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A Revista Sentidos do Comer se 
revela como um sonho da Lydia-
ne e da Nathália, idealizadoras 
do IACI, e compõe um dos pro-
jetos da frente de informação 
do IACI, o qual eu tenho muito 
orgulho de fazer parte. A Revista 
foi pensada com muito carinho 
e cuidado, e busca trazer uma 
visão mais holística do ato de 
comer. Assim, almejamos criar 
um espaço para estudantes, 
profi ssionais da saúde e de ou-
tras áreas para refl etirem sobre 
o universo de dimensões que 
revestem a comida e o alimen-
to, na tentativa de ultrapassar a 
visão biologicista que permeia 
ainda a Nutrição. 

Segundo Crotty (1993)1, as práti-
cas alimentares abrangem duas 
acepções: aquela posterior à 
ingestão do alimento e da co-
mida, e que está relacionada ao 
universo da biologia (fi siologia 
e bioquímica), e aquela ante-
rior à ingestão. Esta última está 
relacionada às questões socio-
culturais e simbólicas, ou seja, 
à natureza social do comer. No 
entanto, segundo a autora, no 
campo da Nutrição dá-se pouco 
valor a segunda acepção, visto 
que a formação e as pesquisas 
dão enfoque maior aos aspec-

1 Crotty P. The value of qualitative research in 
nutrition. Annual Review of Health and Social 
Sciences, 1993; (3):109-118.

tos pós-deglutição e acabam 
esquecendo que antes de se nu-
trir, o ser humano se alimenta2.

Nesse sentido, se faz necessário 
um espaço para pensarmos a 
comida e o alimento além do 
seu caráter utilitário e do seu 
conteúdo nutricional de forma 
a discutir as demais nuances que 
o verbo comer possui. Espera-
mos que a Revista Sentidos do 
Comer possa levantar questões 
socioculturais, afetivas e sim-
bólicas que permeiam a tríade 
comer, alimentar e nutrir, e que 
ainda são pouco discutidas. 
Além disso, acreditamos que a 
Revista possa favorecer impor-
tantes refl exões, assim como a 
construção de conhecimentos 
e o compartilhamento de sa-
beres sobre o comer e os seus 
sentidos.

Em cada edição da Revista há 
um tema central diferente e 
os textos são dis tri buídos nas 
seguintes temáticas: (i) alimen-
tação e cultura - discussão da 
alimentação enquanto um fe-
nômeno cultural e dos aspectos 
sociais do comer; (ii) antropo-
logia e história da alimentação 
- discussão da relação sujeito-ali-
mento e dos aspectos históricos 
do comer; (iii) comida e emoções 
- discussão do papel afetivo da 
comida e da  dimensão psicosso-

2 Zuin LFS, Zuin PB. Alimentação é cultura - aspectos 
históricos e culturais que envolvem a alimentação 
e o ato de se alimentar. Nutrire, 2009; 34(1):
225-241.

APRESENTAÇÃO cial da alimentação; (iv) prática 
e vivências clínicas - relato e dis-
cussão de casos relacionados ao 
tema central; (v) palavra do espe-
cialista - artigos de opinião de 
profi ssionais especialistas. Ade-
mais, temos uma seção especial 
com contos e crônicas, e poemas 
remetendo ao tema central 
abordado em cada edição. 

A Revista Sentidos do Comer 
convida aqueles que se interes-
sam pelas temáticas abordadas 
e que gostariam de colaborar 
com um texto a enviá-lo para a 
nossa equipe de revisores. Gos-
taríamos também de incentivar 
estudantes e profi ssionais a se 
aventurarem pelo mundo da es-
crita e trazerem as suas impres-
sões sobre o comer. Quem sabe 
o seu texto não seja publicado 
em uma das nossas edições? 
Para isso, basta enviá-lo para o 
e-mail:  contato@institutoaci.
com, com o assunto: Revista 
Sentidos do Comer e o nome 
da temática de interesse para 
publicação. No site do IACI, 
estão descritas as normas e as 
orientações de submissão para 
a Revista.
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UFMG. Capacitado pelo Método ACI (IACI), Revisor 

da Revista Sentidos do Comer.
E-mail: hugo_mvsouza@hotmail.com

Instagram: hugomvilhena

ComerSentidos doComer



IACI Editora Ltda.
Diretores: Nathália Petry / Lydiane Bragunci
Revisor: Hugo Vilhena • hugo_mvsouza@hotmail.com | @hugomvilhena (instagram)
Projeto grá� co e editoração e capa: BHDesk Design • Imagens: sites gratuitos: Freepik, Pixabay, Pexels.
Walter Santos • (31)98821-0576 - waltersantos.dg@gmail.com
Contatos e envio de artigos: contato@institutoaci.com

www.institutoaci.com

Todos os direitos reservados a Nathália Petry e Lydiane Bragunci. É expressamente proibida a reprodução desta obra, 
no todo ou em partes, sem a autorização por escrito da Editora IACI.

SUMÁRIO

Número 2 – outubro/2020

www.institutoaci.com/sentidosdocomer

Comerà Mesa
4

5

7

12

16

19

21

22

23

24

28

Que as mesas não sejam esquecidas

Comer arroz e feijão é uma transgressão?

História, alimentação, cultura e comer à mesa

Guia alimentar brasileiro e o comer à mesa

Comer à mesa: sobre comidas e afetos

Refeições em família: 
por que comer à mesa é tão difícil?

Quando sentar-se à mesa é uma tortura

Mesa: mosaico de vida

Alimentação Intuitiva e Vegetarianismo: 
possibilidades de conexão
Banquete de Psique: imaginação, 
cultura e psicologia

Poesia: Comer à mesa



ComerSentidos do 4Comer

Muitos pacientes que passam por 
nossos consultórios fi cam marcados 
fortemente na nossa memória. Ana 
(nome fi ctício), que sempre me lembro 
como “a paciente que não tinha mesa”, 
foi um desses.

