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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo realizar uma análise sobre pontos que a 

alimentação retrata sobre as características dos seus consumidores. Para tanto, foram 

acompanhados dez consumidores durante suas respectivas refeições em um 

restaurante na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte – Minas 

Gerais. Eles foram questionados sobre suas escolhas alimentares durante a refeição 

(almoço) quando estavam presentes no restaurante em estudo, e também como eram 

seus hábitos alimentares quando estavam  na própria casa e na casa  de parentes.  A 

metodologia adotada foi do tipo exploratória com abordagem qualitativa, contemplando 

além, dos entrevistados, duas nutricionistas como intérpretes da composição de cada 

prato. Coletou-se características sociodemográficas e comportamentais dos 

entrevistados bem como o peso, a composição e a foto do prato escolhido. Através da 

análise realizada, pode-se identificar que várias são as determinantes que influenciam a 

escolha dos alimentos pelos entrevistados, dentre elas destacam-se os aspectos 

culturais, sociais, econômicos, nutricionais, ambientais e fisiológicos. Pode-se identificar 

também que a alimentação retrata parte das características dos seus comensais. Como 

limitação do presente trabalho, cita-se o seu caráter exploratório, limitando-se o poder de 

generalização dos seus achados.  

 

Palavras-chave: Cultura. Alimentação. Comportamento do consumidor de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to perform an analysis of the power points that portrays the 

characteristics of its consumers. To do so, were followed for ten of their respective food 

during meals in a restaurant in the city of Contagem in the metropolitan area of Belo 

Horizonte – Minas Gerais. They were asked about their food choices during meal (lunch) 

when they present in the restaurant under study, as well as dietary habits when they 

were in their own home and the home of relatives. They methodology adopted was 

exploratory qualitative approach, looking up, in addition to the respondents, two 

nutritionists as interpreters of the composition of each dish, was collected 

sociodemographic and behavioral characteristics of respondents well as weight, 

composition and photo chosen dish. Through analysis, we can identify that there are 

several determinants that influence food choice by respondents, among them we 

highlight the cultural, social, economic, nutritional, environmental and physiological. One 

can also identify the power depicts the characteristics of their guests. A limitation of this 

work, cite your exploratory, limited the generalization of its findings. 

 

Keywords: Culture, Food, Food consumer behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão 

 
Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 
 

Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 
E fecundar o chão. 

 
(Chico Buarque e Milton Nascimento) 

 

 

O consumo de alimentos e suas características nutricionais têm despertado 

interesse cada vez maior dos consumidores, das indústrias de alimentos, de 

políticas governamentais e da mídia em geral.  

 

A alimentação é fundamental para a vida e a sobrevivência. A alimentação humana 

é necessariamente modelada pela cultura e sofre efeitos da sociedade, da 

economia, da religião e da psicologia, dentre outros fatores. Não se come apenas 

alimentos nutritivos para manter o funcionamento do corpo. O comer envolve 

seleção, escolhas, ocasiões, rituais, abrangendo posicionamento em relação a  

ideias e significados, interpretação de experiências e situações, além de questões 

relativas à sociabilidade. Para serem absorvidos, os alimentos precisam ser 

elegíveis, preferidos, selecionados e preparados.  

 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

 

Segundo Counihan e Esterik (1997), o alimento está presente em quase tudo, torna-

se a base de toda economia e indica diferenças sociais, fronteiras, limites, 
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obrigações, laços e contradições. É a parte central das estratégias políticas dos 

estados e dos lares. O alimento é essencial à vida, que pode ser estudada e 

entendida por meio dele. Comer é uma representação quase infinita da evolução das 

relações de gênero, da família, da comunidade e do ciclo de vida da humanidade. 

Além disso, o alimento tem significado como fonte de sobrevivência e saúde. E, 

como consequência no âmbito social, sua partilha cria solidariedade e a escassez 

gera conflitos. 

 

Segundo Germov e Williams (2009), o valor dado ao alimento e ao modo de se 

alimentar ultrapassa o ato de comer em si, se articula com outras dimensões sociais 

e com a identidade de um povo. Visto como um meio de atender às diversas 

necessidades humanas, das básicas até o prazer, o alimento torna-se essencial à 

vida. A necessidade humana pelo alimento pode ser explicada pela regulação 

fisiológica do organismo, pelos aspectos psicológicos, pelas variáveis sociais, 

culturais, religiosas, econômicas e políticas. 

 

A comida para os seres humanos é sempre ou também cultura, assim entendida por 

ser um sistema simbólico que orienta o comportamento das pessoas em relação às 

suas escolhas alimentares. O alimento pode ser percebido como um produto cultural 

quando sofre transformações do seu estado natural, por exemplo quando se usa o 

fogo.  

 

Para Montanari (2008), a comida também é expressão da cultura não só quando 

produzida, mas também quando preparada e consumida. As pessoas não fazem uso 

apenas do que é oferecido pela natureza, mas elas criam os seus próprios 

alimentos, preparam-nos por meio de técnicas e não comem qualquer coisa, 

escolhem o que lhes convém segundo critérios culturais. 

 

Nesse aspecto, é importante salientar que o alimento pode dizer muito sobre as 

pessoas.  Verifica-se a existência de um tabu em relação ao que as pessoas comem 

ou o que elas comem na presença dos outros, visto que a forma como as pessoas 

se relacionam e suprem as necessidades alimentares diferem entre si. A 

alimentação é também uma maneira de se aproximar, interagir e participar em 
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diferentes momentos da vida de uma sociedade. Como processo de interação a 

comida denota a preocupação de receber bem: é oferecida como forma de gratidão 

pela visita. Percebe-se no dia a dia que quase todo encontro resume-se ao redor de 

uma mesa.  

 

Segundo Barbosa e Gomes (2004), estando a alimentação humana inerente à 

cultura, os sistemas alimentares constituem sistemas simbólicos. Dessa forma, são 

criadas cozinhas diferenciadas, maneiras culturalmente estabelecidas, codificadas e 

reconhecidas de se alimentar, das quais os pratos são elementos constitutivos. A 

cozinha faz parte do sistema alimentar, pois abrange um conjunto de elementos, 

produtos, técnicas, hábitos e comportamentos relativos à alimentação, o qual inclui a 

culinária, que se refere às maneiras de manipular o alimento transformando-o em 

comida.  

 

Para Castro (2002), na cozinha ou na mesa de refeição é onde melhor se 

evidenciam as características e os valores culturais de um país ou de um povo. 

Assim, a culinária sintetiza os hábitos, as tradições, as preferências do povo ou a 

mistura de influências dos muitos povos que se congregam num todo. Ela adapta-se 

e reflete fatores econômicos, sociais e culturais de um país nos ingredientes e 

temperos preferidos, sujeita-se aos dogmas religiosos, acomoda-se às 

características e  acompanha a evolução da história, da ciência e do comércio.  

 

A intenção do presente estudo é de conhecer o significado simbólico que a 

alimentação representa para os indivíduos que frequentam um restaurante em 

Contagem, Minas Gerais. Desta forma a questão norteadora da presente 

dissertação é: até que ponto algumas das principais características dos 

consumidores de alimentos podem ser retratadas pela alimentação? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Para responder à questão proposta, o trabalho persegue os seguintes objetivos: 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar até que ponto algumas das principais características dos consumidores de 

alimentos podem ser retratadas pela alimentação. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Caracterizar o perfil dos entrevistados participantes da pesquisa; 

2. Caracterizar os hábitos alimentares e tipos de refeições feitas pelos 

entrevistados; 

3. Relatar como os principais ambientes podem influenciar na composição e no 

consumo de alimentos desses entrevistados; 

4. Verificar se os significados atribuídos aos diferentes tipos de alimentos 

indicam as características atribuídas aos perfis dos entrevistados e os  

motivos das suas escolhas.  

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A crescente importância do setor alimentício é identificada por meio da Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007). Atualmente, o setor de alimentos emprega 5,2 milhões de pessoas, uma 

magnitude significativa do ponto de vista econômico e social.  

 

Esse contexto aponta para importantes mudanças nos hábitos de consumo dos 

brasileiros desde 1990, principalmente o comer fora da residência. A 

industrialização, a urbanização, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho 

retirando-a da tarefa de cozinhar, o aumento da renda, o maior tempo para 
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deslocamento nos grandes centros, os benefícios sociais e a prática do lazer foram 

alguns dos responsáveis por estas mudanças.  

 

Esta pesquisa justifica-se por sua contribuição social, por oferecer ao mercado 

acadêmico e empresarial, informações atuais e relevantes sobre a dinâmica de 

consumo dos alimentos. Sua compreensão envolve fatores complexos desde os 

fisiológicos, históricos, culturais, econômicos, psicológicos e sociais, levando o seu 

entendimento sob olhares interdisciplinares. Estudar sobre o alimento torna-se uma 

atividade multidisciplinar uma vez que este estudo abrange várias áreas do saber 

como a antropologia, psicologia, economia e administração. 

 

Em que pese a distinção entre natureza e cultura em algumas áreas de 

conhecimento, na alimentação humana, ambas se unem.  Se o ato de se alimentar é 

considerado como uma necessidade vital, o quê, quando e com quem comer são 

aspectos que se integram em um sistema repleto de significados ao ato de 

alimentar. Além disso, constitui-se em fenômeno social, pois a alimentação não é 

apenas uma questão de sobrevivência, ou seja, não se restringe apenas ao ‘comer 

para viver’. Uma vez que as pessoas adotam diferentes maneiras de se alimentar, 

criam diferentes maneiras de viver, o que resulta em uma grande diversidade 

cultural. Se pensar a alimentação humana de forma a ultrapassar sua dimensão 

biológica, numa perspectiva social e cultural é possível visualizar diferentes sistemas 

alimentares sustentados por fatores históricos e socioeconômicos, impregnados por 

representações, escolhas, símbolos e códigos. (MACIEL, 2005). 

 

Para Canesqui e Garcia (2005), é importante lembrar que a comida e o ato de comer 

vão além de questões vitais e estão repletos de significados. O alimento consumido 

de acordo com o meio e a sociedade em que se vive, impacta a forma como ela se 

organiza e se estrutura, abrangendo a forma com que os alimentos são produzidos e 

distribuídos. Come-se também de acordo com a distribuição da riqueza na 

sociedade, com os grupos e classes de pertencimento. Essa tríade é marcada por 

diferenças, hierarquias, estilos e modos de comer, atravessados por representações 

coletivas, pelo imaginário e crenças. (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004). 
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Pretende-se com este estudo entender o consumidor de alimentos de forma mais 

profunda, gerando informações que podem identificar os pratos mais adequados de 

acordo com cada ambiente de consumo, pois percebe-se que cada escolha de 

alimentos representa também um papel que o indivíduo espera desempenhar. Neste 

sentido os resultados ajudarão as empresas da área alimentícia a adequar suas 

estratégias para o mercado consumidor. 

 

Este estudo visa também subsidiar a compreensão em relação à preferência do 

indivíduo por determinados alimentos e sua conexão com o ambiente, além de 

elucidar o significado do alimento e sua simbologia para o consumidor. Dessa forma, 

contribuirá para a compreensão do comportamento de compra e de consumo dos 

consumidores.  

 

No atual cenário competitivo, com clientes a cada dia mais exigentes e concorrentes 

mais eficazes faz-se necessário empresas bem preparadas para manter-se nesse 

mercado – um dos motivos que levaram a pesquisadora a escolher este tema. 

 

Espera-se que este trabalho contribua trazendo mais conhecimento e crie motivação 

para novas pesquisas relacionadas ao tema em estudo. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 

A estrutura da dissertação é apresentada neste tópico e seu escopo encontra-se 

dividido em cinco capítulos. 

 

O capítulo 1 apresenta uma introdução ao tema “A simbologia do alimento”, 

contendo um panorama da área, a questão norteadora, as definições de objetivos 

geral e específicos para o direcionamento do trabalho, bem como as justificativas 

para a escolha do tema. 
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No capítulo 2, inicia-se o embasamento teórico do trabalho. Apresenta-se, através 

dos tópicos existentes no referencial, os principais autores, ideias e teorias que 

envolvem o estudo: o alimento e a cultura, o alimento como comunicação e como 

identificação; crenças e percepções; necessidades e desejos; os ‘eus’ e a 

alimentação e as determinantes das escolhas alimentares.  

 

O capítulo 3 discorre sobre os procedimentos metodológicos, descrevendo os 

métodos adotados para alcançar os objetivos propostos. Orientando a classificação 

da pesquisa quanto aos fins e aos meios, os instrumentos usados para a coleta de 

dados e, por fim, a análise e tratamento dos dados. 

 

O capítulo 4 descreve a apresentação e análise dos resultados que versa o objeto 

de estudo, mostrando os fatores influenciadores que compõe o comportamento de 

consumo de alimentos, bem como o significado simbólico dos alimentos.  

 

O capítulo 5 apresenta a conclusão do estudo, bem como é feita referência ao 

mérito da pesquisa realizada, quanto à sua contribuição, relevância, originalidade e 

viabilidade e ainda, propõe recomendações para novos estudos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O presente capítulo aborda a História da alimentação, a relação entre comida e 

cultura  e considerações sobre a evolução no consumo de alimentos 

 

 

2.1 História da alimentação 

 

 

A história da alimentação abrange mais do que a história dos alimentos, de sua 

produção, distribuição, preparo e consumo. O que se come é tão importante quanto 

quando se come, onde se come, como se come e com quem se come. Além das 

questões políticas ou macroeconômicas, a alimentação revela a estrutura da vida 

cotidiana em um de seus núcleos mais íntimos e compartilhados: necessidade e 

prazer. A alimentação reveste-se de significados múltiplos, constitui identidades 

regionais, nacionais, étnicas e religiosas. Da arqueologia dos restos alimentares à 

sociologia do fast-food, a alimentação emerge como pano de fundo das civilizações, 

com a fome e abundância contrapondo-se como determinações estruturais de um 

imenso edifício simbólico e sensorial onde o apetite, o gosto e a satisfação 

constituem formas éticas e estéticas da existência dos povos e de suas culturas. 

(CARNEIRO, 2003). 

 

Segundo Mintz (2001) as comidas têm histórias sociais, econômicas e simbólicas 

complexas, e o gosto do ser humano pelas substâncias não é inato, forjando-se no 

tempo e entre os interesses econômicos, os poderes políticos, as necessidades 

nutricionais e os significados culturais. 

 

Segundo Flandrin e Montanari (1998, p.30), há 500 mil anos a.C. o homem teria 

dominado o fogo, diferenciando-se de forma definitiva de seus ancestrais 

hominídeos, que ainda viviam num estado de animalidade.  
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Para Montanari (2008, p.56) “de acordo com as lendas e os mitos a conquista do 

fogo representa simbolicamente, materialmente e tecnicamente o momento 

constitutivo e fundador da civilização humana”. Pois com o domínio do fogo e o 

cozimento dos alimentos o homem saiu de seu estado selvagem para o de 

civilização. Sendo o fogo percebido como elemento fundamental para a construção 

da identidade humana, para o autor o cru e o cozido representam os polos opostos 

da contraposição. 

 

Nesse sentido, Carneiro (2005) complementa que o uso do fogo trouxe um novo 

elemento constituidor da produção social do alimento. O fato de o homem ser o 

único ser vivo capaz de acender e de usar o fogo, ele consegue cozinhar, por meio 

dessa e outras tecnologias.. Cozinhar é a atividade humana por excelência, é o 

gesto que transforma o produto da natureza em algo profundamente diverso: “as 

modificações químicas provocadas pelo cozimento e pela combinação de 

ingredientes permitem levar na boca um alimento, se não totalmente artificial, 

seguramente fabricado”. (MONTANARI, 2008, p.56).  

 

Para Montanari (2008) o controle do fogo permite ao homem tornar-se divino, não 

ser mais submisso, mas senhor dos processos naturais, que ele aprende a controlar 

e a modificar. Entretanto definir o ato culinário como a transformação dos alimentos 

por meio do fogo parece redutivo. Pois existem várias preparações na cozinha que 

não necessitam de nenhum cozimento, como é o caso da preparação do peixe cru 

pelos cozinheiros japoneses. De acordo com o autor a cozinha é o símbolo da 

civilização e da cultura. A negação da cozinha representa a contestação desses 

valores e tem o mesmo significado que a negação do doméstico nas práticas de 

produção da comida. O cru assim como o selvagem, é assumido como símbolo de 

escolhas “não culturais”, que, todavia, mais uma vez se revelam fortemente 

impregnadas de cultura. (MONTANARI, 2008, p.71).  

 

Entretanto o gosto pelo cozido é relativo, pois, depende de cada indivíduo e de cada 

cultura: para um japonês a melhor maneira de servir um peixe seria cru já para um 

brasileiro seria cozido, assado ou frito. Toda a preparação dos alimentos tais como 

fervura, secagem, maceração, lavagem prolongada, procedimentos de conservação, 
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defumação, o salgamento e a fermentação são técnicas que fazem parte do que 

pode ser chamado de cozinha. Toda essa preparação dos alimentos levou a 

escolhas alimentares e a diversificação de alimentos que orientaram as estratégias 

econômicas. E todos estes gostos transmitidos de geração para geração podem ser 

compreendidos como preferências culturais. (FLANDRIN; MONTANARI, 1998).  

 

“As tensões culturais implicadas nas práticas de cozinha agem de forma que elas 

não sejam ideologicamente neutras”. (MONTANARI, 2008, p.77). Segundo o autor o 

assado e o cozido têm papéis opostos no plano simbólico, significam coisas diversas 

no habitual jogo de oposições entre cultura e natureza, doméstico e selvagem. O 

cozido que é preparado em um recipiente, ou seja, um artefato cultural necessita de 

água e fogo assumindo assim significados simbólicos ligados mais a domesticidade 

onde a casa parece o lugar mais adequado para este tipo de preparação. Além 

disso, cozinhar em panela ao invés de diretamente sobre o fogo, significava ainda 

não desperdiçar os sucos nutritivos da carne, retê-los e concentrá-los na água, 

trazendo assim a ideia de economia e da conservação.  

 

Conclui-se assim que o uso do fogo e as práticas de cozinha servem para tornar 

melhores os alimentos não somente do ponto de vista do sabor, mas também da 

segurança e da saúde alimentar. Percebe-se também uma contraposição de gênero 

na oposição assado/cozido onde a atividade de cozinhar era vista como uma 

competência feminina e a gestão do fogo para assar as carnes é frequentemente 

uma operação masculina que traz imagens de simplicidade brutal, de domínio 

imediato sobre as forças naturais. (MONTANARI, 2008). 

 

Entretanto o processo evolutivo do homem pode ser acompanhado pela evolução de 

sua trajetória alimentar: inicialmente com a caça e pesca, progredindo à coleta dos 

vegetais, passando ao domínio da agricultura e pecuária para subsistência do clã, 

evoluindo finalmente ao planejamento da produção de alimentos para satisfazer às 

necessidades de alimentos da comunidade e de excedentes para comercialização.  

Ao longo da história da humanidade o alimento reflete os estágios econômico-

sociais da sociedade: seu comportamento em situação de escassez e de excesso; a 

distinção de classes; as questões sanitárias e de saúde decorrentes; o impacto do 
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clima na produção; os interesses políticos na sua distribuição a exemplo das zonas 

em guerra e em poder de guerrilhas. (MONTANARI, 2008). 

 

 

2.2 Evolução no consumo de alimento 

 

 

A evolução dos hábitos alimentares é muito mais lenta que a de outros hábitos da 

vida cotidiana. Percebe-se que as pessoas trocam mais facilmente de carro ou de 

sapatos do que de receitas culinárias ou de práticas alimentares. (LAMBERT, 2005). 

 

A relação com a comida começou a sofrer modificações em meados do século XIX,  

o chamado “serviço à russa” passou a ser difundido no mundo todo. Passando a 

servir aos convidados com uma sucessão de pratos predeterminada e igual para 

todos. Onde os alimentos eram servidos sobre a mesa simultaneamente, e cabia a 

cada um dos convidados escolhê-los e ordená-los de acordo com o próprio gosto.  

Cabia aos comensais escolher individualmente segundo o próprio prazer e a própria 

necessidade (MONTANARI, 2008). Entretanto para o antropólogo Marvin Harris 

citado por Montanari (2008), as escolhas alimentares dos povos e dos indivíduos 

são sempre determinadas pelas vantagens e desvantagens em relação aos custos 

para adquiri-los. 

