes da luta contra a gordura. A 

representação da imagem da beleza e da saúde é variável no tempo. Hoje, o prazer 



de comer está submetido ao prazer de ser desejável, e para ser desejável, no atual 

padrão de beleza, é necessário não ceder às tentações da mesa. Da mesma forma 

que vimos anteriormente como a habilidade culinária era valorizada como um 

requisito importante para o casamento, hoje essa habilidade está mais centrada nas 

qualidades do corpo, substituindo o apetite gastronômico pelo sexual observado 

na valorização de atributos estéticos associados a corpos esguios. 

Boltanski (1984) retrata as diferenças não só nos padrões estéticos mas na 

própria percepção da obesidade nas classes sociais mais pobres, representadas 

por operários e agricultores, nas quais se nota menos o excesso de peso do que 

entre técnicos e dirigentes assalariados e empresários. O modelo estético contem

porâneo idealizado se confunde com o ideal de juventude imposto como padrão 

estético hegemônico. 

O problema do comensal contemporâneo, diz Fischler (1995), é adminis

trar e regular sua alimentação. Paradoxalmente, persegue-se a restrição alimentar 

e a gastronomia ganha importância crescente. 

Problemas gástricos, digestivos, generalizados pela denominação 'gastrite' , 

são mencionados usualmente como decorrência da vida urbana e pela alimentação 

feita fora de casa. Como observaremos nos exemplos a seguir, apesar de terem 

enfatizado os problemas com a alimentação, muitas experiências com doenças 

também estão estreitamente relacionadas ao meio urbano: 

Eu comecei a ter problemas de estômago depois que comecei a traba
lhar aqui no centro. A maioria das pessoas é assim. O que eu percebi é 
que muitas pessoas que trabalham no centro tiveram gastrite depois 
que vieram trabalhar no centro, começaram a trabalhar e tiveram 
gastrite. Quando tava comendo a comidinha da mamãe, nunca teve 
nada, começou a trabalhar, pronto. 

Ele não tem problemas de estômago porque nunca comeu fora. Você vê 
a diferença de uma pessoa que trabalha no centro e come no centro 
para aquelas que comem em casa. 

Já tive problema de gastrite quando trabalhava no banco e procuro 
me alimentar bem, na hora certa, não comer muita comida artificial, 
esse tipo de coisa. 

A experiência, as informações, o gosto, a imagem, entre outros elementos, 

conjugam-se para construir representações sociais, móveis, cambiáveis para ade

quar-se a situações, para fornecer explicações causais, constituindo-se, dessa for

ma, num arcabouço flexível que orienta o comportamento alimentar. 



A análise das entrevistas utilizando como referencial teórico as representa

ções sociais contribuiu para a compreensão de nuanças do comportamento ali

mentar que estavam refletidas na articulação dos discursos sobre alimentação. 

Diferentes substratos das representações sociais afloram variável e seletivamente 

por motivos diversos, orientando e adequando-se às circunstâncias, delineando 

diferentes perfis dessas representações e práticas que ocorrem no âmbito alimen

tar. Tal como ocorre com a lente de uma máquina fotográfica, quando se enfoca 

um ponto, outros ficam desfocados. Nas representações, segundo o alvo de uma 

dada circunstância, elementos são privilegiados, outros ignorados. Por exemplo, 

no relato a seguir, podemos observar como se desloca o enfoque, dependendo do 

interesse a ser ressaltado: 

Não tem no centro comida típica caseira, o único lugar que tinha 
fechou por falta de limpeza. A comida lá era superboa, tinha até fila 
pra comer e muitas vezes chegava a acabar a comida. 

Se a limpeza é um dos critérios importantes, quando o foco se dirige a 

outro aspecto, no caso, o tipo de comida, o entrevistado chama a atenção para o 

fato de o restaurante ter sido fechado e não para a falta de condições de higiene. 

CONCLUSÃO 

Por meio da análise das representações sociais dos discursos aqui registrados, 

podemos concluir pela existência de uma mobilidade observada nos relatos e na 

forma de organização e uso de argumentos relacionados com a alimentação e a 

saúde, que nos permite dizer que as informações não são elementos preponderan

tes na determinação do comportamento alimentar. Estas farão parte de uma baga

gem de elementos que dizem respeito à alimentação (experiências, situações soci

ais que envolvem alimentação, gosto, hábitos, valores etc.) e que regerão o com

portamento alimentar. Em determinadas situações pode predominar um ou outro 

aspecto desse comportamento. Assim, podemos afirmar que a coerência de cer

tas atitudes com relação à alimentação e à saúde/doença pode ser circunstancial. 

Essa estrutura móvel observada da análise das representações sociais sus

cita reflexões sobre propostas de educação alimentar, tanto no plano das políticas 

de saúde como no plano individual. Se o sujeito faz ajustes no seu comportamento 

alimentar de modo a permitir a convivência de práticas alimentares incompatíveis, 

podemos supor que qualquer intervenção na alimentação sofrerá reformulações 



para se adaptar à alimentação do indivíduo. Essas reformulações flexíveis permi

tem a preservação de elementos importantes do cotidiano ligados às tradições, aos 

costumes, ao gosto, às experiências, e acrescentar novos elementos, como as 

informações, recomendações, de tal modo que qualquer implementação, qualquer 

novidade ou imposição passa a fazer parte da bagagem de recursos do sujeito, 

conjugando-se com outros recursos j á existentes. Todos esses elementos farão 

parte de um repertório à disposição para ser utilizado em função de situações 

específicas, tendo-se em vista os interesses culturais e pessoais que estarão em 

jogo em diferentes circunstâncias. 

Vale, portanto, questionarmos até que ponto é possível propor uma orienta

ção alimentar que recomende suprimir alimentos ou preparações que são parte de 

práticas alimentares estruturadas, sem levar em conta a complexidade do com

portamento alimentar e os reflexos em outras instâncias que qualquer mudança 

nesse plano acarreta. Tendo em vista as observações feitas aqui, podemos sugerir 

que as propostas de mudanças no padrão alimentar devem, de antemão, dispor de 

alternativas para substituir qualquer restrição. Tais alternativas de substituição de

vem considerar aspectos econômicos e socioculturais para, ao menos, manter um 

mesmo leque de possibilidades alimentares e preservar aspectos simbólicos em 

torno da alimentação. As restrições alimentares impõem ao sujeito alternativas 

alcançáveis e desejadas a partir dos constituintes de suas representações que per

mitam manter as características de sua vida habitual, evitando, portanto, prejuízos 

nas instâncias sociais e simbólicas que conjugam com seu universo alimentar. É 

justamente buscando oferecer alternativas enquadradas dentro de recursos dispo

níveis, e preservando as características da vida habitual definidas pelo sujeito, que 

supomos poder chegar mais perto de mudanças desejáveis na alimentação. 

NOTA 

1 Em estudo real izado na Alemanha sobre influências socioculturais no comporta
mento nutricional, faz-se uma referência às diferenças encontradas decorrentes do 
uso das palavras 'comida ' e 'nutr ição ' . A primeira palavra remete mais às circunstân
cias emocionais da ingestão de alimentos, e a segunda é mais associada aos efeitos 
fisiológicos e nutricionais do consumo de alimentos (The Nutrition Report. German 
Society of Nutrition. Federal Republic of Germany, 1992. p . 10). 
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