Quando Ana procurou meu atendi-
mento em Nutrição, relatou escolher 
minha abordagem “diferente” - na 
verdade, uma abordagem não pres-
critiva, focada em entender e traba lhar 
comportamentos alimentares - pois já 
havia tentado “de tudo” para que seu 
fi lho João, de 2 anos, comesse. Segun-
do ela, ele simplesmente não aceitava 
comer nenhum alimento só  li do, e sua 
alimentação era baseada em leite ou 
vitamina no café da manhã e lanches, 
e sopas, caldos e purês no almoço e 
jantar. Ana, orientada por profi ssionais 
ou acatando conselhos da família, já 
tinha tentado diversos tipos de ali-
mentos e preparos, além das técnicas 
de “deixar passar fome”, de prometer 
presentes, ou de ameaçar com castigo, 
mas nada funcionava. João podia fi car 
sem comer mas não aceitava texturas 
sólidas - e isso havia transformado o 
momento de comer numa verdadeira 
batalha terminada em lágrimas de 
ambos os lados.

Além de recomendar a avaliação de 
outros profi ssionais de saúde, como 
fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta 
ocupacional, eu e Ana começamos 
um olhar investigativo para entender 
como a alimentação funcionava den-
tro do seu âmbito familiar: quando a 
comida começou a ser um problema, 
como era a relação dos pais com a co-
mida, quem realizava a compra e pre-
paro dos alimentos… até que comecei 
a investigar como eram atualmente os 

momentos à mesa, ao quê ela respon-
deu: “mesa? Nós não temos mesa”.

E foi essa fala que nos levou à suspeita 
- confi rmada pelas outras profi ssionais 
que o avaliaram posteriormente - de 
que João não comia alimentos sóli-
dos porque na verdade ele não sabia 
comer alimentos sólidos. Desde a 
introdução alimentar, João tinha seu 
momento de alimentação em seu 
cadeirão separadamente dos pais, 
que comiam no sofá depois que ele já 
havia dormido, e além disso João havia 
tido pouquíssimas experiências sociais 
de alimentação, pois seus pais eram 
novos na cidade e moravam longe 
dos familiares, e João não frequenta-
va a escola. João nunca via ninguém 
comendo alimentos sólidos, e dessa 
forma não possuía modelos para esta 
aprendizagem.

De forma literal, a aquisição de uma 
mesa simbolizou a decisão de Ana de 
resgatar os diversos sentidos do comer 
em família, mas isso foi ape nas o início 
de uma caminhada rumo à aproxima-
ção da mesa e seus sim bolismos, ao 
resgate do comer como ferramenta 
de socialização, com partilhamento 
de cultura e afeto, e à superação dos 
desafi os que afastavam a família da 
mesa e seus sentidos.

O caso de Ana certamente foi marcan-
te para mim por trazer a importância 
da mesa de forma literal. Mas a perda 
da mesa de forma fi gurada tem sido 
também algo cada vez mais comum 
na vida dos meus pacientes. Tenho 
visto a mesa perdida nos intervalos 
cada vez mais curtos para comer, subs-
tituída pelo sofá ou pela cama devido 
a corpos exaustos, abandonada pois 
cada familiar se alimenta em local e 

horários diferentes devido a suas ocu-
pações, diminuída por uma cultura 
que não promove mais o comer, mas o 
ingerir. Tenho visto a mesa tornando-
se esquecida em meio aos desafi os e 
pressões da sociedade atual.

E é, então, ao resgate dos diversos 
sentidos do comer tão simbolizados 
no comer à mesa que foi inspirada essa 
segunda edição da Revista Sentidos do 
Comer. Esperamos que nas próximas 
páginas, preenchidas por refl exões de 
diversos profi ssionais sobre o comer à 
mesa, você (re)descubra a potên cia e 
a força daquelas mesas postas, repletas 
de comida, de pessoas, de momentos 
- e que possamos lutar jun tos desen-
volvendo soluções para que elas não 
sejam esquecidas. 

Nathália Petry
Co-organizadora da Revista Sentidos do 

Comer. Nutricionista e autora do canal @
debemcommeuprato. Co-fundadora do Instituto 

de Alimentação Consciente e Intuitiva

EDITORIAL Que as mesas 
não sejam esquecidas
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EDIÇÃO ANTERIOR

Comer arroz e feijão 
é uma transgressão?

Quando fui convidada para escrever 
sobre a primeira edição da revista Sen-
tidos do Comer, a respeito da famosa 
dupla arroz e feijão, a primeira coisa 
que me veio à cabeça foi: acho que 
deveríamos falar porquê as pessoas 
têm relatado que têm dei xado de co-
mer arroz e feijão. Pare ce uma loucura, 
em pleno ano de 2020, a gente ter que 
defender essa referência culinária que 
temos da nossa cultura brasileira. É um 
tanto quan to surreal. No desenrolar do 
texto você vai entender porque preci-
samos defendê-la. 

Na minha experiência de consultório 
particular de nutrição com enfoque 
no comportamento alimentar, atendo 
majoritariamente mulheres com idade 
entre 25 e 50 anos. Essas mulheres me 
procuram com a queixa de melhorar 
sua relação com a comida e com o 
corpo, como resultado de anos e mais 
anos de prática de dietas restritivas. 
Muitas dessas mulheres vêm com uma 

questão: o medo de comer alimentos 
fonte de carboidratos – especialmente 
o pão, arroz e feijão – por causa das 
dietas, muitas das vezes prescritas por 
profi ssionais de saúde. A relação com 
esses alimentos fi cou completa men te 
deturpada, pois as dietas usam de um 
artifício: a lista do “pode” e “não pode” e 
que desorganiza a relação das pessoas 
com a comida. Dietas restritivas e espe-
cialmente a lowcarb demonizam o pão, 
arroz e feijão, e quando as pessoas se 
veem em situações que poderiam ou 
gostariam de comer esses alimentos, 
se sentem culpadas, angustiadas, com 
medo e sensação de perda de controle. 