 

De acordo com Lupton citado por Casotti (1998), no início do século XX os 

consumidores estavam ansiosos para consumir os chamados “alimentos protetores”, 

ricos em vitaminas como o leite, ovos e vegetais. Após a Segunda Guerra Mundial, a 

ênfase foi dada aos novos processos de produção de alimentos e da década de 

1970 em diante, a ênfase tem sido marcada pela relação existente entre o alimento 

e o físico saudável. O progresso econômico permitiu aos que vivem nas modernas 

sociedades ocidentais experimentar um estilo de vida caracterizado por elevado 

consumo de alimentos e por uma inatividade física. 

 

Em meados do século XX grande parte da humanidade experimentou melhorias 

consideráveis na sua condição de vida e renda. Com o crescimento de produção e 

produtividade da agricultura, pesca, indústria, food services, distribuição etc. e com 
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os avanços dos meios de transporte houve um crescimento rápido da disponibilidade 

alimentar e em contrapartida houve uma redução dos preços dos alimentos. Ao 

mesmo tempo em que a disponibilidade alimentar cresceu, as necessidades 

nutricionais dos alimentos diminuíram, tornando assim a população cada vez mais 

sedentária. As modificações na organização do trabalho (mecanização, 

automatização, robotização etc.), o desenvolvimento de meios de transporte e o 

aumento das facilidades domésticas, levaram a uma redução substancial das 

atividades físicas. Essas mudanças podem ser vistas como uma verdadeira 

revolução nas condições de oferta e demanda de alimentos às populações. 

(LAMBERT, 2005). 

 

Considerando o novo contexto de superabundância alimentar, a convivialidade 

associada às refeições vem perdendo importância. A falta de tempo e o consumo de 

pratos diferentes pelos membros da família é uma situação cada vez mais comum 

em grandes cidades. (LAMBERT, 2005).  

 

Mudança demográfica, modificação dos sistemas de valores dos indivíduos, falta de 

regularidade das refeições, organização do trabalho em horário flexível, grandes 

deslocamentos e distância entre local de trabalho e a residência, grande oferta de 

alimentos, produtos prontos para serem consumidos, sistemas de entrega em 

domicilio e restaurantes rápidos, reforçam a tendência da realização de refeições 

mais individualizadas e rápidas. (LAMBERT, 2005). 

 

A evolução dos modos de vida e a importância dada às atividades de lazer fazem 

surgir novas demandas de consumo. Com o melhoramento do nível de vida e a 

importância do papel social das mulheres aumenta o consumo por produtos 

semiprontos. Conforme a pesquisa de orçamento familiar (POF) realizada pelo 

IBGE, os brasileiros, em 30 anos vêm diversificando sua alimentação, incluindo o 

consumo de alimentos preparados, que passou de 1,7 kg para 5,4 kg per capita, no 

período (IBGE, 2003). Estes alimentos reduzem o tempo de preparo gasto visto que 

ainda são as mulheres as grandes responsáveis pela produção alimentar doméstica.  
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Entretanto nas sociedades ocidentais as mulheres procuram progressivamente se 

liberar deste tipo de atividade. Elas estão em busca de formação, desempenhando 

atividades profissionais que as valorizam socialmente e asseguram sua autonomia 

financeira. Com essas mudanças a transmissão de conhecimentos culinários entre 

gerações começa a diminuir. Outro fator a se pensar são as atividades de lazer que 

estão crescendo e concorrendo com as atividades domésticas. Percebe-se então 

que o desenvolvimento econômico e evolução associadas aos modos de vida 

proporcionam uma transferência da produção doméstica alimentar para a aquisição 

dos alimentos via mercado. Esta afirmação pode ser verificada pela diminuição do 

consumo de subsistência, aumento da demanda por produtos prontos para o 

consumo e crescimento do número de consumidores que afirmam realizar suas 

refeições em restaurantes. (LAMBERT, 2005). 

 

Nesse sentido, complementa Passador (2006), a busca pela praticidade e 

conveniência na alimentação, associadas à falta de tempo e distância entre o local 

de trabalho e a moradia tem feito as pessoas mudarem seus hábitos alimentares, de 

forma que muitas delas começam a realizar as refeições fora de casa.  

 

Dessa forma a alimentação já não estrutura o tempo, mas o tempo estrutura a 

alimentação, ou seja, o tempo dedicado ao trabalho, ao ócio e ao festivo. Nesse 

contexto, o individualismo e o aumento do número de refeições, o snacking, 

esboçam outra tendência da alimentação atual. Desfrutar o máximo e no menor 

tempo possível implica compartilhar o consumo com outras atividades (trabalhar, 

assistir à televisão, andar e estudar) e ampliar a frequência de ocasiões para o 

consumo. (ARNAIZ, 2005).  

 

O tempo é um recurso limitado, e sua maior ou menor disponibilidade faz com que 

se administrem e determinem as práticas alimentares, assim como as formas de 

sociabilidade alimentar, o equipamento doméstico e a consciência do tempo e de 

sua valoração. Assim, entre os alimentos de acesso que aparecem nas cestas dos 

consumidores, estão os prontos para comer e que incorporam tarefas que envolvem 

menor dedicação e esforço em seu preparo. Mediante a nova valorização do tempo 

e das pressões exercidas pelos constrangimentos do trabalho (distâncias, horários, 
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transportes), aumenta o recurso às refeições fora do domicilio, em cantinas para 

trabalhadores, restaurantes coletivos (empresariais e escolares), restaurantes, cafés 

e bares. (ARNAIZ, 2005). 

 

Diante dessas mudanças encontra-se um comensal nostálgico, que come fora de 

casa, que cada vez mais diminui o tempo dedicado à comida, come em qualquer 

lugar, come junto com outras atividades, é eclético, é preocupado com a saúde, tem 

que gerenciar uma profusão de alimentos, é preocupado com a estética corporal, é 

sedentário, tem menos conhecimento tradicional. (GARCIA, 2005).   

 

 

2.3 Comida e cultura 

 

 

Bebida é água. 
Comida é pasto. 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer, 
A gente quer comer e quer fazer amor. 

A gente não quer só comer, 
A gente quer prazer pra aliviar a dor. 

(Titãs) 
 

Segundo Etzel; Walker e Stanton (2001) a cultura é um conjunto de símbolos – 

tangíveis e intangíveis – e artefatos criados por uma sociedade e transmitidos de 

geração em geração como determinantes e reguladores do comportamento humano. 

Os símbolos intangíveis como nossas crenças e nosso modo de pensar e agir são 

determinados, em grande parte, por forças sociais.  

 

Para Boone e Kurtz (1998) a cultura tem uma influência no comportamento do 

consumidor  e não são entidades homogêneas com valores universais. Cada cultura 

inclui numerosas sub-culturas – grupos com seus próprios modos distintos de 

comportamento.  

 

Segundo Morin (2003, p.53) “nossas atividades biológicas mais elementares, comer, 

beber, dormir, defecar, acasalarse estão estreitamente ligadas a normas, 
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interdições, valores, símbolos, mitos, ritos, prescrições, tabus, ou seja, ao que há de 

mais estreitamente cultural.”. Para o autor o sistema único, integrado, 

intercomunicante do cérebro do sapiens que permite a integração federativa ou 

biológica, do cultural, do espiritual em um sistema único biopsicossociocultural.  

Questionam Flandrin e Montanari (1998):  

 

Em que e a partir de quando o homem se distingue do animal em sua 
alimentação? Pelo tipo e alimentos que consome ou por sua variedade? 
Pelo modo como os prepara antes de comê-los? Pelo cerimonial que 
envolve seu consumo, a comensalidade e a função social que caracterizam 
as refeições? (FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p.26). 

 

O estar no mundo sempre exigiu da espécie humana a adaptação dos elementos da 

natureza às suas necessidades. “E a alimentação tem papel fundamental no 

desenvolvimento dos diferentes grupos humanos, sendo responsável, pela própria 

fundação da cultura, ou das várias culturas estabelecidas pelas sociedades”. 

(MONTANARI, 2008, p.7). 

 

Para Carneiro (2005) ao longo dos anos e de acordo com as regiões, as diferentes 

culturas humanas encararam a alimentação como um ato revestido de conteúdos 

simbólicos. O significado desses conteúdos não é interpretado pelas culturas que o 

praticam, mas sim cumprido como um preceito inquestionável, para o qual não são 

necessárias explicações. O que pode ou não ser considerado como alimento, varia 

em função de espaço, tempo, tradições, religiões, aspectos econômicos, da 

combinação entre ingredientes, crenças locais, além de possuir dimensões 

comunicativas, porta significados, manifesta identidade individual e/ou coletiva, 

emoções e formas de sociabilidade. (AMON; MALDAVSKY, 2007).  

 

Essa perspectiva é compartilhada por Canesqui (2005) ao afirmar que as escolhas 

alimentares não se fazem apenas com os alimentos mais nutritivos ou somente com 

os mais acessíveis. Apesar das pressões sofridas pelo setor produtivo, a cultura – 

como um dos mecanismos que interferem nas decisões dos consumidores em um 

sentido mais amplo – molda a seleção alimentar, impondo as normas que 

prescrevem, proíbem ou permitem o que comer.  
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De acordo com Gonçalves (2004) a escolha dos alimentos está intimamente ligada a 

um complexo cultural inflexível. É por meio dos alimentos que indivíduos e 

coletividade fazem conexões e estabelecem distinções de natureza social e cultural. 

Além disso, as escolhas alimentares também são enraizadas muito cedo, desde a 

infância, pelas sensações táteis, gustativas e olfativas sobre o que se come. 

 

A cultura tem uma grande importância em relação ao que se come, pois antes de 

consumir algum alimento é preciso reconhecê-lo, identificá-lo, entender o seu lugar 

na sociedade e classificá-lo como apropriado. Os alimentos que são compatíveis 

com a taxonomia cultural serão classificados como puros e adequados. Os outros 

serão inadequados para o consumo. (CASOTTI, 1998). 

 

E é exatamente pelas características do cotidiano e de seu consumo diário que 

Amon e Maldavsky (2007) afirmam que a comida, à primeira vista, pode se mostrar 

como sendo um tema banal para merecer uma análise profunda.  

 

Para Canesqui (2005): 

 

A comida não é apenas boa para comer, mas também boa para pensar. 
Pensar em comida é pensar em simbolismo, pois ao comermos, além de 
ingerirmos nutrientes (que permitem a sobrevivência), ingerimos também 
símbolos, ideias, imagens e sonhos (que permitem uma vivência). 
(CANESQUI, 2005, p.42). 

 

Assim, a análise da prática alimentar cotidiana não se restringe aos alimentos 

apropriados em si mesmos, mas aos seus usos e modos de consumo, que envolvem 

seleção e escolhas, quem consome, como são adquiridos e preparados, quando e 

por quem são consumidos, ocasiões e adequações de consumo, juntamente com 

regras, valores, normas, crenças, mitos e significados que acompanham o consumo 

alimentar e a própria alimentação, sempre carregados culturalmente. (CANESQUI, 

2005). 
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2.3.1 Mitologia e o sagrado 

 

 

O alimento pode ser visto sobre a perspectiva mítica, pagã e bíblica, sendo 

amplamente mencionado nas escrituras sagradas.  

Desde tempos imemoriais, a incerteza da colheita, o risco da escassez e o desejo 

pela abundância dos alimentos fizeram com que os homens criassem narrativas 

fantasiosas: os mitos. 

 

Segundo a mitologia grega, Zeus foi amamentado pela cabra Amaltéia. Ao brincar 

com ela, inadvertidamente quebrou um de seus chifres e para compensá-la, conferiu 

a esse chifre quebrado o poder de se encher com todos os alimentos que fossem 

desejados. A cornucópia tornou-se símbolo da abundância ilimitada. (MANGUEL; 

GUADALUPI (2003); citados por MAGALHÃES, 2009).  

 

De acordo com Cascudo (1993) nos roçados sertanejos do país é possível encontrar 

com frequência um chifre fixado em um pau, quando não uma cabeça inteira de boi, 

atestando que seus proprietários de forma confusa não perderam a informação do 

mito da cornucópia. 

 

Para Soler (2007) na Bíblia há similitudes e diferenças entre Deus e os homens: a 

similitude é que ambos são seres vivos; a diferença diz respeito aos alimentos 

usados por ambos - Deus se alimenta das diversas formas de sacrifícios e ao 

homem estão reservadas as plantas comestíveis.  

 

Além da prescrição dos alimentos bons ou maus aos homens, a Bíblia prescreve 

aspectos relativos aos aspectos constitutivos dos alimentos: fermentos e 

substâncias fermentadas. Dessa forma, a Bíblia concede status diferenciados aos 

alimentos em função de seu modo de preparo. (SOLER, 2007). 

 

Percebe-se que em diferentes rituais religiosos a simbologia dos alimentos se faz 

presente, a exemplo da abstinência de carne, jejuns, oferta de alimentos aos Santos, 

os despachos em encruzilhadas ou cemitérios e o não consumo de carnes ou 
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bebidas alcoólicas para uma melhor comunicação com os espíritos. (DANIEL; 

CRAVO, 2005).  

 

Para Carneiro (2005) a identidade religiosa é na maioria das vezes uma identidade 

alimentar: ser judeu ou muçulmano implica, entre outras regras, não comer carne de 

porco; ser hinduísta é ser vegetariano; o cristianismo ordena sua cerimônia mais 

sagrada e mais característica em torno da ingestão do pão e do vinho, como corpo e 

sangue divinos. A própria origem da explicação judaico cristã para a queda de Adão 

e Eva é a sua rebeldia em seguir um preceito religioso, o de não comer do fruto 

proibido. 

 

 

2.3.2 Rituais da comida 

 

 

O alimento também se constitui em variável de distinção de classe social. O tipo de 

composição alimentar pode ser um dos indicadores de diferentes níveis de renda, de 

cultura e de estilo de vida. Douglas e Isherwood (2004) constataram que a 

quantidade, a frequência e a ocasião de consumo de arroz variarão conforme as 

diferenças de renda, da cultura e do estilo de vida. Nas classes com menor renda, o 

carboidrato predomina nas refeições. Nas classes com maior poder aquisitivo, eles 

estarão presentes, mas em menor proporção. Nessas haverá presença maior de 

outros tipos de alimentos, principalmente carnes, verduras e leguminosas. 

 

Um estudo realizado por Alier (1975) sobre as diferenças na alimentação indicou 

que do ponto de vista da pessoa pobre, a distinção entre pobreza e riqueza é, entre 

outras possibilidades, marcada pela despensa vazia ou cheia. Considera-se como 

rico o que tem alimento em abundância e pobre o que o tem em escassez e dele faz 

uso de forma diferente. Naquele estudo foram identificados como marcadores 

significativos o tipo de comida, os hábitos alimentares e o horário de alimentação.  

 

Pode-se acrescentar ainda como marcadores importantes questões como a 

quantidade, forma, tempo e composição alimentar. Comer a partir das 12 horas é 
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horário de rico, abaixo disso é horário de pobre. O pobre come comida fria, com o 

prato na mão e usa colher, o rico come comida quente, na mesa e usa garfo e faca. 

O rico come carne todo dia, o pobre come verdura todo dia. Outro estudo realizado 

sobre a alimentação com camadas de baixa renda no ambiente urbano, realizado 

por Zahar (1982) e citado por Daniel e Cravo (2005, p. 64) indicou que para as 

pessoas pobres consideram alguns alimentos como comida e outros não. A comida 

é basicamente o feijão, o arroz e a carne. As verduras, legumes e frutas são 

considerados como algo para tapear a fome e são sempre ditas na forma diminutiva: 

‘saladinha’, ‘verdurinha’. Consideram que esse tipo de alimento não satisfaz, não 

enche a barriga e não são fortes. Até mesmo o arroz que não é acompanhado do 

feijão se transforma em ‘arrozinho’ e comê-lo assim também não satisfaz.  

 

Em se tratando de normas e formas para a alimentação, segundo Soler (2007) as 

pessoas fazem escolhas para a sua alimentação, ou seja, não é só porque algo é 

comestível que ele será comido. Além disso, se tudo o que o homem ingere é 

assimilado pelo seu corpo, o alimento se torna parte de si. Por isso, alguns 

acreditam que haja uma relação entre o alimento e a auto-imagem que a pessoa 

forma como também o lugar que lhe cabe no universo. Numa perspectiva brasileira, 

as refeições diárias recomendadas seguem um padrão: café da manhã, lanche, 

almoço, outro lanche, jantar e ceia. (DANIEL e CRAVO, 2005).  

 

 

2.3.3 Comida como comunicação 

 

 

Ao imaginar uma estrutura que possibilite a integração de todas as características de 

um sistema culinário, necessário se faz visualizar uma forma que agregue os 

contrastes econômicos, sociológicos, estéticos ou sacros, em termos de gênero e 

abrangência na comunidade. Assim, segundo Lévi-Strauss (1991) poder-se-ia tentar 

identificar a existência de relação entre cozinha e linguagem de uma sociedade, que 

mostre essa estrutura e revele suas contradições. 
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Como um conjunto de práticas e representações, os "sistemas culinários" estão 

intimamente integrados a determinadas cosmologias, unindo a pessoa, a sociedade 

e o universo, e identificando a posição e o comportamento do ser humano nessa 

totalidade. As preferências alimentares, os modos de cozinhar, as formas de 

apresentação dos alimentos, as maneiras de mesa, as categorias de paladar ou 

gosto, de forma inter-relacionada compõem um código cultural, Por meio desses 

elementos se realizam mediações sociais e simbólicas entre os seres humanos e o 

universo. Como estágios em um longo e complexo processo, esse sistema opera 

uma importante transformação simbólica da natureza à cultura, da fome ao paladar, 

do alimento à comida, e da comida às refeições, assim como opera mediações não 

menos importantes entre distintos domínios sociais e culturais. (GONÇALVES, 

2004). 

 

Lévi-Strauss (1997) utiliza a linguagem, uma atividade universal, para estabelecer 

um paralelo: se não há possibilidade de existir uma sociedade sem uma linguagem, 

não existirá sociedade também sem o ato de cozinhar, qualquer que seja a forma 

adotada em função das diferenças culturais. Para Flandrin e Montanari (1998): 

 

O homem civilizado come não somente (e menos) por fome, para satisfazer 
uma necessidade elementar do corpo, mas, também, (e, sobretudo) para 
transformar essa ocasião em um momento de sociabilidade, em um ato 
carregado de forte conteúdo social e de grande poder de comunicação. 
(FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p.108). 

 

Já para Carneiro (2005) comer não é um ato solitário ou autônomo do ser humano, é 

a origem da socialização. Nas formas coletivas de se obter a comida, a espécie 

humana desenvolveu utensílios culturais diversos, talvez até mesmo a própria 

linguagem.  

 

Segundo Montanari (2008, p.10) “a expressão da comida é análoga à própria 

linguagem, possui um léxico (os produtos) e uma sintaxe (a refeição) e constitui-se 

assim uma gramática complexa, em que a ordem dos pratos identifica sujeitos 

principais”. No caso ocidental especialmente as carnes, o pão e seus complementos 

estão em primeiro plano, os molhos servem de elementos de ligação, os 

condimentos dão qualidades ao sentido dos pratos. A retórica é o modo de preparar, 
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servir e consumir, podendo ir do ritualismo silencioso dos monges à voracidade 

espalhafatosa dos banquetes. 

 

Para Woortmann citado por Canesqui (2005) alguns autores consideraram a comida 

como uma linguagem que agrega representações, que fala da família: do homem 

como pai, da mulher como a mãe e dona-de-casa. Está, assim, repleta de 

simbolismo, presente nos hábitos de comer e que são verdadeiros textos. O autor 

fornece uma leitura dos hábitos, dos modos de comer, de prover e organizar o 

consumo alimentar doméstico como textos e discursos que reproduzem um modelo 

de família, indo dessa forma além da relação da alimentação com a reprodução e a 

sobrevivência material.  

 

A linguagem alimentar representa identidades, posições sociais, gêneros e 

significados religiosos. Os seres humanos como onívoros fazem a sua própria 

escolha dos alimentos e são essas escolhas que marcam fronteiras e indicam 

pertencimentos. (MONTANARI, 2008). 

 

 

2.3.4 Comida como identificação e regionalismo 

 

 

DaMatta (1986) distingue comida e alimento, ao conceber que a comida é mais 

abrangente, pois engloba: o estilo e o jeito da pessoa alimentar-se. E o jeito de 

comer define o próprio alimento e a pessoa que o come.  

 

Segundo Poulain (2006, p.194) “o alimento se diferencia dos outros consumos 

porque ele está incorporado e passa a fronteira do “eu””. Assim as práticas 

alimentares deixam de ser lidas como formas de expressão, de afirmação de 

identidades sociais, para inscrever-se no processo de construção de identidade.  

 

Segundo Flandrin e Montanari (1998, p.110), “a alimentação é um elemento 

constitutivo da identidade humana”. O pão é considerado o símbolo da civilização, 

da distinção entre homem e o animal. O pão, o vinho e o óleo representam uma 
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sociedade que não vive somente de recursos naturais, mas, sobretudo, da 

capacidade de fabricar ela própria seus recursos, de criar seus animais e cultivar 

suas plantas. 

 

‘Dize-me o que comes e te direi qual deus adoras, sob qual latitude vives, de qual 

cultura nascestes e em qual grupo social te incluis.’ A leitura da cozinha é uma  

exploração na consciência que as sociedades têm delas mesmas, na visão que elas 

têm de sua identidade. (Sophie Bessis,1995, p.10). Do ponto de vista do alimento, 

Maciel (2005, p. 54) afirma que ‘[...] o conhecido adágio de Brillat-Savarin, “dize-me 

o que comes e te direi quem és”, que já foi transformado em “dize-me o que comes 

e te direi de onde vens” [...]’ 

 

De acordo com Maciel (2005), a dimensão dada à cozinha, independentemente de 

qual seja a unidade de pertencimento do homem (seja um país, uma região ou grupo 

étnico)  pode ser entendida como uma identidade social, porém, cada cozinha segue 

caminhos diferentes, dadas as suas condições históricas. E, segundo esse autor: 

 

A constituição de uma cozinha em um país colonizado pode seguir 
caminhos diversos. Os grandes deslocamentos populacionais, em especial 
após as grandes navegações, fizeram com que as populações que se 
deslocaram levassem com elas seus hábitos, costumes e necessidades 
alimentares, enfim, todo um conjunto de práticas culturais alimentares. Para 
satisfazê-las, levaram em sua bagagem vários elementos, tais como 
plantas, animais e temperos, mas também preferências, interdições e 
prescrições, associações e exclusões. Nas novas terras, utilizaram 
elementos locais mesclando e criando conjuntos e sistemas alimentares 
próprios. (MACIEL, 2005, p.51) 

 

As formas de alimentação, os produtos consumidos e a forma de cozinhá-los 

relacionam-se com os recursos locais, clima, solos, ou seja, com o território. As 

formas de produção, a agricultura, a pecuária e as formas de armazenamento e o 

comércio relacionam-se também com os conhecimentos, com as práticas culinárias 

inscritas em todo o contexto socioeconômico determinado. Devido a esse conjunto 

de elementos, a alimentação e tudo a ela relacionado  é percebido como 

marcadores étnicos. A alimentação  é um dos elementos que  contribui para gerar 

identidade, mediante a constatação da diferença. (HERNÁNDEZ, 2005). 
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A grande diversidade das sociedades humanas obedece a regras específicas quanto 

à produção e distribuição de alimentos, importante para se compreender o papel 

deles como parte da cultura e como sistema simbólico. Na sociedade brasileira, as 

relações de amizade se orientam pela troca de alimentos: conforme a região, o 

visitante, parente ou amigo será sempre recepcionado com um cafezinho, chá, 

chimarrão, ou um lanche completo. As relações de vizinhança também se 

caracterizam por troca de comidas e receitas: no meio rural, quando se mata um 

porco ou um boi, envia-se um pedaço a cada vizinho. Durante almoços e jantares 

são fechados negócios e estabelecidas alianças políticas. (DANIEL e CRAVO, 

2005). 

 

Segundo Maciel (2005) as cozinhas diferenciadas marcam a identidade de grupos, 

locais e se configuram em maneiras identificadas, culturalmente estabelecidas e 

codificadas, a exemplo do churrasco gaucho, o acarajé baiano, o tutu mineiro, etc. 

Para o autor, na formação da identidade brasileira, os gostos alimentares estão 

focalizados nas práticas alimentares cotidianas de seus habitantes. É o caso do 

prato que unifica o Brasil, constituindo-se na comida básica do brasileiro: o feijão 

com arroz - um prato que está presente na grande maioria das mesas.  

 

Para DaMatta (1987), esse prato exprime a sociedade brasileira  ao combinar o 

sólido com o líquido e o negro com o branco,  resulta numa combinação que gera 

um prato de síntese, representativo de um estilo brasileiro de comer: uma culinária 

relacional que, por sua vez, expressa uma sociedade relacional. A feijoada também 

tornou-se um símbolo nacional, pois esse prato não requer apenas mais alguns 

ingredientes, uma adição de elementos à dupla feijão-com-arroz. Ele implica uma 

transformação, é um prato de ocasiões especiais, símbolo de uma identidade 

reivindicada. Assim, se o feijão com arroz é o comum, do dia-a-dia, a feijoada é 

especial, podendo ser também apresentada em ocasiões fora do comum, como 

quando se convida um estrangeiro à mesa, para mostrar um ‘pouco do país’ 

(DAMATTA, 1987). Complementa Canesqui (2005) que no Brasil encontram-se 

alguns alimentos e pratos que marcam identidades entre os quais podem-se citar: a 

‘farinha’ e ‘a carne-seca’ para os nordestinos; o ‘arroz com pequi’ para os goianos; o 

‘tutu e torresmo’ para os mineiros; e o ‘feijão’ para cariocas, paulistas ou mineiros. 
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De acordo com Maciel (2005) se alguns pratos regionais são famosos no país 

inteiro, outros são praticamente desconhecidos pelas demais regiões. Muitas vezes 

pelo simples fato de que os ingredientes necessários são exclusivos do lugar de 

origem, mas também por algo culturalmente construído, o gosto. O gosto e o paladar 

também apresentam muitas diferenças regionais e locais. A comida do Sul é 

percebida como uma comida com pouca pimenta já a comida do Norte é conhecida 

como uma comida apimentada. Entretanto, se a comida serve para identificar e 

reconhecer, serve também para estigmatizar, a exemplo da mistura rala de farinha 

com água – o chibé – um indicador de pobreza no norte do país,  que indica uma 

dada situação social e a estimagiza.  

 

Para Montanari (2008): 

 

A comida não é “boa” ou “ruim” por si só: alguém nos ensinou a reconhecê-
la como tal. O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão 
culturamente (e, por isso, historicamente) determinado, por meio do qual se 
aprendem e transmitem critérios de valoração. Esses critérios são variáveis 
no espaço e no tempo. A definição do gosto faz parte do patrimônio cultural 
das sociedades humanas. (MONTANARI, 2008, p.95). 

 

Para Daniel e Cravo (2005, p.57) “o modo de preparar e servir certos alimentos 

exprime identidades sociais, confirmando assim o caráter simbólico da comida”.  

 

Para Flandrin e Montanari (1998), como resposta às necessidades individuais, a 

alimentação torna-se progressivamente elemento essencial da estruturação dos 

grupos, de expressão de uma identidade própria e origem de um pensamento 

simbólico.  

 

Segundo Maciel (2005) são várias as questões que envolvem as identidades sociais. 

A identidade não pode ser vista como uma constante imutável, mas como algo que 

se transforma e que pode assumir múltiplos sentidos. Para a autora: 

 

A alimentação, quando constituída como uma cozinha organizada, toma-se 
um símbolo de uma identidade, atribuída e reivindicada, por meio da qual os 
homens podem se orientar e se distinguir. Mais do que hábitos e 
comportamentos alimentares, as cozinhas implicam formas de perceber e 
expressar um determinado modo ou estilo de vida que se quer particular a 
um determinado grupo. Assim, o que é colocado no prato serve para nutrir o 
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corpo, mas também sinaliza um pertencimento, servindo como um código 
de reconhecimento social. (MACIEL, 2005, p. 54). 

 

Dessa forma, a cozinha pode ser vista como um símbolo de identidade, orientada 

para a distinção de seus comensais. (MACIEL, 2005). 

 

Entretanto através dos fenômenos econômicos e sociais, pelos quais as sociedades 

vêm passando, percebe-se uma crise identitária na esfera alimentar. Em 

contrapartida à mundialização dos mercados alimentares os produtos regionais se 

destacaram, a exemplo do queijo camembert que a partir de 1993 passou a ser 

considerado símbolo da nação francesa em 1993. (POULAIN, 2006).  

 

Segundo Poulain (2006, p.34), “o interesse contemporâneo pelas cozinhas regionais 

deve ser situado na nostalgia de um espaço social em que o comensal vivia sem 

angústia, ao abrigo de uma cultura culinária claramente identificada e identificante”. 

Ele afirma ainda que:  

 

Nos discursos espontâneos dos consumidores, mas também com 
frequência no dos atores da produção de refeições ou do turismo, a terra e 
as cozinhas locais são colocadas como um universo tradicional, no sentido 
original do termo. Ou seja, estável, fundado numa tradição imutável em 
oposição às transformações e aos ciclos dos modos da economia de 
mercado, e autêntica em oposição ao artificial dos meios urbanizados onde 
o construído avança sobre o natural. (POULAIN, 2006, p.37). 

 

Entretanto uma visão sociológica, histórica e antropológica das cozinhas regionais 

rejeita esta concepção, considerada como folclorista ingênua, pois os grandes pratos 

das cozinhas ditas ‘da terra’ utilizam produtos nascidos do novo mundo. (POULAIN, 

2006). 

 

Para Poulain (2006) a patrimonialização da alimentação consiste numa 

transformação das representações associadas ao espaço social alimentar.  Dessa 

forma, os produtos alimentares, objetos e habilidades utilizadas em sua produção, 

transformação, conservação e em seu consumo, assim como os códigos sociais, os 

modos de cozinhar ou os modo de comer e de beber passam à condição de objetos 

culturais, portadores de uma parte da história e da identidade de um grupo social.  
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Percebe-se através da história da alimentação que quando identidades locais são 

colocadas em perigo, a cozinha e as maneiras à mesa são os lugares privilegiados 

de resistência. A culinária adquire novos contornos, torna-se um lugar onde se 

concentram questões que ultrapassam o campo alimentar. Dessa forma, o 

movimento de patrimonialização da alimentação transcende espaços – da esfera 

privada para a pública e da econômica para a cultural. (POULAIN, 2006). 

 

 

2.3.5 Gastronomia 

 

 

A alimentação através da sua dimensão simbólica e sobre o imaginário da 

incorporação que a sustenta, demonstra originalidade da ligação bio-antropológica 

de um grupo humano com seu meio. Segundo Elias citado por Poulain (2006, p.230) 

“o aparecimento do termo ‘civilidade’, em 1530 é a expressão e o símbolo de uma 

transformação da realidade social que vai constituir a espinha dorsal da sociedade 

da corte”.  

 

O conceito de civilidade recobre um conjunto de prescrições que permitem orientar o 

comportamento do homem em sociedade e ao mesmo tempo distingue as camadas 

superiores das inferiores. As boas maneiras à mesa, adotadas nas classes mais 

abastadas – representam o lugar dos corpos e definem as condições da 

incorporação alimentar – se constituirão em objeto de prescrição a serviço da 

distinção social. (POULAIN, 2006). 

 

Assim como a literatura culinária irá se colocar a serviço desse mecanismo social. 

Em 1691 surgiu o primeiro livro de receitas e fez referência à burguesia no título, 

pois era para essa categoria social que se escreviam as obras culinárias. Assim 

surge uma das importantes funções da literatura gastronômica que propõe iniciar no 

bom gosto da classe média em busca de ascensão social. (POULAIN, 2006). 

 

Segundo Poulain (2006, p.231) “a mercantilização da gastronomia através da 

criação de restaurantes pelos açougueiros em ruptura de emprego torna acessível a 
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um maior número a experiência gourmand”. Verifica-se que o modelo gastronômico 

além de demonstrar as diferenciações sociais ele também participa da construção 

da identidade francesa. Entretanto Bourdieu citado por Poulain (2006, p.232) afirma 

que “a arte de beber e de comer permanece sem dúvida um dos únicos terrenos 

sobre os quais as classes populares se opõem explicitamente à arte de viver 

legítima”. 

 

Segundo Poulain (2006, p.232) “durante a época medieval e Renascença, as 

especiarias desempenham um papel central na função de distinção”. As especiarias 

tornaram-se objeto de um consumo de luxo por parte da burguesia. Entretanto a 

cozinha aristocrática começou a desprezá-las. Evitando as especiarias como sinal 

de raridade, luxo, pela inutilidade em relação à necessidade, a gastronomia francesa 

vai produzir-se sobre o gosto dos alimentos. É o que diz Nicolas de Bonnefons em 

sua obra Les délices de La campagne de 1654: é preciso que a sopa de couve sinta 

a couve; a de alho porrô, o alho porrô; a de nabos, o nabo e assim as demais.   

 

Surge, assim, o principio fundamental da cozinha francesa. Muda-se de uma cozinha 

de mascaramento (como o foram todas as cozinhas eruditas da Europa) que 

superpõe ao gosto dos alimentos secundários de presença gustativa muito forte. 

Percebe uma nova dimensão culinária cujo objetivo é avaliar o gosto dos alimentos: 

as bases de molho. Os molhos servem para fazer realçar os contornos gustativos do 

alimento principal. (POULAIN, 2005). 

 

Entretanto é importante ressaltar que: 

 

Partindo da concepção culinária medieval na qual as especiarias se 
superpõem ao gosto dos alimentos, ela se desenvolve numa cozinha que 
associa, e combina de maneira cada vez mais sutil, os sabores diversos 
constituintes de um prato. (POULAIN, 2006, p.233).  

 

De acordo com Menon citado por Poulain (2006) a arte culinária participa 

diretamente do progresso da humanidade.  

 

Segundo Fischler citado por Poulain (2006) os comensais modernos passariam por 

um processo decisório alimentar que seria desenvolvido ao mesmo tempo que eles 
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teriam perdido a segurança que traz um sistema normativo socialmente definido. Ou 

seja, a autonomia progride, mas a perda de identidade também. Segundo Fischler 

citado por Poulain (2006) a gastronomia representaria um desajustamento social: 

 

É na brecha da anomia que proliferam as pressões múltiplas e 
contraditórias que se exercem sobre o comensal moderno: publicidade, 
sugestões e prescrições diversas, e, sobretudo, cada vez mais, advertência 
médicas. A liberdade anômica é também um conflito ansioso, e esta 
ansiedade sobredetermina, por sua vez, as condições alimentares 
aberrantes. (POULAIN, 2006, p.69). 

 

Para o autor supracitado a sociedade moderna evolui na ansiedade do ato alimentar. 

Na dimensão coletiva da alimentação o comensal moderno está sendo menos 

influenciado pelo grupo. E consequentemente há um aumento de discursos 

contraditórios no modo do que é necessário. “A anomia neste caso não remete 

somente para uma crise do aparelho normativo, mas também para a inflação de 

injunções contraditórias: higienistas, identitárias, hedonistas, estéticas”. (POULAIN, 

2006, p.69). 

 

Fischler citado por Lambert (2005) considera que a característica individualista dos 

indivíduos e a evolução dos modos de vida contribuem para a diminuição da 

ritualização dos contatos alimentares. Essa tendência à redução da influência de 

normas alimentares atuando sobre os comportamentos é chamada pelo autor de 

gastro-anomia. 

 

Segundo Poulain (2006, p.70) “nos anos 1980, a tese da gastro-anomia será 

amplamente divulgada pela mídia e adotada pelos meios do marketing, da pesquisa 

e desenvolvimento das grandes indústrias agroalimentares.” As mudanças dos 

hábitos alimentares são percebidas como a consequência de um conjunto de 

fenômenos socioeconômicos diversos tais como a diminuição da participação da 

alimentação no orçamento dos casais em benefício das atividades de lazer.  

 

 

Segundo Fischler citado por Poulain (2006) 
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A gastro-anomia seria a consequência da modernidade alimentar 
caracterizada, ela mesma, por três fenômenos concomitantes: uma situação 
de superabundância alimentar, a diminuição dos controles sociais e a 
multiplicação dos discursos sobre a alimentação. (POULAIN, 2006, p.67). 

 

Em relação à superabundância alimentar percebe-se que o desenvolvimento 

econômico das sociedades ocidentais, os avanços em matéria de produção, de 

conservação e de transporte dos alimentos, diminuem as dificuldades ecológicas 

que pesam sobre os alimentos e os tornam em um contexto de abundância. 

 

Entretanto a diminuição dos controles sociais retrata que as transformações das 

práticas alimentares (desestruturação das refeições, crescimento do beliscar ou 

lambiscar) acompanham este movimento. Demonstrando uma redução das 

dificuldades sociais associadas à alimentação e de uma ascensão do individualismo.  

 

Segundo Poulain (2006, p.68) “a modernidade alimentar inclinar-se-ia, pois, sobre o 

modelo da des-estruturação, des-socialização, des-institucionalização, des-

implantação horária, des-ritualização”. Segundo Mermet citado por Poulain (2006) 

esta década teria sido marcada pelo que se poderia chamar de ‘sistema des’ uma 

forma de desfazer as ideias, as instituições e as estruturas herdadas do passado e 

não adequadas ao presente.  

 

Para Fischler citado por Hernández (2005), a Revolução Industrial, a especialização 

e os rendimentos crescentes ampliaram a produção agrícola, enquanto o grande 

desenvolvimento das cidades contribuiu para a ‘modernidade alimentar’ que 

modificou a relação do homem com a alimentação. Através da evolução da 

produção e da distribuição agroalimentar perdeu-se, progressivamente, todo o 

contato com o ciclo da produção: sua origem real, os procedimentos e técnicas 

empregados para a sua produção, conservação, armazenamento e transporte. 

 

Para Hernández (2005) estas seriam uma das manifestações da modernidade 

alimentar e suas consequências: a superespecialização, a busca constante dos 

aumentos dos lucros nas produções agrárias, o crescimento expressivo das cidades 

e as desertizações das zonas rurais. Assim, modificou-se a relação do homem com 
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a sua alimentação, transmutou-se o código alimentar ligado às categorias sociais, e 

os sistemas taxonômicos da alimentação entraram em crise.  

Entretanto Fischler citado por Hernández (2005) acredita em uma desestruturação 

dos sistemas normativos e dos controles sociais tradicionais que regiam as práticas 

e representações alimentares. 

  

Fischler citado por Poulain (2006) baseando-se em estudos americanos descreve 

que a refeição e o comensal estão em vias de desaparecimento nos Estados 

Unidos. Pois as famílias de classe média citadinas não se sentam em torno da mesa 

de jantar mais que três vezes por semana e a refeição não dura mais do que vinte 

minutos. Segundo o mesmo autor percebe-se este fenômeno acontecendo na 

Europa. “Esta desregulação das práticas alimentares remete para os indivíduos 

decisões outrora tomadas pelo grupo. A modernidade alimentar criou uma situação 

inédita que dá ao comensal uma parte maior de autonomia”. (POULAIN, 2006, p.68).  

 

Em relação à multiplicação dos discursos sobre o alimentar e as suas dimensões 

contraditórias à gastro-anomia, desenvolve-se o tema do equilíbrio alimentar, que 

monopoliza, ao mesmo tempo, o discurso nutricional científico e as preocupações do 

grande público. 

 

Para Poulain (2006, P. 70-71) em reação às teorias da modernidade alimentar que 

sustentam a tese do declínio das classes sociais, alguns sociólogos irão mostrar a 

permanência do peso das classes sociais: Herpin procurará “construir diferentes 

descritores suscetíveis de explicar a desestruturação da alimentação moderna”. 

Grignon critica esta tese com três argumentações: primeiramente, considera  que ela 

“constitui uma verdadeira mitologia.”  Em segundo lugar, acentua a colonização da 

hipótese da desestruturação da alimentação moderna pelos interesses 

agroindustriais.  Em terceiro lugar, censura a tese da modernidade alimentar de 

massificar as transformações sociais ao mascarar a diversidade social das 

mutações.  

 

Nesse sentido, complementa Poulain (2006): 
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É muito psicologizante pois colocando-se no nível do comensal, as 
diferenciações sociais parecem desaparecer. Já do ponto de vista 
macrossociológico, as escolhas e as práticas podem sempre ser 
relacionadas à classe social de pertencimento, a abundância e a 
democratização dos produtos alimentares não tendo suprimido as 
diferenças. (POULAIN, 2006, p.72). 
 

 

2.3.6 Socialidade, sociabilidade e comensal plural  

 

 

Segundo Corbeau citado por Poulain (2006, p. 204) “socialidade é o conjunto de 

determinantes sociais e culturais que pesam sobre um ator social, neste caso o 

comensal, e isso quer ele tenha consciência delas ou não”. Para o autor a 

socialidade é uma espécie de “tatuagem” um marcador às vezes aceito, valorizado, 

sublimado, outras vezes reprimido, oculto ou renegado, mas do qual os indivíduos 

não podem jamais se desfazer. Já a sociabilidade, segundo o mesmo autor, remete 

à maneira como os indivíduos em interação irão colocar em cena as regras impostas 

pela socialidade. Ou seja,  

 

A sociabilidade corresponde à maneira à originalidade da atualização 
concreta de seus determinismos sociais. A sociabilidade se afirma como um 
processo interativo no qual os indivíduos escolhem as formas de 
comunicação, de troca que os ligam aos outros. (POULAIN, 2006, p. 205). 