Eu fi co pensando sobre o medo que 
as pessoas têm de comer, ele nor mal-
mente é resultado do medo de en-
gordar, que paira na nossa socie dade 
que cultua como valor ter um padrão 
baseado em uma ma gre za difi cilmente 
de ser atingida pela maio ria das pes-
soas. O medo de en gordar é a maior 

expressão da gor do fobia, que está 
entranhada de forma sutil em todos 
nós. Mas como isso se expressa? A 
sociedade vê e clas si fi ca as pessoas 
gordas como feias, doentes, deslei-
xadas, que não têm cuidado com sua 
saúde, desastradas, erradas, inadequa-
das, sem foco e força de vontade. Só 
que isso é de uma crueldade enorme, 
pois tudo que foi listado a respeito das 
pessoas gordas não é exclusividade 
delas. Temos pessoas de todos os tipos 
de corpos com essas características. 
O problema é que isso entra em uma 
lógica pelas pessoas de que se elas 
engordarem elas serão incluídas nesse 
grupo, e cá entre nós, ninguém quer 
ser considerado nada disso. Então, 
penso que não posso engordar de 
forma alguma e aí vem o medo de 
engordar, de comer, a necessidade 
ime diata de restringir a alimentação, 
cortar calorias e então chegamos nos 
carboidratos. Ou “carbo”, como as pes-
soas leigas passaram a se referir a esse 
nutriente tão importante, mas que 
vem carregado de apreensão e medo. 

Revista “Sentidos do Comer” 
IACI - Número 01

Março/2019
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Por que fi zeram isso com os car boidra-
tos? Eles são uma fonte de ener  gia 
fundamental para nosso or ga  nismo 
e muitos dos nossos órgãos, espe-
cialmente o cérebro e a muscu latura, 
precisam dele. Estão fazendo uma 
adoração às proteínas, mas ninguém 
fala ao grande público que 1 grama de 
carboidrato tem o mesmo valor caló-
rico que 1g de proteína. Ninguém fala 
que para formar músculo, a pro teína 
não é sufi ciente isolada, pre cisa de car-
boidratos. Ninguém fala que o ovo não 
substitui pão, pois eles simplesmente 
são de grupos alimentares diferentes. 

Para agregar mais argumentos à mi nha 
prática profi ssional e minha bagagem 
de nutricionista, resolvi fazer uma 
enquete no meu perfi l de instagram 
com a seguinte pergunta: “por que 
você parou de comer arroz e feijão?”. 
Atualmente, tenho um nú mero de 
seguidores que acho alto, 31,6 mil, 
e sem muito planejamento e cunho 
científi co, só mesmo para “escutar as 
pessoas” – algo que gosto bastante 
– achei que ideias bacanas poderiam 

vir disso. Para o meu total espanto, re-

cebi 736 respostas, o maior número de 

respostas que já recebi em uma caixa 

de perguntas e então fui investigar o 
conteúdo. O que mais apareceu foi: 
“porque é muito carboidrato”, “porque 
parei de comer carboidratos”, “pois es-
tava fazendo uma dieta restritiva”; “por 
causa da lowcarb”; “porque a nutricio-
nista pres creveu”; “porque engorda”; 
“porque tenho medo de engordar”. 
Esses resul tados me entristecem e me 
preo cupam. O medo dos carboidratos, 
eles serem retirados deliberadamente 
da alimentação cotidiana por conta 
própria ou validado por profi ssionais 
de nutrição. Isso me impressiona. E aí o 
medo de engordar que me referi antes 
que motiva isso tudo. 

Eu não tinha a ilusão de que as pesso-
as andavam comendo muito arroz e 
feijão. A última edição da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) de 2019 
(IBGE, 2020) mostrou um pouco disso, 
que a combinação do arroz e feijão 
continua sendo a base da ali mentação 
tradicional brasileira, mas que compa-
rativamente em suas últimas edições 
(2008-2009 e 2017-2018) o consumo 
diminuiu. As pes soas se distanciaram 
da cozinha com a justifi cativa de não 
terem tem po, pre ferirem a praticida-
de e algo rápido, e assim a comida da 

casa virou a exceção enquanto que 
a comida da rua virou o habitual. O 
arroz e feijão além de outras comidas 
caseiras sofreram esse baque, assim 
como a criatividade das pessoas, a 
proxi midade delas com os alimentos 
e o co nhe cimento deles. Muita gente 
não sabe comprar comida, diferenciar 
salsinha de coentro, escolher um aba-
caxi, descascar uma laranja ou usar a 
panela de pressão para fazer o feijão, 
por exemplo. A comida da rua propor-
ciona isso tudo. Bem triste. 

Então, para fi nalizar, eu retomo a per-
gunta do título desse texto: Comer 
arroz e feijão é uma transgressão? 
Parece que sim. Transgressão contra 
modismos alimentares, terrorismo 
nutricional, prescrições alimentares e 
contra a cultura da magreza. 

Camilla de Chermont 
Prochnik Estima.