 

Por meio de estudos junto aos seus pares, Poulain (2006) afirma que os comensais 

podem ser subdeterminados por suas origens sociais, porém possuem um espaço 

de liberdade que lhes permite adaptar, transformar e fazer evoluir as formas de suas 

práticas alimentares.  

 

Assim, as práticas alimentares  podem ser vistas como o resultado de três fatores: 1) 

do encontro de um indivíduo socialmente identificado, que pode ser descrito com 

base nas categorias clássica da sociologia (idade, sexo, classe social, nível de 

estudo); 2) de uma situação de um contexto social (tipo de repartição, festiva ou 

ordinária, domicílio ou fora de domicílio, público, privado); 3) de um alimento sobre o 

qual se agregam representações no interior de um universo sociocultural. Esses três 

elementos constituem o “triângulo do comensal”  que varia ao mesmo tempo no 

espaço social e no tempo. (POULAIN, 2006, p.206).  



44 

 

As afirmações acima levam o autor a colocar o comensal como indivíduo plural 

capaz segundo os contextos sociais e o tipo de alimento, de atualizar 

comportamentos diferentes em sua lógica e sua significação. 

 

Segundo Barbosa (2004) a partir de 1980 começa a acontecer algumas mudanças 

em relação à modernização da cozinha. Tanto em seu aspecto físico como 

tecnológico; com a introdução dos eletrodomésticos e de alguns alimentos 

industrializados.  Surge então uma transformação dos lares quando se registra uma 

abertura do grupo doméstico para o exterior, despontando também outras formas de 

sociabilidade que não se  restringem apenas ao grupo familiar e ao círculo íntimo e 

reduzido de amigos.  As pessoas passaram a se preocupar com os utensílios que 

serão utilizados bem como as técnicas adequadas a cada preparo, tentando tirar 

deles o melhor proveito nutricional e gastronômico. A principal transformação é a 

visão de que o  que deve ser compartilhado é o processo de preparo e não apenas a 

refeição. 

 

 

2.3.7 Obesidade, magreleza e saúde 

 

 

Percebe-se uma forma de consumo alimentar completamente nova: pletora 

alimentar. Se em um contexto de escassez as restrições econômicas são os 

elementos determinantes das escolhas alimentares, em um contexto de abundância 

e riqueza os consumidores podem escolher sua alimentação em função de fatores 

culturais, sociais e psicológicos. Esse novo contexto de abundância alimentar 

conduz a uma atitude paradoxal: “ficar magro” em um longo período de “vacas 

gordas”. (LAMBERT, 2005). 

 

A noção de saúde tem caráter simbólico, que foge às definições e práticas médicas, 

pois é identificada pelos corpos dos habitantes locais. Eles tangibilizam o conceito 

de saúde ao adotar um conceito sobre o ideal do corpo e seus significados. (SOBO, 

1997).  
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De acordo com Bruch (1997) a expressão ‘imagem corporal’ é usada amplamente na 

avaliação psiquiátrica de pacientes, mas esse é um termo muito vago. A 

necessidade de definição de um esquema corporal é sentida por neurologistas que 

observaram que os pacientes portadores de várias lesões no sistema nervoso 

central têm percepções sobre seu corpo de forma diferente e distorcida. Mas apesar 

das limitações, esse conceito é um útil marco clínico para indicar as múltiplas 

atitudes de vivência e expressão dos pacientes sobre seus corpos.  

 

O livro de Shilder escrito em 1935 intitulado A imagem e aparência do corpo humano 

explora o fenômeno da imagem corporal em relação aos comportamentos 

considerados normal e anormal. Nele o autor concebe a imagem corporal como  

uma imagem formada na mente e que mostra como esse corpo se apresenta para 

as pessoas. Mais do que um modelo postural que surge do movimento e posições, a 

imagem corporal representa um padrão das experiências orgânicas e psíquicas. O 

foco se concentra na motilidade, porque não há como saber nada sobre o corpo sem 

movimentá-lo. Acima de tudo, a motilidade define limites do eu diferenciando-o da 

percepção do ambiente. A inatividade tão característica dos obesos parece estar 

relacionada ao seu conceito corporal distorcido. Mas, ao mesmo tempo, vários 

fatores interagem de forma contínua e mostram que a imagem corporal também é 

precedida pela estrutura corporal. Esse é um problema ainda não solucionado que 

tem reflexos na esfera psíquica. (BRUCH, 1997).  

 

A significância social e benefícios sociais do grande tamanho corporal é uma 

questão cultural que explica a dominância social dos indivíduos que estão ligados 

em relacionamentos em torno do grande tamanho corporal. Em tempos de 

escassez, ser grande tende a ser considerado como sucesso reprodutivo e 

sobrevivência e o corpo roliço é considerado atraente.  

 

A cultura ocidental tende a ver o corpo como a visão do eu: como autônomo, 

individual e independente. Nela, o corpo serve primariamente como veículo para 

expressão do eu individual, significando controle e domínio. (SOBO, 1997).  
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Os corpos em si que se desviam do tamanho ideal estão relacionados ou decorrem 

de distúrbios na consciência da fome ou de outras sensações corporais, assim como 

o conceito corporal, a identidade e percepção corporais. Esses conceitos incluem 

erros ou acertos na consciência cognitiva do eu corporal, a acurácia em reconhecer 

os estímulos externos ou internos, o senso de controle sobre suas próprias funções 

corporais, a reação afetiva em relação à realidade da configuração corporal, e uma 

classificação da adequação ou não do corpo feita pelo outro. A amplitude de atitudes 

expressas por pacientes que explicam seu conceito e consciência sobre o próprio 

corpo vai muito além da definição de imagem corporal anterior. (BRUCH, 1997). 

 

O auto-conceito da pessoa gorda varia consideravelmente diante do fato se ela se 

tornou gorda na infância ou na fase adulta. A pessoa que engorda na fase adulta 

tem maior percepção de sua obesidade do que a criança que passou pelo 

sofrimento daí advindo durante a infância ou adolescência. O equívoco da 

obesidade infantil encontra seu início q uando a mãe vê no filho gordo um sinal de 

boa saúde e de boa alimentação. Quando a criança nasce com peso baixo a mãe 

empurra a comida criando o hábito da super alimentação. (BRUCH, 1997). 

 

Já nas crianças, a percepção sobre seu corpo é modificada e cresce gradualmente 

com o seu desenvolvimento. Elas absorvem as atitudes do outro em relação ao seu 

corpo ou partes dele. Elas podem percebê-lo com satisfação e prazer, ou considerá-

lo no todo ou em partes, como insatisfatório, sujo, vergonhoso e repugnante. 

Principalmente nas crianças gordas, essa visão é fortemente impactada pela visão 

da mãe, ao transmitir sua desaprovação com hostilidade. Daí surge discrepância 

entre a imagem e estrutura corporais e a aceitação social.  

 

As pessoas obesas vivem sob pressão da depreciação social do ambiente. Pelos 

constantes insultos, a personalidade delas se racha, diante da incompatibilidade da 

estrutura social, de seu desejo e da  aceitação social em relação à sua imagem,  

surgindo assim as psicoses. (BRUCH, 1997). 

 

Os distúrbios na imagem corporal são experimentados também na esfera afetiva. A 

atitude emocional em relação ao corpo tem impacto no sistema de valores sociais.  
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A preocupação em emagrecer e o medo de engordar se espalharam gradualmente 

por todos os níveis sociais, tornando-se unanimadade na mídiaa de massa no 

século XX. Ser gordo é uma demonstração pública de falta de controle, auto-

indulgência e má vontade. Até mesmo a roupa da pessoa gorda é uma forma de 

propaganda negativa a reforçar a baixa auto estima. Por outro lado, a condição de 

ser magro, não é considerada apenas uma maior probabilidade de atração física, 

pois a ela estão associadas o sucesso, poder e outros atributos positivos e 

superiores (BRUCH, 1997; CASOTTI, 1998). 

 

Segundo Poulain (2006, p.123) “nas sociedades desenvolvidas, os obesos são 

vítimas da estigmatização”. Cahnman citado por Poulain (2006, p.123) define 

estigmatização “como a rejeição e o desprezo que são associados ao que é visto ( a 

obesidade) como uma deformação física e uma aberração comportamental”. O 

obeso sofre várias discriminações, humilhações e preconceitos no dia a dia e seu 

estado é visto nas sociedades ocidentais com um obstáculo social. 

 

 A estigmatização da obesidade, do ponto de vista sociológico, resulta da definição 

da obesidade como anormal. Não há uma preocupação em saber se existe um 

problema na obesidade. Entretanto interessa a esse ramo de estudo o processo de 

transformação das representações e as diferentes interações sociais que o 

acompanham e contribuem para a classificação da obesidade como desviante. 

(POULAIN, 2006). 

 

Mas, embora associe-se o fato de estar acima do peso a alguém não saudável 

fisicamente, preguiçoso, relaxado e malandro, as culturas não tem a mesma leitura 

sobre obesidade; pois no próprio interior das culturas ocidentais as grandes 

corpulências já foram valorizadas, diferentemente do que ocorre na atualidade. A 

percepção da obesidade como um desvio em relação à norma, é portanto, uma 

construção social.  (POULAIN, 2006; CASOTTI, 1998). 

 

A visão antagônica entre ser magro e ser gordo induz a análises paradoxais, a 

exemplo da alimentação infantil: segundo uma vertente de pensamento, as crianças 

gordas ingeririam muita comida para se sentirem fortes e seguras, além de servir 
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como um escudo contra as ameaças da sociedade. Apesar de o comportamento 

agressivo ser raramente obsrervado em crianças gordas, outra vertente de 

pensamento considera que elas se alimentam em exagero para inibir seus impulsos 

de agressividade e que seu tamanho avantajado seria uma forma de auto-afirmação. 

(BRUCH, 1997) 

 

Os efeitos da dicotomia magro-gordo mostram-se mais severos na adolescência:  

alguns jovens nessa fase da vida acham que a gordura os protege em caso de 

acidentes ou da animosidade das pessoas. Outros reclamam que tudo o que comem 

os engorda, mas não  avaliam o tamanho das porções  com as quais se servem ao 

sealimentar, ou dissociam sua gordura ao tipo de alimento consumido. Há também 

os que dissociam o seu eu e o seu corpo, percebendo-os como entidades distintas: 

sentem-se magras num corpo gordo. Outros julgam que adotar a estratégia de 

comer escondido das pessoas, ou apenas beliscar a comida, não as fará engordar. 

Diferentemente, as pessoas anoréxicas comem poucas garfadas e se sentem cheias 

ou se enchem só de ver outras pessoas comendo. (BRUCH, 1997). 

 

Independentemente de qual seja a faixa etária das pessoas, o ato de alimentar-se e 

os gostos individuais estão sujeitos a forte impacto social. Assim, há que se 

considerar que as escolhas de cada um, em se alimentar ou não e em relação ao 

conteúdo e forma, envolvem um processo cognitivo em que atuam múltiplas 

variáveis, como as crenças, valores, finalidades e representações simbólicas. 

Focalizando a dimensão problemática da obesidade e seu transbordamento sobre o 

sobrepeso, assim como a forma e conteúdos da alimentação cotidiana identificam-se 

diferentes construções sociais. Mas, a tentativa de controle dos distúrbios 

alimentares por meio de medicação confere legitimidade científica à estimigatização 

dos respectivos portadores e os coloca em um novo gueto psicológico. (POULAIN, 

2006). 

 

Por outro lado, a sociedade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento 

vivencia uma nova crise no âmbito da alimentação: com  a saturação alimentar boa 

parte da população começa a sofrer graves problemas com a obesidade   e boa 

parte dela começa afazer reajustes na sua dieta.  O aconselhamento com 
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nutricionistas e o avanço científico descortinam um novo cenário em que as pessoas 

buscam desenvolver um modelo de alimentação  ideal, que se resume em comer 

menos para viver melhor e viver mais tempo sem envelhecer. (LAMBERT, 2005). 

 

 

2.3.8 Os quatro ethos dos comensais  

 

 

Valendo-se de estudos conduzidos pelo sociólogo Jean-Pierre Corbeau –  professor 

de sociologia do consumo e da alimentação da Universidade de Tours, França – 

Poulain (2006, p.206) descreve a pluralidade de comportamentos dos comensais e 

sua lógica.  A partir da definição weberiana ele conceitua ethos como sendo “o lugar  

de articulação entre as sobredeterminações sociais e as dinâmicas individuais que 

revestem a margem de liberdade da sociabilidade”. 

 

Pautando-se também nos conceitos da física, Poulain (2006) afirma que o ethos 

resulta do encontro entre forças centrífugas e centrípetas. Nesse caso, considera 

como forças centrífugas: as pulsões, as paixões, o imaginário e a invenção 

resultante das interações do ego. As forças centrípedas seriam a civilidade, a 

normalização das imagens corporais, pressões dietéticas, econômicas ou 

comerciais.   

 

Poulain (2006) apresenta os tres tipos de comensais definidos por Corbeau: os 

complexados do muito, os adeptos do alimento leve e os adeptos do alimento 

consistente.   Os comensais “complexados do muito” têm em comum o fato de 

serem marcados pela angústia da absorção do alimento. Comer é para eles uma 

atividade inquietante e portadora do risco. Se encaixam neste tipo: as patologias 

alimentares (bulimia, anorexia etc.); a trajetória do parecer social (onde o peso da 

estética corporal e o modelo de estética da magreza pesa muito); a trajetória da 

saúde (nas quais os comensais são atentos aos efeitos da alimentação sobre sua 

saúde) e as trajetórias fundadas sobre crenças ou ideologias religiosas (nas quais o 

sentido das práticas se constrói em referência a interdições culturais). Já os 

“adeptos do alimento leve” se caracterizam por uma boa escuta da informação 
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dietética, por um relativo equilíbrio entre o prazer de comer e o cuidado de estar com 

boa saúde. Em contrapartida, os “adeptos do alimento consistente” são comensais 

tradicionais que gostam dos embutidos, carnes e farináceos e que privilegiam a 

dimensão energética. 

 

Além daqueles três grupos e com base neles Poulain (2006) apresenta os  

gastrolastress – uma nova categoria de comensal – que transforma seu ventre  em 

um deus e incorpora o estresse, que ao mesmo tempo suporta o peso das pressões 

da vida moderna e das práticas de recuperação, descompressão e liberação de 

energia. Nessa categoria, os comensais mudam sua prática alimentar mediante a 

simplificação ou desestruturação das refeições. Durante o dia procuram refeições 

rápidas para atender às pressões do cotidiano e à noite ou nos fins de semana 

optam pela gastronomia, tornando-se verdadeiros gourmets. Na afirmativa do autor, 

esses ethos são indispensáveis para avaliar as mudanças sociais. 

 

 

2.3.9 Ambivalências da alimentação  

 

 

Embora a principal função de alimentos e bebidas gire em torno da manutenção da 

saúde, necessário se faz conhecer suas especificidades para evitar que o excesso 

ou falta de nutrientes comprometam seu equilíbrio e gerem doenças. Consideram-se 

características da alimentação do homem: variedade, flexibilidade, moderação, 

personificação e o consumo de alimentos cozidos por ser de mais fácil digestão. 

Para ser considerado como  boa alimentação, além da sua composição devem ser 

levados em conta a época, procedência geográfica, clima, cultura e meio ecológico. 

(FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

 

Segundo Carneiro (2005) em quase todas as culturas, os alimentos sempre foram 

relacionados com a saúde, não apenas porque a sua abundância ou escassez 

colocam em questão a sobrevivência humana, mas também porque o tipo de dieta e 

razões médicas  para sua utilização sempre influenciaram a atitude diante da 

comida. Nesse aspecto, sua adequação é avaliada em função de idade, gênero, 
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constituição física ou a presença de enfermidades.  Dessa forma, explica-se a 

perspectiva em relação aos regimes alimentares, como necessários à regulação do 

corpo. 

 

Diante de vários fatores intervenientes ao ato de alimentar-se, Polain (2006) 

descreve a existência de três dimensões de ambivalência que geram formas 

particulares de ansiedade, e que 

 

A modernidade alimentar e as angústias que a acompanham são, então, 
interpretadas como uma crise da função reguladora dos sistemas culinários. 
O enfraquecimento das pressões sociais que pesam sobre o comensal, 
associado, por um lado, ao crescimento do individualismo e, por outro lado, 
à industrialização da produção, da transformação e da comercialização 
alimentar que cortam o vínculo entre o homem e seus alimentos, geram um 
contexto no qual domina “a ansiedade alimentar”. (Poulain, 2006, p. 103). 
 

 A ambivalência do prazer-desprazer é a primeira dimensão, pois a alimentação 

pode ser ao mesmo tempo uma fonte de sensualidade, de plenitude, de intenso 

prazer sensorial, mas pode igualmente provocar toda uma série de sensações 

desagradáveis tais como repugnância, mal estar e até mesmo vômito. A segunda 

ambivalência é a da saúde-doença. Ao mesmo tempo em que o alimento é uma 

fonte de energia, vitalidade, e de saúde ele pode vir a ser um vetor de intoxicação, 

uma causa potencial de doenças e de perturbações que podem gerar riscos à saúde 

a curto prazo como intoxi-infecções como a salmonela, botulismo, listeriose etc. ou a 

médio e longo prazo como nos casos de toxinas e microtoxinas. A terceira 

ambivalência é a vida-morte, ou seja, embora o ato de alimentar-se seja uma 

necessidade absoluta e incontornável para manter-se vivo, o comensal depara-se 

muitas das vezes com o ato de morte, identificado pelo abate de animais destinados 

à alimentação. (POULAIN, 2006). 

 

Dessa forma, comer é um ato que impõe fazer escolhas, decidir e assumir riscos 

objetivos e simbólicos. As ambivalências inerentes processo de alimentação geram 

formas específicas de ansiedade, que as diferentes culturas tentam gerenciar.  A 

regulação da ambivalência do prazer-desprazer é assegurada pela cultura culinária 

focada em um conjunto de regras sociais que definem as formas de preparação, de 

cozimento, de tempero. O controle da ambivalência da saúde-doença  se ancora na 
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capacidade da sociedade humana construir conhecimento para não se envenenar e 

assegurar a sua sobrevivência, o que torna  um verdadeiro enigma cognitivo. Já a 

regulação da ambivalência vida-morte se pauta na dificuldade de aceitação moral do 

abate dos animais, pois, munidos de sistema nervoso, são capazes de sentir e 

manifestar a dor. Nesse caso, diferentes formas de organização social 

desenvolveram modos de regulação variadas tais como preces, desculpas e 

consentimentos antes de sacrificar os animais. 

 

 

2.4 Comportamento do consumidor de alimentos 

 

 

O comportamento do consumidor é um estudo que permite compreender a vida 

diária das pessoas, seu cotidiano e a maneira de como se relacionam com produtos, 

serviços e com outras pessoas. 

 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), o comportamento do consumidor, é o estudo 

das ações e atitudes dos consumidores –  de compra, consumo e das indiretamente 

observáveis como as psicológicas – em relação aos produtos, serviços e as 

empresas como um todo.  

 

Limeria (2008) define comportamento do consumidor como um conjunto de 

respostas oriundas de estímulos decorrentes de fatores pessoais, ambientais, 

situacionais e de Marketing. 

 

Sob outra perspectiva, Passador (2006) acredita que o consumo é uma forma de 

ação em que as pessoas fazem uso dos objetos de várias maneiras, .mediante 

distintos tipos de atividade de consumo, tais como: consumo como experiência, 

consumo por integração, consumo por classificação e consumo como jogo. 

 

Dessa forma, devem ser consideradas as atitudes do consumidor, relacionadas ao 

que lhe agrada ou não. Essa avaliação  é determinada pelas crenças e sentimentos 

pessoais (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000). 
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A diversidade de atitudes indica a existência de diferenças entre os consumidores, 

que podem ser explicadas  por meio da personalidade, os valores e o estilo de vida 

individuais. (KOTLER, 1998).   