Nutricionista. Conselheira CRN4. Atua em con-
sultório particular de Nutrição Clínica com enfoque 
em Comportamento Alimentar no Rio de Janeiro. 
Doutora em Ciências (USP), Mestre em Nutrição 
Humana (UFRJ), Aperfeiçoamento em Transtornos 
Alimentares (AMBULIM/IPq/USP), Formação 

em MBEAT.
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O conceito de cultura, norteador das 

refl exões aqui apresentadas, carrega 

considerável percurso social, histórico 

e fi losófi co que agregou va lor semân-

tico e cognitivo a essa pa la vra com o 

passar do tempo. O escri tor britânico 

Raymond Williams, repre sentante da 

corrente de pensa mento conhecida 

como Estudos Culturais, afi rma que 

esse é o termo de maior com plexidade 

na língua inglesa, uma vez que seu 

signifi cado esteve ligado ao de sen-

volvimento epistemológico de dife-

rentes áreas. Por uma derivação do 

latim, cultura tinha uma gama de inter-

pretações: habitar, cultivar, pro te ger, 

honrar com veneração, entre outros1.

Nessa perspectiva, na Idade Média, 

cultura era uma palavra associada à 

ideia de cultivo, além de ter sido assi-

milada pela religiosidade católica pre-

dominante à época, como sinôni mo 

de culto e veneração1. Entre os sé culos 

XIV e XVII, que marcaram a passagem 

da Idade Média para a Idade Moderna, 

o termo foi novamente empregado na 

descrição de atividade agropastoril, ou 

seja, aquilo que se produzia, cultivava e 

se criava na terra. Ao longo do século 

XVIII, ocidentalmente denominado de 

“século das luzes”, em função do de-

senvolvimento científi co e intelectual 

impulsionado pelo Iluminismo, a pala-

vra cultura tornou-se um substantivo 

que indicava modos de vida, fossem 
de um povo, de um período, de um 
grupo seleto, ou mesmo da humani-
dade inteira, adquirindo o signifi cado 
de “costume”. A partir do século XIX, 
na passagem da Idade Moderna para 
a Contemporânea, uma nova camada 
de signifi cado foi aplicada, passando 
o termo cultura a designar atividades 
de cunho intelectual e artístico, na qual 
advém, por exemplo, a sua aplicação 
na designação de órgãos e mecanis-
mos da administração pública, como 
“Ministério da Cultura”.

É nessa passagem para a Idade Con-
tem po rânea que o conceito de cul-
tura passou a incorporar os deba tes 

História, alimentação, 
cultura e comer à mesa

ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO
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pre sentes em disciplinas das Ciên cias 

Humanas e Sociais. En quan to na ar-

queologia e na antro pologia cultural 

o estudo do termo apontava primor-

dialmente para a produção material 

das sociedades, na história e nos 

chamados estudos culturais encon-

tramos os sistemas de signifi cação e 

simbolismos, que revestem a palavra 

de uma camada imaterial presente na 

produção cul tural das sociedades. É a 

partir desse último entendimento que 

passamos à refl exão acerca da cultura 

alimentar. Considerando que a ali-

mentação, por si só, compreende uma 

necessidade nata dos seres humanos2, 

buscamos no ato de comer as atribui-

ções simbóli cas que o transformam em 

elemento cultural3.

O homem é, por característica de sua 
natureza, um ser social. É por meio 
da socialização que suas práticas, 

costumes, crenças, téc nicas de traba-
lho, linguagem são de senvolvidas e 
transmitidas, num per manente ciclo 
de ensinar, aprender e reproduzir. 
Nesse escopo de ações, inclui-se 
também a alimentação. Desde o 
aparecimento dos seres humanos, 
cerca de 3 milhões de anos atrás, o 
ato de comer marcava os momentos 
de socialização4,2. 

Ainda no período Paleolítico, carac-
terizado pelo nomadismo em razão 
de condições ambientais e procura de 
comida, os humanos organizavam-se 
coletivamente no trabalho de caça 
e coleta dos alimentos disponíveis. 
A prática da partilha já se consolidava, 
naquele período, como elo entre os 
integrantes de um determinado grupo.

A chamada Revolução Agrícola, ocor-
rida há aproximadamente 12 mil 
anos, constituiu-se como um impor-

tante marco no desenvolvimento das 

pri mei ras sociedades organizadas, 

ca rac terizando o início do período 

denominado como Neolítico. A partir 

da descoberta e do desenvolvimento 

de técnicas de plantio e criação de 

animais, muitos povos tornaram-se se-

dentários, e a relação com o alimento 

estabeleceu novos padrões culturais, 

ou seja, novas práticas, crenças, cos-

tumes, técnicas e significados pas-

saram a estar atrelados ao alimento.

Foi a partir do período Neolítico que 

as primeiras civilizações surgiram: 

or ganizações sociais extremamente 

com plexas se consolidaram nas regi-

ões mais férteis do mundo, originan-

do um apa rato social que girava em 

torno da produção e do consumo do 

alimento. Todo o sistema social de al-

guns po vos basicamente se estruturou 

a par tir de quem detinha a posse das 

terras mais produtivas e dos meios de 

pro du ção, quem coletava os impostos, 

quem determinava o uso do alimento 

como oferenda aos deuses e quem 

trabalhava.

Entre as principais civilizações da 

cha mada Antiguidade Clássica, o oci-

dente assistiu ao desenvolvimento de 

egípcios, gregos e romanos em torno 

da produção, posse e consumo da 

produção de gêneros alimentícios. 

A hierarquia observada nas civilizações 

antigas baseou-se no lugar de impor-

tância que o alimento, seus meios de 

produção e modos de consumo ocu-

pavam nas relações sociais.

O advento do cristianismo, no ociden-

te, conferiu nova camada de signifi ca-

dos ao alimento e ao ato de comer. 

Nesse contexto, o comer à mesa e a 

noção de partilha adquiriram novo 

simbolismo, que regia moralmente as 

sociedades judaico-cristãs.

“Desde o aparecimento dos seres 
humanos, cerca de 3 milhões de anos 

atrás, o ato de comer marcava os 
momentos de socialização.”
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“Existe uma intrínseca relação entre a 
cosmogonia e o ato de comer, que assegura 
aos indivíduos certo entendimento sobre 
seu lugar no mundo.”