 

As atividades realizadas pelos consumidores, seus interesses e opiniões ditam os 

respectivos padrões e percepções adotados no processo de compra. No campo da 

alimentação, além desses fatores individuais, tendências de nível global atuam 

influenciando o consumo, a exemplo de questões como o envelhecimento da 

população, o novo papel da mulher, a sobrecarga de trabalho, a escassez de tempo 

e a busca por maior comodidade e conveniência. (POLLONIO, 2005) 

 

Hábitos e comportamento dos consumidores, no campo da alimentação, vem 

passando por transformações, movidos por variáveis externas – de caráter 

econômico, fiscal, ambiental, tecnológico e sócio-cultural – e por variáveis internas, 

em que são ponderados valores e tradições individuais e familiares, o culto ao corpo 

e à saúde. Além disso, percebe-se maior valorização de atributos como o frescor, a 

qualidade do alimento e características nutricionais. Esse contexto pode revelar o 

estilo de vida e filosofia individuais, como também os de uma comunidade e até 

mesmo de uma nação. (PASSADOR, 2006). 

 

 

2.4.1 Fatores de influência na escolha alimentar 

  

 

Os fatores de influência na escolha alimentar e seus respectivos efeitos têm sido 

estudados por pesquisadores de várias áreas do saber. Pesquisas bibliográficas e 

de campo embasaram o surgimento de vários modelos na literatura, com o objetivo 

de delinear os efeitos dos fatores de influência sobre a escolha alimentar, sendo 

mais conhecidos o de Pilgrim (1957); Khan (1981); Randall & Sanjur (1981); Pastor 

(1985) e de Shepherd (1989). 

 

No entanto, a análise empreendida por Shepherd (1985), indicou que  alguns deles 

apresentavam indicação de prováveis mecanismos de ação, sem quantificar a 
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relação - entre fatores diferentes e nem permitiam quaisquer testes quantitativos -

como preditivos de escolha alimentar.  

 

 

a) Modelo de Pilgrim 

 

 

O modelo de Pilgrim é considerado um dos mais antigos e o mais influente, pois 

serviu de base para vários outros modelos de determinantes do comportamento do 

consumo de alimentos. (STEENKAMP, 1993). 

 

Segundo Pilgrim (1957) para compreender o consumo de alimentos dos indivíduos 

ou de um grupo é preciso entender o fator econômico. Para aceitação dos alimentos  

por um grupo são necessários conhecimentos sobre os padrões de comportamento 

alimentar  de seus membros. Nesse caso, torna-se necessário entender três fatores: 

os critérios, os componentes ou fatores operacionais na determinação do 

comportamento e os métodos adequados para medir os efeitos dos componentes.  

 

Os critérios para estabelecer o valor de um alimento são diferentes entre várias 

disciplinas: para o fisiologista a adequação nutricional do alimento consumido é o 

critério principal; para o psicólogo o comportamento do indivíduo ou do grupo; para 

um planejador poderia ser o custo etc. (PILGRIM, 1957). 

 

Sendo assim, para predizer a aceitação dos alimentos, Pilgrim (1957) esclarece que 

além de definir um critério, é necessário saber os componentes ou fatores 

operacionais na determinação do comportamento e as técnicas adequadas para 

medir os efeitos dos componentes. Para ele, os componentes estão sistematizados 

em torno de uma estrutura, que serve como guia para o estabelecimento de 

hipóteses testáveis.  

 

Pilgrim (1957) discute em seu modelo a aceitação de alimentos ao invés de 

consumo de alimentos. No entanto, ele reconheceu que a definição operacional de 

aceitação alimentar é o consumo de alimentos. E a percepção alimentar decorre de 
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três fatores: efeitos fisiológicos dos alimentos, percepção dos atributos sensoriais e 

influências do ambiente. O autor trabalha com a hipótese de que esses 

determinantes irão interagir para influenciar o consumo de alimentos, mas ele não 

explora essas inter-relações.  

 

Esse modelo incorpora o fator tempo com influências externas, e algumas 

influências fisiológicas.  Apresenta-se relativamente estável para um indivíduo, 

enquanto outras influências variam ao longo de períodos curtos, nas situações em 

que ocorrem a ingestão de alimentos, a exemplo de quando ocorre a fome. 

(STEENKAMP, 1993).  

 

A fim de incluir as reações afetivas, o critério de aceitação alimentar deve ser 

especificado como o consumo com prazer, ou seja, a nutrição do corpo e da alma. 

(PILGRIM, 1957). 

 

Pela explicação de Pilgrim (1957) para que ocorra a vontade de experimentar uma 

comida três elementos influenciam o organismo: a Fisiologia, a Atitude e a 

Sensação. Alguns ocorrem dentro do indivíduo – a Fisiologia –  e outros proveem do 

ambiente – a Atitude. Os componentes da Fisiologia e da Atitude, respectivamente 

os ambientes Interno (por meio da Fome e do Apetite) e Externo (por meio do 

Ambiente e da Aprendizagem), indicam a origem ou a forma de como influenciam a 

percepção da comida. Os componentes da Sensação – Comida e Organismo – têm 

indicadas na estrutura apenas uma explicação sobre o seu significado, 

respectivamente Estímulo e Receptor. 

 

Para fins didáticos, o modelo demonstrado na Figura 1 apresenta cada um dos três 

elementos com sua contribuição individual para a percepção e aceitação final do 

alimento, mas não significa que sejam independentes, sendo, ao contrário, 

necessárias interações mútuas para que se operacionalize esse processo.  
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Figura 1 – Relação entre método de medição e componentes de aceitação alimentar 

 

ACEITAÇÃO ALIMENTAR 

 

PERCEPÇÃO 

 

    FISIOLOGIA                                                   SENSAÇÃO                                                         ATITUDE 

   (INTERNO)                                                                                                                               (EXTERNO) 

 

    FOME AMBIENTE 

   APETITE                                                                                                                          APRENDIZAGEM 

                                                  ALIMENTO                            ORGANISMO 

                                                   (ESTIMULO)                               (RECEPTOR) 

                                         

                            DURAÇÃO           ESTÁVEL                                ESTABELECIDO              TEMPO 

 

                    ALIMENTO             INTERMITENTE                          RECENTE                 ALIMENTO 

            +                  -                                                                                          +                  - 

                       (OUTRO)        (OUTRO) 

Fonte: PILGRIM, 1957, p. 172 

 

A deglutição depende de uma sensação favorável imediata, mas antes, para que o 

indivíduo se sinta tentado a experimentar a comida, um número de eventos recentes 

e passados conspiram para influenciar o organismo, de forma direta ou 

indiretamente relacionada à comida. Pilgrim (1957) exemplifica o equilíbrio endócrino 

como um fator indiretamente relacionado à comida mas que pode afetar um fator 

que é diretamente à comida: as mudanças metabólicas causadas pela ingestão da 

comida e da glicose.  
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Percebe-se que a descoberta e a integração dos mecanismos pelos quais as 

sensações, atitudes e fenômenos fisiológicos conduzem para o desenvolvimento de 

preferências para o comportamento em relação ao consumo de alimentos torna-se 

um desafio.  

 

 

b) Modelo de Shepherd 

 

 

O modelo de Pilgrim referenciou o modelo de Shepherd (1999), que apresenta como 

diferenças em relação aos tipos de determinantes: propriedades dos alimentos, 

fatores relacionados à pessoa envolvida no consumo de alimentos e fatores 

ambientais.  

 

Segundo Shepherd (1999) a escolha dos alimentos é influenciada por vários fatores,  

dentre ele os sociais e culturais. A escolha dos alimentos não é determinada apenas 

pela necessidade fisiológica ou nutricional, pois a cultura tem forte influência sobre 

elas e as interações sociais sobre o comportamento alimentar do indivíduo.  

 

Consideram-se como fatores que influenciam na escolha alimentar: os alimentos, os 

indivíduos e os aspectos econômicos e sociais. As propriedades físicas e químicas 

dos alimentos serão percebidas pelos atributos sensoriais tais como: (aroma, 

aparência, sabor e textura). Entretanto, mesmo percebendo esses atributos 

sensoriais em um determinado alimento não significa que um indivíduo vá ou não 

optar pelo seu consumo. Pelo contrário; é o gosto do indivíduo o fator determinante 

para a escolha. As questões ligadas à composição nutricional dos alimentos, tais 

como quantidades de proteína ou carboidrato, também são fatores influentes na 

escolha alimentar e nesse caso, o indivíduo optará ou não pelo consumo 

dependendo de sua necessidade. (SHEPHERD, 1999).  

 

Diferenças psicológicas entre os indivíduos, como a personalidade, também pode 

influenciar nas escolhas alimentares.  Outros fatores como o marketing, as variáveis 

econômica, social, cultural, religiosa ou fatores demográficos também influenciar nas 
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escolhas.  Além disso, o contexto social em que uma refeição é servida pode 

influenciar a escolha e consumo dos alimentos, visto que a quantidade de alimentos 

consumidos aumenta quando vários indivíduos estão presentes em uma mesma 

refeição. (SHEPHERD, 1990).  Demonstra-se na Figura 2 o modelo de Shepherd 

(1990): 

 

Figura 2 – Fatores que afetam a escolha e ingestão dos alimentos                                                                  

  

                ALIMENTO                                          PESSOA                                   ECONÔMICO E SOCIAL 

  

           Propriedades                                Percepção dos atributos                   Preço disponibilidade 

         físicas e químicas                            atributos sensórias                                        Marca 

       Conteúdo nutriconal                     Ex: aroma, aparência, sabor               Social e cultural 

                                                                        E textura 

                                                             Fatores Psicológicos 

                                                                        Ex: personalidade 

                                                                       Experiência, humor  

                                                                         e crenças 

 

Efeitos Psicológicos                Atitudes 

Ex: saciedade, fome,           Ex: para propriedades 

              Sede e apetite       sensórias, saúde e  

                                                       nutrição, preço e valor 

 

   Escolha dos Alimentos 

 

   Ingestão de Alimentos 

 

Fonte: SHEPHERD, 1999, p. 808 
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Shepherd (1999) utiliza a Teoria do Comportamento Planejado (TPB) como uma 

abordagem para estudar a escolha dos alimentos através de aspectos sociais, 

psicológicos e comportamentais. Nessa abordagem assume-se que muitas das 

influências sobre as escolhas dos alimentos são susceptíveis pelas crenças e 

atitudes de um indivíduo. Para o autor o marketing, aspectos econômico, social, 

cultural, religioso ou fatores demográficos são influenciados pelas crenças e atitudes 

do indivíduo. Desta forma, “o estudo da relação entre a escolha, crenças e atitudes 

de um indivíduo oferece um caminho possível para uma melhor compreensão da 

influência de diferentes fatores sobre a escolha dos alimentos”. (SHEPHERD, 1999, 

p.808).   Para o autor, existem alguns modelos que tentam explicar se a atitude está 

correlacionada com o comportamento, dentre eles destaca a Teoria da Ação 

Racional de Azen e Fishbein (1980) e a sua extensão na forma da Teoria do 

Comportamento Planejado, demonstrada pela Figura 3. Esses modelos têm sido 

amplamente aplicados na área de psicologia social e nas questões de escolha 

alimentar.  

 

Figura 3 – Representação esquemática dos componentes da Teoria do 

Comportamento Planejado de Azen  

 

       Crenças    

     Comportamentais                       Atitude 
             X 
       Resultados e  
          Avaliações 
 
            Crenças  
         Normativas                     Norma                                  
                 X                                        Subjetiva                   Intenção             Comportamento 
          Motivação 
         para obedecer 
 
          
            Crenças 
         de controle                             Controle 
                 x                                       percebido 
              Poder 
 

Fonte: SHEPHERD, 1999, p. 808 
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A Teoria da Ação Racional procura explicar se o comportamento está sob o controle 

do indivíduo. Assim a intenção de executar um comportamento é o melhor preditor 

de comportamento. A intenção é predita por dois componentes: atitude do próprio 

indivíduo (como o indivíduo vê o comportamento) e pressão social para este 

comportamento (norma subjetiva). 

 

A Teoria do Comportamento Planejado pretende ser aplicável aos comportamentos 

que não estão sob o controle do indivíduo. Nessa vertente, além da atitude, a norma 

subjetiva também inclui um componente chamado de controle percebido,  destinado 

a entender as influências sobre as intenções comportamentais. Por sua vez, a 

atitude é prevista pela soma do produto de crenças sobre os resultados do 

comportamento dos indivíduos e pelas avaliações desses resultados como bons ou 

ruins. Já a norma subjetiva é prevista pela soma dos produtos de crenças 

normativas, que são percebidas pela pressão dos indivíduos ou dos grupos 

específicos, (exemplos: médicos, família) e pela motivação individual para cumprir os 

desejos destes indivíduos e destes grupos. O controle percebido é determinado por 

crenças específicas de controle. (SHEPHERD, 1999).  

 

O modelo da Teoria da Ação Racional tem validade tanto no estudo do consumidor 

em geral como nos estudos específicos da escolha de alimentos. A escolha dos 

alimentos é potencialmente influenciada por uma variedade de fatores potenciais. A 

Teoria do Comportamento Planejado é um modelo que revela boa previsão do 

comportamento, e pode ser utilizada para determinar a importância relativa dos 

diferentes fatores que influenciam a escolha alimentar. (SHEPHERD, 1999).  

 

 

c) Modelo de Steenkamp 

 

 

Segundo Steenkamp (1993), a alimentação exerce um papel central na vida dos 

consumidores, por ser fonte de experiências hedônicas e de nutrição, além de suas 

funções social e cultural e tem um papel econômico considerável visto que parcela 

significativa da renda domiciliar é alocada para a compra de alimentos. No Brasil, 
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cerca de 31,1% da renda do domicílio médio é alocada para a compra da 

alimentação, segundo Pesquisa de Orçamento Familiar (IBGE, 2003). 

 

No modelo de Steenkamp (1993) existe uma complexidade e diversidade de 

influências em relação à escolha e consumo de alimentos, requerendo o 

entendimento multidisciplinar. Para isso várias áreas do conhecimento se integram, 

rompendo as barreiras do isolamento de cada área do saber, tais como: ciência dos 

alimentos, nutrição, medicina, psicologia, fisiologia, psicofísica, sociologia, 

economia, marketing e antropologia. 

 

Steenkamp (1993) propõe a taxonomia dos três determinantes mais relevantes do 

comportamento do consumidor de alimentos: a propriedade dos alimentos, os 

fatores relacionados ao próprio indivíduo e os fatores do ambiente. Essa taxonomia 

é mostrada na Figura 4:  

 

Figura 4 – Taxonomia dos Determinantes do Comportamento do Consumidor de 

Alimentos 

 

 
Fonte: STEENKAMP, 1993, p. 402 
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Aos fatores relacionados à pessoa incluem-se - os biológicos (por exemplo, idade, 

sexo, peso corporal), - os psicológicos e a personalidade. A exemplo dos autores 

mencionados anteriormente, Steenkamp (1993) afirma que os fatores intrínsecos do 

ambiente – como características sócio-culturais, econômicas e do marketing – 

também interferem no comportamento do consumidor de alimentos. As propriedades 

dos alimentos em si é outro aspecto analisado pelo autor, Dentre elas ressaltam-se 

as físicas, químicas e nutricionais (como a forma física, proporção dos 

macronutrientes, quantidade de fibras, o valor energético e a quantidade de 

substancias específicas de açúcar, sal, tempero, etc.). Essas propriedades afetam o 

comportamento do consumo de alimentos em função do estado fisiológico do 

consumidor (fome, saciedade do apetite) e efeitos sensoriais proporcionados pelos 

alimentos.  

 

 

2.5 Restaurantes 

 

 

De acordo com Maricato (1997) o comércio por meio de restaurantes surgiu na 

Europa, quando os mercados e feiras obrigavam os camponeses e artesões a 

deixarem seus domicílios durante um ou vários dias. Naquela época, as cozinhas de 

rua eram vistas como o principal comércio de venda de refeições. O restaurante 

moderno surgiu na França no século XVIII, em princípio para pessoas que possuíam 

alto poder aquisitivo. A sofisticação de Paris propiciou o aparecimento de vários 

outros restaurantes, que possibilitaram a variação dos pratos, a evolução do 

comportamento à mesa e o aperfeiçoamento dos serviços. Os restaurantes, local de 

atendimento aos viajantes, a principio receberam o nome de casas de restauração. 

Depois se tornaram conhecidos como paragens, casas de pastos, pensões, leiteria, 

confeitarias, e finalmente o nome restaurante, que passou a ser aceito no fim do 

século XIX.  

 

Na América, eles surgiram baseados no modelo europeu de tabernas e estalagens. 

As tabernas eram casas públicas especializadas em bebidas e fornecimento de 
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alimentos para a população local. Já as estalagens localizavam-se à beira da 

estrada oferecendo cama e comida ao viajante.  

 

No Brasil, o desenvolvimento da indústria de restaurantes está associado à indústria 

de hotéis. (REBELATO, 1996). A partir de 1854 com o desenvolvimento econômico 

e cultural no país começam a ser fundados vários hotéis nos grandes centros, quase 

todos com restaurantes de cozinha francesa. Os hotéis criaram restaurantes dentro 

de suas instalações para atender as famílias que iam à cidade para trabalho ou 

lazer. Os restaurantes foram fundamentais na introdução dos costumes de comer 

fora de casa. No final do século XVIII, quando a cidade de São Paulo devia ter por 

volta de 130 mil habitantes, sendo 70 mil estrangeiros, dos quais 45 mil italianos 

surgem os primeiros restaurantes típicos, a começar pelas cantinas italianas. 

 

O Brasil abriga uma diversidade de cozinhas típicas tais como a cozinha francesa, 

japonesa, portuguesa, árabe, espanhola, judaica, alemã e até coreana que foram 

trazidas pelas sucessivas correntes migratórias. O crescimento das cidades e das 

classes mais abastadas permitiu nova segmentação de mercado como a cozinha 

mexicana, tailandesa, indiana e russa. (MARICATO, 1997). 

 

A vida moderna exigiu um ritmo acelerado no dia a dia dos indivíduos, causando 

modificações nos hábitos de vida e alimentares,  tais como: maior quantidade de 

pessoas vivendo sozinhas, jornada de trabalho pouco flexível, dificuldade  em 

locomoção, aumento da população nos centros urbanos, aumento da utilização da 

mão de obra feminina, preocupação com a forma física, redução da despesa 

domiciliar e a falta de tempo. Tais fatores levaram os comensais a procurar com 

maior frequencia por comida pronta, variada, nutritiva, bem feita, servida em 

ambiente confortável e por preço acessível gerando assim, um aumento de 

restaurantes, principalmente o do tipo self-service que tem como características a 

agilidade, rapidez, variedades e preço acessível.  

 

Os restaurantes do tipo self-service foram inspirados nas redes de fast-food, 

entretanto, a entrada dessas redes no Brasil é recente. Incentivadas pelo aumento 

populacional e pela abertura do mercado, essas redes começaram a se instalar no 
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País no início dos anos 1980, preferencialmente em shopping centers e nos grandes 

centros. Estima-se que em 1990 o país já contava com cerca de 10.000 

estabelecimentos no ramo de serviços de alimentação. (REBELATO, 1996). 

 

O sucesso das cadeias de fast-food se deve à tendência mundial de especialização 

das atividades de serviço. De acordo com Kotler e Armstrong (1993) a McDonald’s 

Corporation, atualmente a maior rede de serviços de alimentação do mundo, 

representa de forma clara essa especialização.  Por meio da padronização dos seus 

serviços a empresa consegue fazer uma combinação com o mix ofertado e as novas 

necessidades da demanda: serviço rápido, higiene e qualidade. 

 

Na área de restaurantes há uma tendência da queda dos pratos pesados e 

gordurosos e uma procura mais intensa pelos leves, saudáveis e nutritivos. As 

pessoas consomem cada vez mais alimentos light e bebidas diet ou isotônicas. Os 

self-services que possuírem essas características terão vantagens competitivas. A 

expectativa para o ramo de restaurantes é que quanto mais pessoas ganharem 

acima do necessário para pagar as despesas fundamentais à manutenção própria 

e/ou familiar tais como aluguel, plano de saúde, educação dos filhos entre outras, 

elas passarão a frequentar restaurantes. Pois, frequentar restaurante é também uma 

forma de lazer, prazer e sociabilidade. (MARICATO, 1997).  

 

A indústria de restaurantes no Brasil é formada na sua maioria por pequenos 

proprietários, que tem sua tecnologia de processamento de domínio comum e um 

know how tido como quase “doméstico”. São empresas que possuem uma estrutura 

gerencial bastante simples. Neste tipo de empresas, segundo Mintzberg (1995) as 

decisões são centralizadas em nas mãos do principal executivo, transferindo essa 

característica à organização, que se torna também uma empresa centralizadora.   

 

O sistema de self-service a quilo surgiu para atender a uma demanda diferenciada 

daquela que opta pelo sistema a la carte. Os restaurantes a la carte são lentos para 

servir as refeições visto que os pratos levam um tempo para serem preparados. 

(REBELATO, 1996). É o tipo mais indicado para pessoas que estão com tempo para 
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esperar ou preferem um prato feito na hora. Já o self-service é sugerido para 

indivíduos que procuram uma refeição rápida. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Definido o tema e o escopo de pesquisa, são estabelecidas algumas etapas para 

atingir o objetivo geral e seus desdobramentos por meio dos objetivos específicos. 

Considerando-se a problemática e a questão norteadora trabalhada na pesquisa, 

apontou-se a necessidade de apresentar um conjunto de procedimentos a serem 

executados, de tal modo, que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos. 

Para Marconi e Lakatos (2003, p.155) “a pesquisa é um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui 

no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Os tópicos a seguirem tratam do tipo de pesquisa quanto à natureza, abordagem, 

aos objetivos e aos meios.  

 

 

3.1.1 Quanto à natureza 

 

 

Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa será aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

 

 

3.1.2 Quanto à abordagem 

 

 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema a pesquisa será qualitativa, 

pois considera-se que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou 
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seja, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. (SILVA; MENEZES, 2001). 

 

A interpretação dos fenômenos e a distribuição de significados são básicos neste 

processo de pesquisa. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador – seu instrumento chave – busca retratar a natureza social de 

construção da realidade, a relação entre o pesquisador e o objeto de estudo e os 

fatores situacionais que moldam a investigação. Essa abordagem não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas, entretanto, os pesquisadores tendem a analisar 

seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 

dessa abordagem, considerada apropriada  quando o objetivo é analisar fenômenos 

ainda pouco compreendidos, como no levantamento ora realizado. (SILVA; 

MENEZES, 2001). 

 

 

3.1.3 Quanto aos objetivos 

 

 

O estudo está fundamentado em uma pesquisa de caráter exploratório com 

abordagem qualitativa. Segundo Gil (2005) esse tipo de pesquisa visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses. Para Severino (2007, p.123) “a pesquisa exploratória busca levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto.” Complementa 

Cervo, Bervian e Da Silva (2007) que a pesquisa exploratória busca informações 

precisas da situação e procura descobrir as relações existentes entre seus 

elementos componentes. É um tipo de pesquisa que precisa de um planejamento 

flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema 

ou de uma situação e  é utilizada quando há pouco conhecimento sobre o problema 

a ser estudado.  
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O interesse em utilizar este tipo de pesquisa é fundamental para entender até que 

ponto a alimentação retrata parte das características da pessoa haja vista ser um 

estudo ainda pouco explorado na Academia. 

 

 

3.1.4 Quanto aos meios 

 

 

Quanto aos meios a pesquisa será de campo, definida por Lakatos e Marconi (2003, 

p.186), como sendo “aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimento acerca de um problema para o qual se procura uma resposta ou uma 

hipótese que se queira comprovar”. 

 

 

3.2 Delineamento da pesquisa  

 

 

A seguir são apresentados os procedimentos utilizados para a realização da 

pesquisa. 

 

 

3.2.1 Unidade de análise 

 

 

A Churrascaria Nossa Tradição foi criada em 2007 como um restaurante a quilo 

durante o dia e bar durante a noite. A empresa evoluiu rapidamente e mudou seu 

foco de negócio, trabalhando atualmente apenas como restaurante. A empresa esta 

localizada no bairro Jardim Industrial na região de Contagem, Minas Gerais. Este 

bairro possui vários acessos para outros bairros e é conhecido pela quantidade de 

indústrias, comércios, clinicas e escolas que ele possui.   

 

A empresa em estudo – é uma ampliação do antigo restaurante da família a qual 

está nesse ramo de negócio desde 1984. No início, as refeições eram servidas na 
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cozinha dessa família, depois passou para a garagem, posteriormente transferiu-se 

para uma loja comercial na parte debaixo da casa e atualmente a empresa está 

instalada no seu local de origem, ocupando agora o terreno da antiga casa da 

família. 

 

Os donos da Churrascaria tiveram muitas dificuldades no início do negócio. Todas 

as atividades necessárias ao bom funcionamento da empresa eram realizadas em 

princípio pelo casal proprietário e pelos filhos. O trabalho das crianças no 

restaurante foi necessário, uma vez que a mão de obra externa naquela época 

aumentaria os custos do negócio e impossibilitaria a continuação do mesmo. 

 

Com o tempo a empresa foi se expandido e conquistando novos clientes. Opera 

atualmente, com 11 pessoas contratadas e serve cerca de 4800 refeições mensais, 

sendo uma média de 160 pratos por dia. A Churrascaria conseguiu, apesar de 

apenas cinco anos de existência, estabelecer sólida reputação dentro do seu 

mercado. 

 

O sistema de fornecimento é estruturado na divisão e especialização do trabalho. No 

back-room, trabalham a cozinheira – proprietária da empresa – uma auxiliar da 

cozinha, saladeira, auxiliar da saladeira e uma auxiliar de serviços gerais. No front-

office já estão as atendentes, o pesador de pratos  –  proprietário da Churrascaria – 

o churrasqueiro, a caixa e a gerente – filha do meio do casal. A filha mais nova é a 

responsável pelas compras da empresa e os outros dois filhos mais velhos do casal 

não trabalham na organização.  

 

A empresa fornece treinamento prático no próprio local para os empregados recém-

admitidos, embora não exista um programa formal de treinamento devidamente 

estruturado e sistematizado. O conhecimento e as técnicas necessárias para 

manipular os alimentos são passadas pela proprietária do estabelecimento que se 

responsabiliza também pela supervisão das atividades operacionais da empresa, 

enquanto as filhas e o esposo se responsabilizam pelas atividades gerenciais e 

administrativas.  
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O estudo conduzido nessa Churrascaria de bufê por peso que serve comida caseira. 

Demonstrou que nesse tipo de restaurante, os clientes selecionam os alimentos que 

estão expostos no bufê, pesam o prato elaborado em uma balança tarada para o 

peso do prato, e pagam o equivalente ao peso dos alimentos selecionados.  

 

A Churrascaria não possui estacionamento e os carros dos clientes ficam nas ruas 

próximas ao estabelecimento. A edificação possui dois andares, sendo que na parte 

de cima situa-se a cozinha, despensa e um salão com mesas. Já na parte de baixo 

ficam os self-services, churrasqueira, uma copa, despensa de bebidas, balança, 

caixa, banheiros e as mesas. Todas as trinta mesas são móveis. Existem televisores 

e ventiladores instalados na parte de cima e na parte de baixo. A empresa tem o seu 

funcionamento de segunda a domingo no horário de 11:00 às 15:00 hs. São 

oferecidas em média quarenta variedades de salada, cinco variedades de frutas, 

trinta variedades de guarnições, treze variedades de carnes e duas variedades de 

peixe. A Churrascaria possui atendentes para levar bebidas para os clientes na 

mesa. Todos os funcionários da empresa trabalham uniformizados. A concorrência é 

acirrada, pois existem vários restaurantes no bairro, desse modo o preço praticado é 

competitivo, comparado aos seus principais concorrentes. Os frequentadores da 

Churrascaria são professores, estudantes, policiais federais, políticos, motoristas, 

moradores da região, profissionais autônomos, representantes comerciais, 

empresários, empregados e proprietários de empresas de diferentes portes e 

situadas no entorno da Churrascaria. 

 

 

3.2.2 Unidade de observação  

 

 

A unidade de observação foi constituída pelos consumidores, ambos os sexos, 

maiores de 18 anos, que frequentam a Churrascaria para realização de suas 

refeições. A pesquisa foi conduzida junto a dez clientes sendo cinco homens e cinco 

mulheres e contou também com a participação de duas nutricionistas. 
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A observação utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar. Para Cervo, Bervian e Da Silva (2007): 

 

Observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele 
obter um conhecimento claro e preciso. A observação é de importância 
capital nas ciências. É dela que depende o valor de todos os outros 
processos. Sem a observação, o estudo da realidade e de suas leis seria 
reduzido à simples conjectura e adivinhação. (CERVO; BERVIAN; DA 
SILVA, 2007, p.31). 

 

Pretendeu-se neste estudo utilizar a observação sistemática que também é 

conhecida como observação estruturada, planejada ou controlada. Segundo os 

autores citados acima esse instrumento tem como característica básica o 

planejamento prévio e a utilização de anotações, o controle do tempo e da 

periodicidade, recorrendo também ao uso de recursos técnicos, mecânicos e 

eletrônicos.  

 

 A observação direta que ocorre quando o observador esta fisicamente presente e 

monitora pessoalmente o que ocorre. É uma abordagem flexível, pois permite ao 

observador reagir e registrar aspectos de fatos e comportamentos à medida que 

ocorrem. (COOPER; SCHINDLER, 2001). 

 

 

3.2.3 Roteiro para realização das entrevistas  

 

 

Para cumprir os objetivos estipulados para a presente pesquisa, foi aplicado o roteiro 

de entrevista semi-estruturada disposto no Apêndice A. Nesse roteiro de entrevista 

foram incluidas inicialmente questões estruturadas que retratam o perfil dos clientes, 

em seguida foram apresentadas questões abertas, que indagavam: a percepção do 

cliente sobre os alimentos servidos e consumidos, a importância da alimentação, os 

seus hábitos alimentares e como eles se comportam em relação à alimentação 

quando estão em outros ambientes, tais como: no restaurante, no ambiente 

doméstico e no ambiente familiar, ou seja, quando estão com os seus parentes. 
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Segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007) os pesquisadores recorrem à entrevista 

quando têm necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em 

registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por certas pessoas. Tais 

dados são utilizados tanto para o estudo de fatos como de casos ou de opiniões.  

 

Para Lakatos e Marconi e Lakatos (2003) a entrevista tem como objetivo principal a 

obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 

Já a observação segundo Lakatos e Marconi (2003) ajuda o pesquisador a identificar 

e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não tem 

consciência, mas que orientam seu comportamento. 

 

 

3.2.4 Coleta de dados 

 

 

Segundo Vergara (1997) na coleta de dados pretende-se informar como os dados 

que irão responder ao problema de pesquisa serão coletados.  

 

Com o próposito de verificar se o roteiro da entrevista estava de acordo com os 

objetivos da pesquisa foi aplicado um pré-teste a oito clientes no dia 03/01/2013. 

Diante dos dados obtidos, o instrumento e a estratégia para coleta de dados foram 

alterados, definindo-se sua realização em duas etapas: entrevista semi-estruturada e 

observação. 

 

Os participantes foram abordados no momento em que colocavam o prato pronto na 

balança, para não interferir na sua escolha. A entrevistadora solicitava a permissão 

para realizar a entrevista explicando o objetivo da mesma.  

 

A observação direta incluiu o registro fotográfico do prato contendo os alimentos 

escolhidos pela pessoa, anotação dos motivos que levaram o cliente a fazer esta 

escolha e o peso do prato. Depois foi incluído outro registro fotográfico do prato com 

a pessoa. Quando a distribuição de comida no prato não permitia uma visão clara 
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das preparações selecionadas por meio das fotografias, a pesquisadora anotava as 

preparações escolhidas pelo individuo.   

 

Após os relatos feitos pelos entrevistados em relação aos motivos que os levaram a 

escolha do prato era enviada a foto do prato para as nutricionistas para elas 

analisarem o prato do entrevistado. E com as análises das nutricionistas a 

pesquisadora confrontava as informações para ver até que pontos elas eram 

semelhantes ou divergentes. 

 

Vários clientes recusaram a participar da entrevista, alguns motivados pela falta de 

tempo no dia e outros por timidez ou medo em participar da mesma. A entrevista 

durou em média uma hora e todas as informações foram anotadas em um caderno e 

depois transcritas para o presente estudo.  

 

Cada análise das entrevistas se resumiam em duas ou três folhas de papel ofício, 

motivo esse que levou a uma amostra de dez pessoas. 

 

As preparações disponíveis no bufê durante os quatorze dias analisados totalizaram 

em 90 opções de itens para consumo, sendo: dois tipos de arroz, três tipos de feijão, 

treze opções de carne, dois tipos de peixe, seis tipos de massas, dois tipos de 

salgadinhos, trinta tipos de salada, oito tipos de frituras e os seis tipos de legumes 

refogados, - três tipos de preparo com ovos e dez tipos de frios (tais como 

salaminho, Kani-cani, azeitonas). Todos esses itens de alimentos foram identificados 

nas fotografias dos pratos dos comensais. 

 

A pesquisa foi realizada no período 05/01/2013 à 19/01/2013 no horário de almoço 

dos clientes, entre 11:00  e 15:00  Horas, em dias não consecutivos.  
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3.3 Tratamento e análise dos dados 

 

 

No presente estudo, foi feita a transcrição das entrevistas usando a mesma 

linguagem dos entrevistados ocorrendo assim erros gramaticais, de concordâncias e 

vícios de linguagem. 

 

Para interpretação dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Segundo Severino (2007, p.121) “essa metodologia envolve a análise do conteúdo 

das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das 

mensagens.” Todos esses procedimentos são vistos como indicadores significativos, 

indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas humanas e a 

seus componentes psicossociais.    
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

 

Os resultados das pesquisas realizadas serão apresentados a seguir, organizados 

por objetivos específicos. 

 

 

4.1 Caracterização dos Entrevistados 

 

 

Os 10 entrevistados foram identificados pelas letras A correspondendo ao primeiro 

entrevistado, B correspondendo ao segundo entrevistado e assim sucessivamente. 

Conforme o quadro 1 abaixo: cinco entrevistados estão na faixa etária de 31 a 40 

anos. E os outros cinco estão acima dos 42 anos. Sendo que seis moram com a 

família, constituída pela esposa ou marido e os filhos. Cinco dos entrevistados 

possuem o ensino médio e a renda predominante varia em torno de três salários 

mínimos. Quanto à profissão cinco são empresários e os demais são: professor, 

orçamentista, motorista, auxiliar de venda e gerente administrativo. Apesar dos 

entrevistados morarem na região metropolitana de Belo Horizonte, sete deles 

nasceram no interior de Minas Gerais e apenas os entrevistados A, C e I nasceram 

na Capital. Em relação ao peso do prato seis entrevistados servem em média de 

0,250 grs. de comida a 0,300 grs. e os demais servem acima de 0,400 grs.  

 

Quadro 1: Caracterização dos entrevistados 

Entrevistados 
Perfil 

A B C D E F G H I J 

Gênero F M F M M F M F F M 

Idade 34 38 32 52 38 42 65 55 33 56 

Mora1 F S P F S F S F F P 

Escolaridade2 2º E 2º 1º 2º 3º E 2º 3º 2º 

                                                           
1 Mora: F (Com a família que pode ser entendida com marido, esposa e filhos); S (Sozinho); P (Com 

os pais) 
2 Escolaridade: 1º (Primeiro Grau); 2º (Segundo Grau); 3º  (Superior Completo); E (Especialização) 

Continuação 
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Entrevistados 
Perfil 

A B C D E F G H I J 

Renda 7 SM 4 SM 3 SM 3 SM 3 SM 3 SM 14 SM 3 SM 3 SM 8 SM 

Profissão3 1 2 3 1 4 5 1 6 1 1 

Naturalidade4 C I C I I I I I C I 

Estado MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG 

Peso (prato)  

Peso do prato  

aproximado, em 

gramas  

0,300 

 

0,250 

 

0,250 

 

0,650 0,800 0,400 

 

0,300 

 

0,300 

 

0,250 

 

0,400 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após analisar o perfil dos entrevistados os mesmos foram interrogados a respeito da 

frequência com que almoçam em restaurantes. Três entrevistados disseram que 

almoçam de segunda à sexta, quatro apenas nos finais de semana, dois quase 

todos os dias e apenas o entrevistado G disse todos os dias.  

 

Na sequência foi perguntado aos entrevistados por que eles almoçavam em 

restaurantes. Seis disseram que não gostam de carregar marmita para a empresa, 

dois por praticidade, falta de tempo, comodidade ou até por necessidade, e os 

outros dois disseram por lazer conforme texto abaixo: para o entrevistado A:   

 

Eu gosto de almoçar fora por lazer para descontrair a cabeça e sair fora da 
rotina de ter que fazer comida todos os dias, além é claro de experimentar 
uma comida diferente e conhecer lugares diferentes. (Entrevistado A, 2013) 

 

E para o entrevistado E, que mora sozinho, o restaurante é visto como um local para 

passeio. Ele afirma que: 

 

Fica difícil almoçar fora todos os dias, pois o meu prato pesa em média 0,800 
grs. e acaba ficando muito caro no final do mês. Além do mais é difícil 
encontrar um restaurante que tem uma comida boa, um ambiente agradável e 
um preço bom. É por isso que levo marmita todos os dias para o serviço. E 
deixo para ir ao restaurante apenas nos finais de semana ou nos feriados. 
Para mim restaurante é uma opção de lazer. (Entrevistado E, 2013) 

                                                           
3 Profissão: 1 (Comerciante); 2 (Professor);  3 (Orçamentista); 4 (Motorista); 5 (Gerente); 6 (Auxiliar 

de vendas)   
4 Naturalidade: C (Capital); I (Interior) 
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Tais afirmações estão de acordo com Maricato (1997), que elenca os fatores que 

levam as pessoas a optar por fazer refeições fora de casa, dessa forma, o 

restaurante do tipo self-service vem se destacando por ter como principais 

características a agilidade, rapidez, variedade e preço. 

 

 

4.2 Caracterização dos hábitos alimentares e tipo de refeições feitas pelos 

entrevistados 

 

 

Em relação aos hábitos alimentares, os gostos dos entrevistados são semelhantes 

em algumas escolhas por alimento. Em se tratando do café da manhã ou café da 

tarde todos os entrevistados preferem pão de sal com manteiga e café puro ou café 

com leite, exceto o entrevistado G que prefere pão de queijo ao invés de pão de sal, 

no almoço predomina o arroz, feijão e carne. Chama-se atenção à fala do 

entrevistado A:  

 
Eu adoro arroz e feijão acho eles essenciais no almoço, porém quando sirvo 
lasanha, macarronada ou maionese não gosto de colocar feijão no prato, 
quase sempre eu como-o separadamente ou então fico sem comer. 
(Entrevistado A, 2013), 

 

Entretanto em relação ao jantar, os hábitos alimentares variam entre comida ou um 

lanche.  

 

O arroz e feijão é um prato que está presente em todas as mesas e pode ser 

considerado, conforme Maciel (2005), como formador da identidade brasileira. Pois o 

mesmo é um hábito nacional, indiferentemente de qual região pertença o 

consumidor.  

 

Quanto às refeições, seis entrevistados disseram fazer quatro refeições por dia 

sendo elas café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Três entrevistados fazem 

apenas três refeições no dia que são o café da manhã, almoço e jantar. Apenas o 

entrevistado G faz sete refeições ao dia conforme descrito abaixo: 
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As refeições que eu gosto de fazer durante o dia são: o café da manhã onde 
é preparado uma vitamina que contém leite, ½ mamão, ½ maçã, ½ banana, 
½ cenoura e uma colher de farinha láctea, por volta das 10:00 hs. da manhã 
gosto de tomar um cafezinho com três pães de queijo, às 13:30 hs. almoço, 
sirvo quase sempre a mesma coisa (arroz, feijão, macarrão, banana frita, 
queijinho, lombo assado) a tarde, em torno das 16:00 hs., tomo outro 
cafezinho com pão de queijo às 20:00 hs. janto uma colher de arroz e uma 
omelete de queijo durante a semana, no final de semana eu gosto de comer 
misto quente. Antes de dormir por volta das 22:30 hs. gosto de tomar um 
mingau de aveia, tenho seguido este cardápio há anos. (Entrevistado G, 
2013) 

 

Dos entrevistados que fazem três refeições ao dia, destaca-se o entrevistado I que 

menciona como são os seus hábitos alimentares: 

 

Apesar de seguir rigorosamente três refeições ao dia sendo elas café da 
manhã, almoço e janta, quase que de três em três horas como alguma coisa 
tal como uma fruta, uma barrinha de cereal, um chocolate, um biscoito, um 
iogurte, ou seja, o que tiver para comer. (Entrevistado I, 2013) 

 

Poulain (2006) corrobora tais achados. O fato de as pessoas declararem ingerir um 

número menor de refeições ao longo do dia não significa que eles não comam entre 

elas. Ao contrário o que tudo indica o “beliscar”, comer uma “besteirinha” tem se 

tornado uma prática muito comum entre os consumidores de alimento, embora esse 

beliscar não tem do ponto de vista cultural, o status de uma refeição.  

 

Os hábitos alimentares dos entrevistados tem sofrido com a fragmentação da 

contemporaneidade em relação aos gostos, estilos de vida e hierarquia de valores. 