Se na Pré-história o ato de partilhar 
o alimento era sinônimo de sobre-
vivência, na Antiguidade era visto 
como condição conferidora de status 
social. O cristianismo, em certa medi-
da, rompeu com tais barreiras. A partir 
dele, as sociedades moralmente mol-
dadas em tais princípios desenvolve-
ram, com a partilha, uma nova noção 
de comensalidade, relacionada não 
mais à sobrevivência, mas à convi-
vência, que comumente se dava em 
torno da mesa.

Percebe-se, assim, que as camadas 
sim bólicas agregadas à alimentação 
são também defi nidoras de critérios 
mo rais que moldam e caracterizam 
uma so ciedade, confi gurando aquilo 
que deno mi namos como cultura, em 
especial, marcando fortemente a cul-
tura alimentar4,5. Em outras palavras, 
existe uma intrínseca relação entre a 
cosmogonia e o ato de comer, que 
asse gura aos indivíduos certo entendi-
mento sobre seu lugar no mundo3.

Os preparos, os cardápios, os modos de 
servir e de se portar à mesa, bem como 
os ritos que envolvem as celebrações 
ou a alimentação cotidiana, são parti-
cularmente distintos ao observar mos 
a diversidade cultural humana. Alimen-
tar-se, portanto, constituiu-se, no tem-
po histórico da humanidade, como 
uma atividade essencialmente cultural, 
que se desenvolveu, em cada recorte 
espaço-temporal, con forme as possi-
bilidades de acesso ao alimento e aos 
simbolismos a ele atribuídos em suas 
distintas formas de preparo, bem como 
aos saberes culinários envolvidos, às 
técnicas de apresentação e consumo 
dos dife rentes grupos sociais3.

No Brasil, os saberes e costumes rela-
cionados à alimentação são de tal ma-
neira variados que não é possível falar 
em uma cultura alimentar, no singular. 

Isso se dá em função de uma gama de 
fatores que traduzem a diversidade so-
cial e, por conseguinte, a diversidade 
cultural brasileira. 

Essa diversidade começou a ser efeti-
vamente estudada a partir do fi nal do 
século XIX, com o aparecimento, no 
Brasil, dos estudos folclóricos. Entre 
os pesquisadores que se dedicaram 
ao entendimento do vasto universo 
com preendido pela cultura popular 
brasileira estão os folcloristas Silvio 
Romero e Luís da Câmara Cascudo. 
Esse último, com dedicação ímpar aos 
costumes alimentares, que marcaram 
primordialmente a sua obra. Entre 
esses e tantos outros estudiosos, se 

juntara, na década de 1930, o escritor 

e poeta Mário de Andrade6.

Mário foi responsável pela elaboração 

de um anteprojeto que serviria, em 

1937, como referência para a con so-

lidação da primeira política pú blica 

brasileira voltada à proteção do nosso 

patrimônio histórico e artís tico. Dife-

rentemente do que se viu concretizar 

naquele período, o ante projeto dese-

nhado pelo escritor de Macunaíma 

defi nia como folclore a música popu-

lar, os contos, as histórias, as lendas, as 

superstições, a medicina popular, os 

provérbios, os ditos, as danças dramá-

ticas e, também, as receitas culinárias7. 
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Para Mário, todas essas manifestações 
caracterizavam a peculiaridade da cul-
tura brasileira e, como tal, eram dignas 
de serem registradas e salvaguardadas.

Ainda que não tivesse sido esse o en-
tendimento que prevaleceu na gênese 
da proteção do patrimônio cultural 
entendido como representativo da 
cultura nacional, a ideia de Mário de 
Andrade inspirou o trabalho de inúme-
ros folcloristas. Esses, com formações 
na História, nas Ciências Sociais, na 
Antropologia e na Sociologia, foram 
responsáveis pelo estudo, catalogação 
e registro de um vasto acervo material 
e imaterial da cultura brasileira. Nessa, 
certamente, inclui-se a ali men tação, 
com os costumes, crenças, saberes e 
celebrações que en vol vem os diferen-
tes modos de comer à mesa no Brasil6.

Câmara Cascudo, por exemplo, deli-
neou um dos aspectos que se pode 
considerar como ponto nevrálgico 
na cultura alimentar brasileira e que 

foi inúmeras vezes mencionado por 
outros folcloristas: a intrínseca relação 
entre o sagrado e o profano, que se 
demonstra nas festas e celebrações, 
especialmente as cristãs e das religiões 
de matriz africana8,9.

Exemplo bastante peculiar dessa ca-
racterística encontra-se no ciclo festivo 
das Folias de Reis, presentes em várias 
partes do Brasil. Composto das jorna-
das, festas, giros e cumprimento de 
promessas, o ciclo das Folias, que tem 
seu auge no período natalino, envolve 
também uma forte comunhão com o 
alimento, na qual a mesa farta ocupa a 
centralidade do momento festivo nas 
casas dos devotos. A aquisição, o pre-
paro e o consumo coletivo fazem parte 
dessa relação com o sagrado, em uma 
bonita junção de fraternidade, musica-
lidade e fé, que envolvem a crença na 
anunciação do nascimento do menino 
Jesus e a homenagem aos Santos Reis 
Magos, com a presença de cantantes 

e dançantes que festejam, de modo 
profano, a crença cristã.