Percebe-se nas entrevistas que os comensais já não seguem mais as práticas 

alimentares repetitivas, dentro de um padrão tradicional de refeições. As refeições 

ditas tradicionais – para a maior parte dos entrevistados puderam ser divididas em 

três ou quatro refeições por dia. Essas constatações estão de acordo com Poulain 

(2006), ao mencionar a modernidade alimentar como um modelo da des-

estruturação, des-socialização, des-institucionalização, des-implantação horária e 

des-ritualização. 
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4.3 Ambientes de consumo 

 

 

Neste tópico está descrito como os ambientes de consumo – o doméstico, o familiar 

e o restaurante – podem influenciar na composição e no consumo de alimentos dos 

entrevistados. 

 

 

4.3.1 Ambiente doméstico 

 

 

Quando estão no ambiente doméstico, os entrevistados disseram fazer refeições 

mais simples, com pouca variedade de comida. Como nove entrevistados trabalham 

fora, a refeição em casa é quase sempre o café da manhã e o jantar durante a 

semana. Nos finais de semana e nos feriados costumam fazer  a refeição do almoço 

quando não saem para almoçar fora. Segundo os entrevistados, geralmente no café 

da manhã eles comem pão com manteiga e café puro ou café com leite, já no jantar 

eles comem arroz, feijão, carne, saladas e legumes. Algumas vezes o cardápio é 

substituído por sopas, caldos e até mesmo por um lanche. O almoço também é 

simples geralmente tem arroz, feijão, uma massa, legumes, saladas e carne.  O 

entrevistado G não almoça em casa: 

 

Infelizmente não aprendi a cozinhar e agora não tenho vontade de aprender. 
Janto todos os dias na casa da minha namorada e todos os dias almoço fora. 
Durante a semana almoço no restaurante próximo a minha empresa e nos 
finais de semana almoço em outros restaurantes com a minha namorada. 
(Entrevistado G, 2013) 

 

De acordo com os entrevistados, quem prepara a comida é a esposa para os que 

moram com a família e a mãe para os que moram com os pais, exceto para o 

entrevistado C:  

 
Na minha casa quem prepara a comida é o meu pai. Ele adora fazer comida. 
Amo o feijão inteiro, o arroz e o bife de boi acebolado que ele faz. 
(Entrevistado C, 2013) 
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Quando estão nesse ambiente, nove entrevistados disseram não haver nenhuma 

hierarquia para se sentar à mesa. Apenas o entrevistado C relatou que: 

 

Na minha casa os meus pais tem os seus lugares na mesa. Existe o canto do 
meu pai e o da minha mãe. Mesmo que não estejamos todos juntos para 
sentarem à mesa eles sentam-se na mesma cadeira no mesmo lugar. 
(Entrevistado C, 2013) 

 

Segundo os entrevistados, sempre que podem gostam de sentar-se juntos na 

mesma mesa e para eles este momento proporciona colocar “a vida” em dia.  

 

Para Flandrin e Montari (1998), o comer e o beber juntos já serviam para fortalecer a 

amizade entre as pessoas, para reforçar as relações entre o senhor e seus 

submissos. Até mesmo os mercadores realizavam seus acordos comerciais diante 

de uma “panela”.  

 

Para o entrevistado I nem sempre todos comem a mesma comida quando estão 

juntos na mesma mesa, segundo ele: 

 

Apesar de ter que preparar janta quase todos os dias para o meu filho e para 
meu marido, eu costumo comer outro alimento tal como um pão com bife ou 
linguiça, um misto quente. Não gosto de jantar todos os dias acho que fico 
enjoada só de fazer. (Entrevistado I, 2013) 

 

Carneiro (2005) também constata essa prática de comer junto partilhando (mesmo 

que desigualmente) a comida.  Sua origem é tão antiga quanto a espécie humana, 

pois até mesmo espécies animais a praticam. A comensalidade ajuda a organizar as 

regras da identidade e da hierarquia social.  

 

Chama-se atenção para os entrevistados B e E que pelo fato de morarem sozinhos  

dificilmente sentam-se à mesa com alguém quando estão no ambiente doméstico. 

Quando questionados se tinham algum prato preferido quando estavam em casa 

apenas o entrevistado C relatou: 

 

Um prato que eu adoro comer em casa é dobradinha com feijão branco, acho 
este tipo de comida perigosa para comer em restaurantes. (Entrevistado C, 
2013) 
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Quanto à preocupação com a estética, os entrevistados disseram não haver 

nenhuma preocupação em relação a escolha dos alimentos, entretanto quanto à 

saúde seis entrevistados disseram evitar comida gordurosa ou salgada.  

 

 

4.3.2 Ambiente Familiar 

 

 

Em relação ao ambiente familiar nove entrevistados disseram fazer refeições junto 

com os familiares principalmente em datas comemorativas tais como aniversários, 

casamentos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal ou Ano Novo. Geralmente a refeição 

feita com os familiares é o almoço que se estende até o jantar. Ressalva-se o 

entrevistado G - não faz nenhuma refeição com os familiares, visto que não tem 

contato mais com eles. 

 

Lambert (2005) considera que a característica individualista e a evolução dos modos 

de vida contribuem para a diminuição da ritualização dos contatos alimentares 

corroborados na pesquisa. 

 

Quando estão no ambiente familiar, os entrevistados disseram gostar de uma 

alimentação mais simples como o arroz, vinagrete, farofa e churrasco. Outras vezes 

são preparadas massas, como lasanha e macarronada. Apenas o entrevistado E 

disse seguir um cardápio diferenciado conforme abaixo: 

 

Pelo fato dos meus pais, irmãos, tios, primos e sobrinhos morarem no interior 
quando reunimos a família não pode faltar o tradicional arroz, feijão, quiabo, 
angu e frango ensopado, que só a minha mãe sabe fazer. (Entrevistado E, 
2013) 

 

Foram questionados se no ambiente familiar eles se sentam ao redor da mesma 

mesa, nove entrevistados disseram que sim, quando cabem todos sentados, senão 

ficam nas proximidades da mesa para baterem papo. Segundo eles não há 

nenhuma hierarquia ao se sentarem à mesa. 
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Quando questionados se havia alguma preocupação com a estética ou com a saúde 

na escolha dos alimentos no ambiente familiar, os nove entrevistados disseram ter 

nenhuma preocupação exceto o entrevistado H que disse:  

 

Como todos os meus familiares sabem dos meus problemas de saúde eles 
sempre procuram incluir no cardápio alimentos mais saudáveis tais como 
saladas e legumes.  (Entrevistado H, 2013) 
 

 

4.3.3 Ambiente restaurante 

 

 

Quando questionados sobre a preferência por um restaurante, nove entrevistados 

disseram que avaliam a higiene, a organização, o asseio, a limpeza, variedades no 

cardápio, qualidade e atendimento. Chama-se atenção para a valorização do  

tempero da comida e apenas o entrevistado H disse não se importar com  esse 

atributo, conforme explica: 

 

Por causa dos meus problemas de saúde tais como diabetes, pressão alta, 
colesterol alto, e outros, estou quase sempre de dieta, então procuro 
consumir mais saladas, legumes, frutas e esses alimentos não precisam de 
tempero. Então para mim o que predomina na minha escolha por um 
restaurante é a variedade do cardápio principalmente de saladas. 
(Entrevistado H, 2013) 
   

 

Em relação ao tempero, ao gosto da comida, Flandrin e Montanari (1998) afirmam 

que eles podem ser compreendidos como preferências culturais.  

 

Quando questionados se havia alguma preocupação com a saúde ou com aparência 

física na escolha dos alimentos no ambiente restaurante, cinco entrevistados 

disseram que não se preocupavam com a aparência física ao escolherem os 

alimentos mas em relação à saúde todos entrevistados tem noção da importância de 

se alimentar bem.  Chama-se atenção a fala do entrevistado B: 

 

Devido aos problemas de saúde que tive, fui obrigado a fazer uma 
reeducação alimentar. Quando chego ao restaurante procuro colocar no prato 
um pouquinho de cada alimento pensando em cada uma de suas funções. 
(Entrevistado B, 2013) 
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Entretanto o entrevistado J afirma: 

 

Apesar de colocar no prato tudo aquilo que gosto procuro evitar alimentos 
gordurosos e massas. (Entrevistado J, 2013) 
 

E o entrevistado G menciona: 

 

Sigo o meu cardápio (arroz, feijão, macarrão, banana frita, carne de porco ou 
frango) há anos acredito que é saudável estas minhas escolhas, pois estou 
com o mesmo peso de sempre. (Entrevistado G, 2013) 
 

Carneiro (2005) confirma essas constatações ao dizer que em quase todas as 

culturas, os alimentos sempre foram relacionados com a saúde.  

 

Quando questionados sobre quais alimentos os entrevistados mais gostavam de 

comer quando naquele ambiente, todos disseram preferir churrasco. A maionese foi 

indicada por oito entrevistados como o alimento que julgam inviável comer em 

restaurante. O entrevistado E disse  não ter restrições - e o entrevistado I comenta: 

 

Não gosto de comer verduras de folhas quando estou em restaurante a não 
ser couve refogada, fico com dúvida se as folhas foram lavadas direito ou 
não, então prefiro comer este tipo de alimento na minha casa. (Entrevistado I, 
2013) 

 

Durante a semana oitos entrevistados disseram almoçar sozinhos; os demais 

frequentam restaurantes nos finais de semana e quase sempre estão 

acompanhados. 

 

Quando questionados se tinham alguma preferência por mesa ou lugar quando 

estavam em um restaurante, cinco entrevistados disseram que não. Os 

entrevistados D e G afirmaram que gostam de almoçar nos lugares onde tem menos 

barulho ou movimentação de pessoas, o entrevistado I afirma que: 

 

Como sempre levo o meu filho para almoçar comigo, prefiro locais mais 
arejados de preferência varandas, assim ele não incomoda os demais 
clientes. (Entrevistado I, 2013) 
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Já os entrevistados C e J gostam de almoçar nas mesas que estão encostadas na 

parede. Não foi perguntada a motivação de tal preferência. 

 

Em relação à crença seguida pelos entrevistados, foi questionado se existia algum 

alimento que eles evitavam comer em uma determinada data. Apenas os 

entrevistados A e I disseram não comer carne na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-

feira da Paixão. 

 

Daniel e Cravo (2005) apoiam essas afirmativas. Segundo os autores, a simbologia 

dos alimentos está presente em diferentes rituais religiosos. Tal como a abstinência 

de carne, jejuns, e oferta de alimentos para os Santos.   

 

 

4.4 Significados dos alimentos 

 

 

Nesse tópico foi avaliado se os significados atribuídos aos diferentes tipos de 

alimentos indicam as características atribuídas aos perfis dos entrevistados bem 

como os motivos de suas escolhas. A análise dos perfis a partir da composição das 

refeições partiu das nutricionistas,  identificadas como nutricionista 1 e nutricionista 

2. 

  

Inicialmente será apresentada a composição do prato servido e o motivo da escolha 

dos alimentos. Em seguida, a opinião das nutricionistas sobre as escolhas alimentar 

e por último as afirmações dos entrevistados sobre as motivações que o levaram a 

servir este prato. 

 

 

ENTREVISTADO_ A 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o 

entrevistado A: 
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• Arroz temperado: como por gosto  
• Tomate: saudável 
• Cogumelo: bom para saúde 
• Azeitona: gosto 
• Salada americana: gosto e é nutritivo 
• Rocambole de frango: estava atraente no self-service 
• Galeto recheado e assado: gosto e estava bonito no self-service  

 

Segue abaixo o prato do entrevistado A: 

 

Figura 5_Prato 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

A pessoa se guiou pelas cores dos alimentos e tentou acertar a composição 
do prato com os grupos de alimentos. Faltou o feijão. Foi servida pouca 
comida, no entanto foi colocado um pouco de cada tipo, pertencente aos 
grupos de carboidratos, lipídios, proteínas, folhosos e embutidos. É um 
trabalhador de gasto energético leve5.   

 

Segundo a nutricionista 2: 

 

É uma pessoa que tem conhecimento da importância dos alimentos na hora 
de servir o prato, preocupada com a aparência física e com a saúde.  O 
gênero desta pessoa é feminino. 
 

Essas constatações estão de acordo com uma parte do perfil do entrevistado A e 

com os motivos pela sua escolha dos alimentos conforme afirmação abaixo: 

 

                                                           
5 Gasto energético leve pessoa que geralmente trabalha em (escritório, atendente, secretária, 

informática etc.).  
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Eu procuro me alimentar de forma adequada sempre dando preferência por 
alimentos saudáveis que são bons para saúde e que podem até ajudar a 
evitar alguma doença. Procuro equilibrar os alimentos ao servir o meu prato 
colocando um pouco de cada um. Porém eu busco também prazer na 
alimentação colocando alimentos que podem até me fazer engordar. 
(Entrevistado A, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado A: 

 

Figura 6_ Entrevistado A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_ B 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o  

entrevistado B: 

 

• Arroz: fonte de energia, carboidrato  
• Feijão: proteína e ferro 
• Cenoura ralada: vitamina, sais mineiras, fibra 
• Alface roxa: vitamina, sais mineiras, fibra 
• Rúcula: vitamina, sais mineiras, fibra 
• Purê de moranga: como por gosto 
• Omelete: proteína 
• Empanado de frango: preferência pela carne branca 

 

Segue abaixo o prato do entrevistado B  
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Figura 7_Prato 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

Foi servido pouca comida no prato, folhosos, proteínas, carboidratos e 
legumes. A pessoa tentou colocar todos os grupos de alimentos e substituiu a 
carne pela omelete. É um trabalhador de gasto energético leve. 

 

Segundo a nutricionista 2: 

 

É uma pessoa que tem pouco apetite, não come qualquer alimento, parece 
estar preocupada com a saúde ou com a aparência física. Esta pessoa tem 
conhecimento das propriedades dos alimentos, pois serviu um pouco de cada 
alimento essencial para uma dieta equilibrada. O gênero da pessoa é 
masculino. 

 

As descrições de ambas as nutricionistas estão de acordo com uma parte do perfil 

do entrevistado B e com os motivos pela sua escolha dos alimentos conforme 

afirmação abaixo: 

 

Devido aos problemas de saúde que tive fui obrigado a fazer uma reeducação 
alimentar quando chego ao restaurante procuro colocar no prato um 
pouquinho de cada alimento pensando em cada uma de suas funções. 
(Entrevistado B, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado B. 
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Figura 8_Entrevistado B 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_C 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o  

entrevistado C: 

 

• Arroz: gosto  
• Feijão: gosto 
• Cenoura cozida: saudável 
• Abobrinha cozida: saudável 
• Jiló refogado: adoro 
• Tomate cereja c/ cogumelo: saudável 
• Rabanete: saudável 
• Costelinha assada: estava atrativo no self-service 

• Farofa: gosto  
 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado C. 

 

Figura 9_Prato 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Segundo a nutricionista 1: 

 

A pessoa tem preferência por guarnição ao invés de salada fria e come pouca 
carne. O grupo dos carboidratos está em destaque, mas percebe-se que está 
pessoa serviu também proteína e legumes. É um trabalhador de gasto 
energético leve. 

 

Segundo a nutricionista 2: 

 

É uma pessoa que tem uma alimentação saudável e equilibrada. Acredita-se 
que ela esteja no seu peso ideal e o gênero desta pessoa é feminino.  

 

As falas das duas nutricionistas estão de acordo com uma parte do perfil do 

entrevistado C e com os motivos pela escolha dos alimentos conforme afirmação 

abaixo: 

 

Gosto de comer de tudo sou guiada pela atratividade dos alimentos  
dispostos no self-service tenho preocupação com a saúde ao escolher os 
alimentos, em relação a aparência física não preocupo muito pois não tenho 
facilidades de engordar procuro evitar comida gordurosa durante a semana 
deixo-a para os finais de semana. (Entrevistado C, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado C. 

 

Figura 10_Entrevistada C 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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ENTREVISTADO_D 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha pelos alimentos segundo o 

entrevistado D: 

 

• Arroz: costume, gosto e sustenta 
• Feijão: costume, gosto e sustenta 
• Batata frita: gosto 
• Macarrão: gosto 
• Tomate: saudável 
• Alface: saudável 
• Mandioquinha frita: gosto 
• Frango: gosto 
• Churrasco: adoro carne assada 

 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado D. 

 

Figura 11_Prato 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

A pessoa não se preocupa muito com a ingestão de folhosos. Ingere o 
comum “alface e tomate” só para não dizer que não colocou salada.  O grupo 
dos carboidratos está em destaque e o índice glicêmico deste prato está alto¸ 
percebe-se também a presença de lipídios e proteínas. É um trabalhador com 
gasto energético moderado6. 
 

Segundo a nutricionista 2: 

 

                                                           
6 Trabalhador gasto energético moderado geralmente trabalha como (motorista, motoboy, etc.). 
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A pessoa serviu muita comida e não preocupa com a saúde e aparência física 
ao servir o seu prato, pois serviu alimentos com alto teor calórico. É uma 
pessoa que não tem noção das propriedades dos alimentos. É uma pessoa 
do gênero masculino. 

 

Tais afirmativas coincidem com uma parte do perfil do entrevistado D e com os 

motivos pela escolha dos alimentos exceto em relação à saúde, pois o entrevistado 

D preocupa com a saúde ao fazer as suas escolhas alimentares, conforme 

afirmação abaixo: 

 

Busco na alimentação um sustento, um reforço que traga saúde, força, 
tranquilidade e equilíbrio entre corpo e mente. Não preocupo com a aparência 
física ao servir meu prato, pois não tenho facilidades para engordar. Como de 
tudo, para mim a alimentação além de saciar também é fonte de prazer. Não 
conheço as propriedades dos alimentos tudo que como é por costume. 
(Entrevistado D, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado D. 

 

Figura 12_Entrevistado D 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_E 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o 

entrevistado E: 

 

• Arroz: costume e porque sustenta 
• Feijão: costume e porque sustenta  
• Maionese: acho muito saboroso e adoro 
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• Linguiça: por ser carne assada 
• Medalhão: por ser de frango 
• Ovo: amo ovo 

 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado E. 

 

Figura 13_Prato 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

A pessoa não se preocupa muito com a ingestão de folhosos. O grupo dos 
carboidratos e proteínas estão em destaque. Trabalhador com gasto 
energético alto7. 
 

Segundo a nutricionista 2: 

 
Aparentemente está pessoa não está preocupada com a saúde ou com a 
aparência física, não tem conhecimento das propriedades dos alimentos. É 
uma pessoa do gênero masculino.  

 

Comparando-se com o perfil dos entrevistados, a descrição coincide em parte com o 

perfil do entrevistado E e com os motivos pela escolha dos alimentos, exceto em 

relação ao gasto energético alto, visto que o entrevistado é motorista de ônibus. 

Nesse caso o gasto energético dele deveria ser moderado. Segue abaixo o ponto de 

vista do entrevistado E em relação a sua alimentação: 

                                                           
7
 Trabalhador com gasto energético alto (entregador, carregador, pedreiro, serviços gerais). 
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Como por prazer não tenho preocupação com aparência física ao servir os 
alimentos nem com a saúde. Adoro comer massas. Para mim a alimentação é 
um sustento. (Entrevistado E, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado E. 

 

Figura 14_Entrevistado E 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_F 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha pelos alimentos segundo o 

entrevistado F: 

 

• Arroz: hábito 
• Feijão preto: hábito, gosto e estava atrativo no self-service 

• Creme de milho: confundi com purê (mas achei uma delícia) 
• Farofa: gosto e estava atrativo no self-service  
• Mussarela: adoro 
• Banana frita: gosto, adoro fruta na comida 
• Carne assada: adoro churrasco 
• Morango: adoro fruta na comida 

 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado F: 
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Figura 15_Prato 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

A pessoa não sabe se servir em self-service. O prato está totalmente 
desproporcional e desorganizado quanto aos alimentos da pirâmide 
alimentar. Foi servida muita comida percebe-se os carboidratos, proteínas, 
lipídeos, fruta e embutidos. Acredita-se que o morango está incluído apenas 
por preferência alimentar pessoal e não por fazer parte do grupo de alimentos 
de baixa caloria. É um trabalhador com gasto energético alto. 
 

Segundo a nutricionista 2: 

 

Esta pessoa não está preocupada com a saúde ou aparência física ao servir 
seu prato. Ela não tem conhecimento das propriedades dos alimentos e é 
uma pessoa do sexo masculino.  

 

Uma parte relatada do perfil do entrevistado F é coincidente com as observações 

feitas pelas nutricionistas e com os motivos pela escolha dos alimentos, exceto em 

relação ao gasto energético alto, haja vista que o entrevistado F é gerente 

administrativo e o seu o gasto energético deveria ser leve. O gênero apontado pela 

nutricionista 2 como masculino está incorreto. Segue abaixo o ponto de vista do 

entrevistado F em relação à alimentação: 

 

Apesar de estar acima do peso, como por prazer e não me preocupo com a 
aparência física nem com a saúde quando escolho os alimentos que irão 
compor o meu prato. (Entrevistado F, 2013) 
 

Segue abaixo a foto do entrevistado F. 
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Figura 16_Entrevistada 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_G 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos pelo entrevistado 

G: 

 

• Arroz: hábito 
• Feijão preto: hábito 
• Macarrão: paladar 
• Banana: paladar e pela saúde 

Lombo assado: prefiro carne de porco do que de boi 
• Salgadinho: diversificar 
• Mandioca frita: saudável 
• Medalhão de frango; gosto de carne branca 
• Queijo: saudável 

 

Segue a foto do prato do entrevistado G. 

 

Figura 17_Prato 7 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

Segundo a nutricionista 1: 

 

Percebe-se a ausência de alimentos folhosos e legumes. O grupo dos 
carboidratos é predominante, pouca proteína e lipídios. É um trabalhador 
gasto energético leve que tem pouco apetite na hora de servir e não preocupa 
em fazer uma boa alimentação no almoço. 
 

Segundo a nutricionista 2: 

 

Acredita-se que esta pessoa não tem preocupação com a saúde ou com a 
aparência física ao montar o seu prato. Ela não parece ter conhecimento das 
propriedades dos alimentos, pois faltaram em seu prato os folhosos e 
legumes que proporcionam um índice nutricional. O gênero dela é feminino.  
 

Tais citações estão de acordo com uma parte do perfil do entrevistado G e com os 

motivos pela escolha dos alimentos, exceto em relação ao gênero que foi  apontado 

incorretamente pela nutricionista 2 como feminino.  Outra divergência apontada pela 

nutricionista 2 diz respeito à preocupação com a saúde, que segundo ela o 

entrevistado não demontra se preocupar. Segue abaixo o ponto de vista do 

entrevistado G em relação à alimentação: 

 

Sou muito disciplinado com as minhas refeições e repito praticamente os 
mesmos alimentos todos os dias, não gosto de variar cardápio. Conheço a 
importância dos alimentos, mas não me lembro mais de suas propriedades. 
Gosto de “dosar” o que como. Para mim o alimento é o combustível para o 
organismo funcionar bem e muitas das vezes como porque é necessário, não 
por prazer. Não gosto de comer verduras e legumes. Não preocupo com a  
aparência física ao servir o meu prato. Mas como alimentos que são 
saudáveis. Faz anos que estou no mesmo peso e me considero uma pessoa 
magra. (Entrevistado G, 2013) 
 

Segue abaixo a foto do entrevistado G. 

 

Figura 18_Entrevistado G 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

ENTREVISTADO_H 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o 

entrevistado H: 

 

• Arroz: costume 
• Feijão inteiro: gosto e costume 
• Alface: prazer e necessidade 
• Tomate: prazer e necessidade 
• Agrião: prazer e necessidade 
• Beterraba: prazer e necessidade 
• Abobrinha refogada: retrata a comida caseira 
• Filé de frango: necessidade, às vezes troco por peixe 
• Abacaxi: faço questão de comer frutas todos os dias, saudável 

 

 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado H. 

 

Figura 19_Prato 8 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

Este prato aparenta estar mais equilibrado quanto aos representantes de 
todos os grupos da pirâmide alimentar. Uma ressalva para o tamanho da 
porção de carne (acredita-se que está pequena). É um trabalhador gasto 
energético leve. 
 

Segundo a nutricionista 2: 
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É uma pessoa que sabe da importância de ter uma alimentação balanceada e 
saudável provavelmente quer reduzir peso ou tem hábito de comer pouco. 
Conhece as propriedades dos alimentos.  O gênero desta pessoa é feminino.  

 

Tais informações estão de acordo com uma parte do perfil do entrevistado H e com 

os motivos pela escolha dos alimentos. Segue abaixo o ponto de vista do 

entrevistado H em relação ao prato servido: 

 

Devido aos problemas de saúde que venho enfrentado procuro equilibrar o 
meu prato colocando um pouco de cada alimento de acordo com as 
propriedades e os benefícios que eles trazem para a saúde. (Entrevistado H, 
2013) 
 

Segue abaixo a foto do entrevistado H. 

 

        Figura 20_Entrevistado H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_ I 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos pelo entrevistado I: 

 

• Arroz: hábito 
• Feijão tutu: adoro 
• Couve refogada: adoro 
• Coxinha: adoro 
• Lasanha: adoro 
• Costelinha: amo carne assada principalmente costelinha 

 

Segue abaixo a foto do prato do entrevistado I. 
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Figura 21 Prato_9 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

Neste prato possui todos representantes dos grupos da pirâmide alimentar. 
Uma ressalva para o tamanho da porção de folhosos (acredito que está 
pequena). O indivíduo prefere guarnição ao invés de salada fria. A coxinha 
pode ter sido colocada com uma tentativa de aumentar a porção de carne ou 
apenas por preferência pessoal. A pessoa serviu pouca comida, porém 
colocou alimentos gordurosos serviu carboidratos, proteínas e folhosos. É um 
trabalhador de gasto energético leve. 
 

Segundo a nutricionista 2: 

 

Aparentemente esta pessoa não está preocupada com a saúde nem com a 
aparência física. Ela não conhece as propriedades dos alimentos, é uma 
pessoa que quer reduzir peso ou tem hábito de comer pouco. O gênero é 
feminino.  
 

Tais considerações feitas pelas nutricionistas estão de acordo com uma parte do 

perfil do entrevistado I e com os motivos pela escolha dos alimentos. Segue abaixo o 

ponto de vista do entrevistado I em relação ao prato servido: 

 

Gosto de comer pouca comida independente do lugar, não preocupo com a 
saúde nem com a aparência física ao servir o meu prato. Como o que tenho 
vontade. (Entrevistado I, 2013) 
 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado I. 
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Figura 22 Entrevistado_I 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

ENTREVISTADO_J 

 

 

Composição do prato servido e motivo da escolha dos alimentos segundo o 

entrevistado J: 

 

• Arroz: costume e sustento 
• Feijão inteiro: costume e sustento 
• Frango cozido ensopado: variar com a carne vermelha 
• Tomate cereja: saudável, gosto de colorir o prato e procuro fazer    
             dieta 
• Beterraba cozida: saudável 
• Pepino: saudável 
• Azeitona preta: prazer,adoro 
• Cebola: saudável, boa para circulação e por prazer 
• Batata cozida: gosto  

 

Segue a foto do prato do entrevistado J. 
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Figura 23 Prato_10 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Segundo a nutricionista 1: 

 

O indivíduo prefere carne branca. Gosta mais de feijão do que de arroz, 
prefere legumes ao invés de folhosos. A pessoa serviu muita comida, serviu 
pouco carboidrato e serviu bastante legumes. É uma pessoa que tem 
conhecimento de uma boa alimentação e pode estar preocupada com a 
saúde ou com a aparência física. É um trabalhador com gasto energético 
moderado.  

 

Segundo a nutricionista 2: 

 

O prato está bem balanceado com um alto valor nutricional serviu alimentos 
que são ricos em vitaminais e minerais. O gênero desta pessoa é masculino.  

 

Tais informações, como relatadas, estão de acordo com uma parte do perfil do 

entrevistado J e com os motivos pela escolha dos alimentos. Segue abaixo o ponto 

de vista do entrevistado J em relação ao prato servido: 

 

Para mim a alimentação é um sustento, pois o alimento é vital para a vida,  
traz energia, equilíbrio e bem estar. Gosto de comer alimentos saudáveis e de 
preferência que não engordem. (Entrevistado J, 2013) 

 

Segue abaixo a foto do entrevistado J. 
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Figura 24 Entrevistado_J 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

4.5 Discussão dos resultados da pesquisa 

 

 

A cultura tem uma influência muito grande no comportamento do consumidor.  Cada 

cultura inclui numerosas subculturas, ou seja, grupos com seus próprios modos 

distintos de comportamento.  

 

Ao aprofundar o sentido simbólico e o caráter cultural que a alimentação assume 

cada vez que o consumidor decide por um alimento, verificou-se que as escolhas 

alimentares dos entrevistados não se fizeram apenas com os alimentos mais 

nutritivos ou somente com os mais acessíveis. Percebeu-se que a cultura, em um 

sentido mais amplo, molda a seleção alimentar, impondo as normas que 

prescrevem, proíbem ou permitem o que comer conforme citado por Canesqui 

(2005). 

 

Percebe-se através das entrevistas que parte das escolhas alimentares  acompanha 

os entrevistados desde a infância, demonstrando as influências culturais sofridas 

pela família, familiares e pelo meio de convivência.    

 

O consumo alimentar dos entrevistados envolveu também ocasiões e adequações 

de consumo, juntamente com regras, valores, normas, crenças e significados 

conforme mencionado por  Canesqui (2005). 
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Verificou-se que alguns entrevistados deixaram de comer determinados alimentos 

por causa de datas religiosas. Dessa forma pode-se perceber a simbologia dos 

alimentos nos rituais religiosos como: a abstinência de carne, jejuns mencionados 

por Daniel e Cravo (2005).  

 

Os entrevistados utilizaram uma mistura de vários estilos culinários em uma mesma 

refeição. Verificou-se também que a mistura pode ser vista também como elemento 

constitutivo do prato que pode estar associada à cozinha regional ou típica, como é 

o caso do tutu de feijão, conforme Canesqui (2005) que aponta que no Brasil 

encontram-se alguns alimentos e pratos que marcam identidades. 

Percebeu-se na pesquisa que o alimento se constitui em variável de distinção de 

classe social conforme estudado por Douglas e Isherwood (2004), pois constatou-se 

que as escolhas alimentares variaram conforme as diferenças de renda, da cultura e 

do próprio estilo de vida dos  pesquisados 

 

Todos os entrevistados seguem normas em relação às refeições, constatado por 

haver definição de horário para o café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia,  

como explicam Daniel e Cravo (2005). 

 

Constatou-se através da pesquisa que as pessoas comem principalmente quando 

estão acompanhadas, não somente para sustentar o corpo, mas procuram 

transformar essa ocasião em um momento de sociabilidade. Essa constatação 

segue a perspectiva de Flandrin e Montanari (1998). 

 

Verificou-se na pesquisa que as pessoas preocupam com a saúde na hora de servir 

os seus pratos principalmente durante a semana e quando estão no ambiente 

restaurante. Conforme explica Carneiro (2005) que os alimentos estão relacionados 

com a saúde não apenas pela sobrevivência humana, mas também porque as 

pessoas são influenciadas por dietas médicas as quais influenciam a atitude dos 

indivíduos em relação às escolhas dos alimentos. 

 

Percebeu-se que as escolhas alimentares variaram de acordo com o ambiente tais 

como doméstico, restaurante e ambiente familiar. Variaram também em relação ao 
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que é saudável ou não para cada tipo de entrevistado. Tais achados corroboram 

com Steekamp (1993), ao afirmar que existe uma taxonomia dos determinantes do 

comportamento do consumidor de alimentos, pois em relação às escolhas 

alimentares os indivíduos sofrem influências das propriedades dos alimentos (tais 

como propriedades físicas, químicas e nutricionais) do ambiente (sociocultural, 

econômico e de marketing) e de fatores biológicos, psicológicos e de personalidade.  

 

A seguir são apresentadas as considerações finais, implicações, limitações e 

questões para futuras pesquisas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar até que ponto algumas 

das principais características dos consumidores de alimentos podem ser retratadas 

pela alimentação. 

 

Esta analise foi possível através do estudo teórico, pelo qual foram levantados os 

principais significados dos alimentos, e por meio da pesquisa empírica relacionada à 

alimentação, conduzida junto aos clientes da Churrascaria Nossa Tradição e que 

contou com o apoio das duas nutricionistas.  

 

De acordo com a pesquisa a alimentação, escolhida pelos consumidores sofre 

influências fisiológicas, nutricionais, sociais, ambientais e psicológicas.  

 

Percebe-se por meio das entrevistas que comer fora de casa deixou de ser uma 

prática reservada a ocasiões especiais.  Tornou-se uma necessidade imposta pelos 

ritmos da vida atual, pois além de solucionar problemas tais como a restrição de 

tempo, praticidade, variedade de alimentos, a opção de comer fora pode ter suas 

compensações econômicas, psicológicas, culturais e sociais. Além disso, devido às 

mudanças impostas ao ritmo de vida percebe-se uma redução das refeições tidas 

como tradicionais e o surgimento do “beliscar”. 

 

Verificou-se no presente trabalho que a sociedade estabelece normas e momento 

específicos, em que determinados tipos de comida serão consumidos, em uma 

sequência, dentro de uma lógica de ingestão e de combinação dos alimentos entre 

si.  

 

Em relação aos ambientes de consumo percebe-se que os entrevistados comportam 

de maneira diferente quando estão em cada um deles. Quando estão no ambiente 

doméstico, ou seja, com a sua esposa (o) e/ou filhos procuram alimentar-se de um 

cardápio simples com pouca variedade, geralmente gostam de sentar à mesa com a 
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família e não preocupam com lugar. Já quando encontram-se em uma ambiente 

familiar, ou seja, na casa dos seus parentes (pais, irmãos, avós) a alimentação é 

mais descontraída fazendo comida típica de encontros familiares tais como: 

churrascos, massas e a tradicional comida caseira como o arroz, feijão, angu, 

quiabo e frango com molho. Esse tipo de refeição mineira pode ser tida como um 

ritual por acontecer apenas em datas comemorativas tais como Natal, Dia das Mães, 

dos Pais, Páscoa entre outras. 

 

Entretanto quando estão em um restaurante são guiados pela atratividade do 

cardápio, pela variedade dos alimentos, pela ambientação do lugar. Os comensais  

escolhem seus alimentos com base no gosto, prazer, e pelo bem estar em comer 

aquilo que gostam e acreditam fazer bem para a saúde.  

 

Verificou-se também que o restaurante a quilo permite a expressão do gosto 

individual, por meio das combinações que o mesmo proporciona – como salmão e 

feijão com arroz. 

 

Com o conhecimento das diferentes relações estabelecidas pelos entrevistados  

entre alimento, saúde, prazer e estética é possível estabelecer uma melhor 

compreensão a respeito das motivações dos indivíduos em relação à comida, bem 

como dos seus processos de decisão.  

 

Avaliando até que ponto algumas das principais características dos comensais 

podem ser retratadas pela alimentação, percebeu-se por esta investigação que em 

quase todas entrevistas podem ser  constatadas parte das características dos 

consumidores em relação às suas escolhas alimentares, exceto nas seguintes 

situações: a afirmativa das nutricionistas diante da composição do prato, não 

confirmada  pelos entrevistados, de que os clientes D e G não se preocupavam com 

a saúde; as avaliações incorretas em relação ao prato dos entrevistados E e F 

quanto ao tipo de  gasto energético de cada um deles; a incorreção na indicação do 

sexo dos entrevistados F e G feita a partir da composição dos respectivos pratos. 
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Os resultados da pesquisa trazem contribuições tanto para a academia, quanto para 

as organizações. Para a academia, a pesquisa contribui para aumentar a 

disponibilidade de estudos que discutem a importância da alimentação e os 

aspectos que estão envolvidos por trás dela.  Para as organizações conhecer os 

significados dos alimentos e os motivos que levam os consumidores a escolher 

determinados tipos de alimento pode ajudá-las a desenvolver estratégias para que 

ofereçam alimentos adequados aos diferentes perfis e em sintonia com seus 

valores, além de possibilitar a associação deles com a simbologia dos alimentos.   

 

Como limitações do estudo aponta-se o pequeno número de entrevistados,  

restringindo a generalização dos dados, assim como o fato de ter sido analisado 

apenas um tipo de restaurante. Além disso, a investigação de apenas uma refeição, 

o almoço, não possibilitou aplicar o método de observação e avaliação sobre as 

nuances que os demais tipos de alimentação representam no perfil dos investigados. 

 

Como sugestões futuras poder-se-ia pensar em investigar os consumidores de 

alimentos quando estão em outros tipos de restaurantes tais como self-service sem 

balança e a la carte.  Poder-se-ia estender os estudos a restaurantes que têm uma 

culinária específica como a japonesa, italiana entre outras. Outra possibilidade seria 

integrar a variável bebida em pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA AOS CLIENTES 
  

 

Esta entrevista é parte integrante de uma pesquisa que está sendo realizada para 

fins acadêmicos, por aluna do Curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Faculdade Pedro Leopoldo de Minas Gerais.  

O objetivo desta pesquisa é analisar até que ponto a alimentação retrata parte das 

características do consumidor de alimentos. 

Agradecemos pela sua disponibilidade em participar. 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Gênero 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

Idade 

(   ) 20 à 30 anos 

(   ) 31 à 40 anos 

(   ) 41 à 50 anos 

(   ) 51 à 60 anos 

(   ) acima de 61 anos 

Mora 

(   ) Sozinho 

(   ) Com a família 

(   ) Com os Pais 

(   ) Com os amigos 
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Escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino médio 

(   ) Superior completo 

(   ) Pós Graduação 

(   ) Mestrado 

Renda 

(   ) 1 à 3 salários mínimos 

(   ) 4 à 7 salários mínimos 

(   ) 8 à 9 salários mínimos 

(   ) acima de 10 salários mínimos 

Profissão 

_____________________________ 

Naturalidade 

_______________________________ 

Estado 

_______________________________ 

Com qual frequência você almoça em restaurantes? 

(   ) Todos os dias. 

(   ) Apenas nos finais de semana. 

(   ) De segunda a sexta-feira. 

(   ) Uma vez por semana. 



117 

 

(   ) Duas vezes por semana. 

(   ) Três vezes por semana. 

(   ) Quatro vezes por semana. 

(   ) Cinco vezes por semana. 

Por que você almoça em restaurantes 

(   ) Lazer 

(   ) Tempo 

(   ) Não possue cantina no local de trabalho. 

(   ) Possue cantina no local de trabalho mais não gosta da comida. 

(   ) Não gosta de levar marmita para o local de trabalho. 

(   ) Outros motivos. _____________________________(Quais) 

Quantas refeições você faz no dia? 

(   ) Uma 

(   ) Duas 

(   ) Três 

(   ) Quatro 

(   ) Cinco 

Quais são elas? 

(   ) Café da manhã 

(   ) Almoço 

(   ) Lanche da tarde 

(   ) Janta 
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(   ) Ceia 

Quais são os seus hábitos alimentares? 

(   ) Arroz 

(   ) Feijão 

(   ) Carne 

(   ) Hortaliças  

(   ) Legumes 

(   ) Frutas 

(   ) Massas 

(   ) Farinha 

AMBIENTES DE CONSUMO 

Ambiente doméstico 

a) O que se serve em cada refeição em casa? A refeição feita em casa (almoço) 

difere de outros ambientes? Você tem algum prato preferido quando está em casa? 

Todos sentam-se na mesma mesa? Existe algum lugar pré-definido para os 

membros da família? Quem prepara o almoço ou jantar?  

b) Existe alguma preocupação com a estética (aparência física) ou com a saúde em 

relação aos alimentos escolhidos (consumidos) neste ambiente? 

Ambiente familiar  

a) Qual (is) tipos de refeições você faz com eles? O que é servido em cada refeição. 

Todos sentam-se na mesma mesa? Existe algum lugar pré-definido para os 

familiares? 

b) Existe alguma preocupação com a estética ou com a saúde em relação aos 

alimentos escolhidos (consumidos) neste ambiente? 

c) O que você gosta de alimentar (almoço) quando esta neste ambiente? 
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Ambiente restaurante 

a) O que faz você preferir um restaurante?   

b) Existe alguma preocupação com a saúde ou aparência física na escolha dos  

alimentos quando está neste ambiente. Tem algum alimento que você mais gosta, 

ou acha inviável comer em restaurante? 

c) Durante a refeição você almoça sozinho ou acompanhado? 

d) Você tem preferência por mesa ou lugar quando está em um restaurante? 

e) Existe algum alimento que de acordo com a sua crença você não consome? 

Qual?Quando?  

Significados dos alimentos  

 

a) Observando o seu prato explique o por quê desta composição (hortaliças, 

legumes cozido, arroz, feijão, carne etc.)? 

 

b) Como você interpreta a pessoa que está por trás desse prato. O que ela busca 

em termos de: alimentação, prazer e saúde? Como ela pretende ser vista?   

 

 