Assim como as Folias, outras práticas 
culturais que se relacionam fortemente 
aos costumes alimentares no Brasil se 
viram inseridas na Constituição Federal 
de 1988, que em seu artigo 216 ca-
racterizou como patrimônio cultural 
brasileiro os elementos que fazem re-
ferência à memória ou à identidade de 
um grupo social, incluindo, entre ou-
tros aspectos, as formas de expressão, 
os modos de fazer, criar e viver10. Assim, 
aos poucos assistimos aos processos 
de registro de patrimônios imateriais 
relacionados à cultura alimentar em 
diferentes partes do Brasil, como o 
Ofício das Baianas do Acarajé, o Modo 
Artesanal de Fazer o Queijo em Minas 
Gerais, o Ofício das Paneleiras da cida-
de de Goiabeiras, no Espírito Santo, os 
Sistemas Agrícolas Tradicionais do Rio 
Negro, no Amazonas, e de comunida-
des quilombolas do Vale do Ribeira, em 
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São Paulo, além das Tradição Doceiras 
da região de Pelotas, no Rio Grande do 
Sul, como alguns exemplos. 

Em um país surgido a partir da coloni-
zação europeia, o reconhecimento de 
modos tradicionais de vida e de formas 
de expressão, que muitas vezes se re-
lacionam aos grupos subalternizados, 
confi gura-se importante mecanismo 
de atribuição de valor11,12. Especial-
mente quando se verifi ca que toda a 
trajetória de proteção e valorização dos 
bens culturais nacionais se consolidou 
sobre a perspectiva do colonizador, 
narrando a memória histórica por 
meio dos olhos do vencedor, e nunca 
dos vencidos.

Essa mudança no panorama legal, 
que veio com a Constituição cidadã, 
possibilitou a inserção, no campo das 
políticas públicas voltadas à memória 
e ao patrimônio cultural, de bens cultu-
rais de matrizes indígenas e africanas, 
de saberes culinários desenvolvidos 
nas fazendas, nas ruas, com negras de 
tabuleiro, no conhecimento técnico de 
fundição dos africanos escravizados, 
que proporcionaram novos meios de 
preparo dos alimentos, na moenda das 
farinhas de mandioca e de milho, e 
tantas outras formas de transmissão de 
saberes, ofícios e modos de vida que 
o alimento agregou à nossa cultura 
alimentar, que é plural.

No Brasil e no mundo, comer é um 
ato político. E compreender que os 
costumes relacionados à alimenta-
ção e os modos de se portar à mesa 
possuem profundas raízes históricas 
de reconhecimento e atribuição de 
valor, nos leva a escolhas mais cons-
cientes e ao desenvolvimento de 
uma relação mais afetiva com esse 
alimento que chega às nossas casas. 
Passamos a compreender que nossas 
mesas carregam a importância de um 
processo social que passa por modos 
de vida, cultivo, preparo, transmissão 
de saberes, formas de comercializa-
ção e, não raro, carrega símbolos de 
resistência. 

“A aquisição, o preparo e o consumo 
coletivo fazem parte dessa relação com 

o sagrado, em uma bonita junção de 
fraternidade, musicalidade e fé.”
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ALIMENTAÇÃO E CULTURA

Comensalidade deriva do latim men-
sa, que significa conviver à mesa¹, 
ato de compartilhar alimentos ou 
refeições². Como uma das manifes-
tações mais marcantes do processo 
de sociabilidade humana, tem papel 
fundamental no desenvolvimento de 
nossas habilidades em criar laços e co-
nexões³. Vamos iniciar nossa conversa 
sobre comensalidade e sua relevância 
histórica voltando à Era Paleolítica, 
quando a descoberta/domínio do 
fogo permitiram a reunião das pesso-
as em torno dele para se aquecerem, 
preparar a comida e compartilhá-la. 
Nascia, nesse momento, o que hoje 
chamamos de “comer junto”4. O hábito 
de compartilhar refeições em grupo, 
em momento e lugar determinados, 
elevou o status da alimentação de 
um processo mecânico e instintivo 
de reabastecimento de energia e 

 sobrevivência, a uma oportunidade 
de convivência e de reforço de tradi-
ções alimentares4,5.

Se nos primórdios, as reuniões ao redor 
do fogo aconteciam ao ar livre, com o 
tempo foram criados espaços sociais 
de alimentação nos ambientes do-
mésticos. As cozinhas passaram a ser 
os cômodos principais da maioria das 
casas. Reunir as pessoas em torno da 
mesa se tornou sinônimo de comparti-
lhamento dos alimentos, mas também 
de vivências, falas, olhares, práticas so-
ciais e alimentares, relaxamento, prazer, 
reciprocidade e afetividade4,6. Tamanha 
a importância dessas questões que há 
quem considere que a conversa nesses 
momentos é tão importante quanto a 
alimentação em si. 

Apesar de ser incontestável a relevân-
cia social e cultural do “comer junto” e 
de se desfrutar as refeições, a comensa-

lidade vem enfrentando um tremendo 
adversário nos tempos atuais: o padrão 
de vida moderno. A multiplicidade de 
tarefas, escassez tempo, refeições rá-
pidas, incompatibilidade de horários 
e menor frequência da realização das 
refeições em casa têm acarretado 
mudanças profundas nos modos de 
comer, enfraquecendo o exercício e 
a valorização da comensalidade. As 
práticas alimentares contemporâne-
as, baseadas na otimização do tempo, 
favorecem o isolamento das pessoas 
ao comer, além de terem efeito adi-
cional de uniformização dos hábitos 
alimentares1,2,8. 

Esse conjunto de modifi cações tem 
contribuído para uma rápida modifi ca-
ção dos padrões alimentares, incluindo 
a substituição dos alimentos in natura 
e minimamente processados e das 
preparações culinárias por alimentos 
ultraprocessados prontos para consu-
mo. Essas alterações nos preocupam 
de diversas formas, já que podem 
prejudicar o convívio social e a coesão 
familiar, além de impactar negativa-
mente no estado de saú de e nutrição 
dos indivíduos9,10. Nesse contexto, o 
resgate da comensalidade é uma das 
estratégias primordiais para transfor-
mar o cenário atual. Estudos mostram 
que crianças e adolescentes que se 
alimentam em família comem mais 
frutas e hortaliças, e menos alimentos 
ricos em açúcar e frituras11,12. Entre os 
idosos, devido à comum desmotivação 
para preparar e consumir refeições 
quando se vive só, as ocasiões de co-
mensalidade também podem prevenir 
a má alimentação decorrente do isola-
mento social6,13.

Guia alimentar brasileiro 
e o comer à mesa
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da valorização do ato de comer e da 
comensalidade9.

Por mais que a primeira edição do Guia 
Alimentar, publicada em 200615, já ci-
tasse, sem aprofundar, a importância 
do compartilhamento das refeições 
com a família, a edição atual destinou 
um de seus cinco capítulos exclusiva-
mente para esse tema. No Capítulo 4, 
nos deparamos com diversas orienta-
ções sobre o ato de comer e a comen-
salidade (título do capítulo, por sinal), 
sendo abordada a importância dessas 
práticas e as circunstâncias que podem 
influenciar o prazer proporcionado 
pela alimentação. As diferentes dimen-
sões da comensalidade são focadas a 
partir de três orientações básicas: 

disso, a defi nição dos horários ajuda 
no planejamento e ajuste dos nossos 
horários aos dos demais membros da 
família, ou dos amigos, favorecendo o 
“comer junto”. 

Outro ponto é que dificilmente ao 
“beliscar” alimentos alguém se senta à 
mesa, come com atenção e tranquili-
dade. Também, são raros os casos de 
pessoas que “beliscam” alimentos in 
natura ou minimamente processados. 
Imaginem alguém te contando: “Eu be-
lisco alface o dia todo”. Pouco provável. 
A maioria opta por alimentos ultrapro-
cessados, com maior densidade ener-
gética e baixa densidade nutricional, 
muitas vezes prontos para consumo, 
sendo, quando em excesso, inconve-
nientes adicionais desse hábito9,17. 

Na segunda orientação, é aborda-
da a infl uência das características 
do ambiente onde comemos na 
quantidade dos alimentos e no 
prazer nas refeições. Nada melhor 
que comer em locais agradáveis, 
limpos, tranquilos e confortáveis 
para aumentar nosso foco na re-
feição e na apreciação daquele 
momento, não é mesmo?! Você já 
reparou como os restaurantes fas-
t-food não se esforçam para criar 
ambientes que sejam agradáveis 
ou confortáveis? Isso não é mera 
coincidência: barulho, cadeiras 

pouco aconchegantes, mesas peque-
nas, fluxo intenso de pessoas, sem 
contar o próprio tipo de alimento, que, 
na maioria das vezes não exige muita 
mastigação ou uso de talheres, não 
são exatamente convidativos para a 
realização de uma refeição com calma. 
Ademais, com pressa, há a tendência 
de comer mais e de não perceber os 
limites da saciedade. Assim, como 
os restaurantes de fast-food, aqueles 
que ofertam bu� et liberado não são 
ideais, visto que as pessoas tendem a 
comer mais que o necessário quando 
expostas a quantidades ilimitadas de 
alimentos9. 

Em função da importância da co-
mensalidade na vida das pessoas, famí-
lias e coletividades, as recomendações 
relacionadas a essa temática têm cada 
vez mais se mostrado presentes nos 
documentos ofi ciais da área da alimen-
tação e da Saúde Pública. É uma grata 
satisfação constatar diferentes dimen-
sões da comensalidade sendo aborda-
das em Guias Alimentares de diversos 
países13 como Uruguai, Cuba, Canadá 
e Brasil. Por sinal, a segunda edição 
do Guia Alimentar para a população 
brasileira9, publicada em 2014, vem 
alcançando grande destaque interna-
cional e se tornando uma referência 
mundial, sobretudo por se pautar em 
uma abordagem mais ampliada da 
alimentação. 

Guias alimentares são documen-
tos ofi ciais dos países que contêm 
recomendações que norteiam 
suas políticas de alimentação e 
nutrição, bem como as ações de 
educação alimentar e nutricional 
realizadas junto à população9,14. 
No entanto, em contramão ao 
conceito mais amplo de alimenta-
ção, que considera os alimentos, a 
sua combinação, as circunstâncias 
em que são consumidos e o seu 
impacto social9, grande parte dos 
Guias ainda tem como foco os 
nutrientes, com pouca conside-
ração da complexidade envolvida nas 
práticas alimentares. 

Por se opor a esse paradigma, o Guia 
Alimentar para a população brasileira 
tem sido considerado um dos me-
lhores (se não o melhor) do mundo14. 
Esse reconhecimento se deve, den-
tre outros fatores, à sua linguagem 
clara e direta, ao foco nos alimentos 
e refeições em detrimento de nu-
trientes, à classifi cação dos alimentos 
segundo a natureza e a extensão de 
processamento, à consideração dos 
aspectos culturais, sociais e ambien-
tais rela cionados à alimentação, além 

A primeira orientação incentiva que se 
estabeleça horários para as refeições 
e evite “beliscar” entre elas9. Ao defi nir 
os horários, há mais chance de já “re-
servarmos” aquele tempo para realizar 
as refeições com atenção plena, sem 
pressa ou distrações. Quanto mais 
mastigamos, maior é a concentração 
no ato de comer. Automaticamente, 
induzimos maior saciedade e conse-
guimos sentir com mais intensidade 
as texturas, cheiros e sabores dos ali-
mentos, o que aumenta o deleite pro-
porcionado pela alimentação9,16. Além 
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Considerando que, atualmente, 4 em 
cada 10 brasileiros realizam refeições 
fora de casa18, alternativas interessan-
tes para essas ocasiões são os restau-
rantes de comida a quilo. Isso porque 
nesses locais se paga pela quantidade 
servida em vez de se ter acesso irrestri-
to aos alimentos, além de ser habitual a 
oferta de boa variedade de alimentos 
in natura e minimamente processados 
e preparados na hora9. 

Hoje, infelizmente, não é incomum as 
pessoas encararem o ato de comer 
como perda de tempo, o que tem im-
pulsionado o costume de se realizar 
outras atividades concomitantes às 
refeições (assistir à televisão, vídeos, 
mexer no celular, estudar, etc.) ou utili-
zar grande parte do horário de almoço 
para resolver outras “pendências”1,2,8. 
Estima-se que comer usando smar-
tphones ou lendo textos pode aumen-
tar o consumo calórico em até 15%19, 
além de comprometer a percepção do 
sabor e, sem dúvidas, a interação social. 
Semelhantemente, comer em frente à 
televisão, utilizando computador/vide-
ogame, na mesa de trabalho/estudo, 
andando ou em veículos de transporte, 
são situações pouco compatíveis com 
a prática comensalidade. Nesse senti-
do, o Guia Alimentar convida a popu-
lação a reavaliar como está usando o 
seu tempo, de modo que seja possível 
obter mais oportunidades para dedica-

ção à alimentação. Essa recomendação 
cabe para o momento da refeição em 
si e para o decorrer do processo de 
planejamento e elaboração das pre-
parações culinárias9.

É nessa vertente que está uma das 
recomendações mais inovadoras e de 
que mais gosto no Guia: o incentivo 
ao compartilhamento das refeições e 
de todas as atividades domésticas que 
precedem ou sucedem o consumo 
dos alimentos. Tão bom quanto “co-
mer junto”, deve ser o “fazer junto”. 
Isso inclui planejamento do que irá 
comer, além da compra, preparo, 
apresentação e atividades de limpe-
za (retirar pratos, lavar louças, etc.) 
posteriores à refeição9. Essa questão 
é especialmente importante ao con-
siderar que historicamente a mulher 
vem sendo a principal responsável 
por esse processo, o que ocupa boa 
parcela de tempo na dupla (ou tripla) 
jornada de trabalho a que muitas estão 
submetidas. Aqui, abordo as mulheres 
pela representatividade nesse quesito, 
mas isso vale para todos os membros 
da família, para que as atividades não 
pesem de forma desproporcional para 
ninguém. Considerando que a falta de 
tempo é uma das principais barreiras 
citadas para a adoção de uma alimen-
tação adequada20, compartilhar as 
responsabilidades domésticas entre 
todos os moradores da casa, incluindo 

homens, mulheres, crianças e adoles-
centes9, torna-se essencial para que a 
alimentação possa se inserir de forma 
mais ativa na rotina das pessoas.

E partindo da perspectiva de que o 
comer e as demais atividades envolvi-
das nesse ato, são além de tudo uma 
maneira de criar e aprofundar relações 
de cooperação entre as pessoas, o 
Guia recomenda: “sempre que pos-
sível, pre� ra comer em companhia, 
com familiares, amigos ou colegas 
de trabalho ou escola”. Como vimos, 
o “comer junto”, além de evitar que se 
alimente rapidamente e favorecer a 
satisfação com o momento das refei-
ções, é uma oportunidade ímpar para 
 fortalecer o vínculo entre  pessoas que 
se gostam, a convivência e a partilha 
das preparações e das experiências do 
grupo. Na escola ou no trabalho, comer 
em companhia tem ainda o potencial 
de colaborar para o entrosamento e a 
percepção de pertencimento ao gru-
po. Ah! E nos eventos festivos, como 
aniversários, casamentos e outras oca-
siões? Neles, os momentos de prazer e 
celebração junto às pessoas queridas 
são frequentemente permeados pela 
prática do “comer junto” e pelo desfrute 
de preparações especiais, fatos que 
ocupam lugar de destaque no pro-
cesso de construção e perpetuação do 
papel simbólico dos alimentos9. 
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A alimentação e o comer são aspectos 
muito complexos e com representa-
ções muito diferentes a depender de 
quem as avalia. Seria pretensão, nessas 
poucas linhas, abordar por completo 
tudo o que envolve a comensalidade, 
mas, espero ter despertado em você 
a vibração que sinto ao falar desse 
tema e a vontade premente de agir 
para que não percamos, enquanto 
sociedade, a magia do ato de comer. 
No momento em que as múltiplas 
tarefas, a demanda por agilidade e 
por se manter conectado aprofun-
dam cada vez mais o abismo entre as 
pessoas, comer bem e “comer junto” 
podem estar entre as melhores sa-
ídas para a reconexão com a nossa 
história alimentar e com aqueles que 
nos cercam. Para isso, é indispensável 
que se desmistifi que a ideia de que a 
comensalidade só poderia ser exercida 
no ambiente doméstico, visto que ela 
pode e deve ocorrer nos diferentes 
espaços, como refeitórios, restaurantes 
comerciais, cafeterias, entre outros2. É 
fundamental que seu conceito se mol-
de à realidade atual para que as pes-
soas possam reconhecer a viabilidade 
de comer com calma e com qualidade 
onde estiverem.

Gostaria de ressaltar, por fim, duas 
recomendações do Guia que podem 
resumir bem a nossa conversa sobre 
comensalidade no mundo moderno: 
“Reavalie como você tem usado o seu 
tempo e considere quais outras ativi-
dades poderiam ceder espaço para a 
alimentação” e “Encare o ato de comer 
como um momento privilegiado de 
prazer, não como um fardo”9. Deixo 
aqui meus votos para que tenhamos 

sempre em mente que comer bem, à 
mesa, com prazer, não é desperdício de 
tempo, mas, sem dúvidas, um investi-
mento que fazemos em nós mesmos 
e nos outros. 
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melhores (se não o melhor) do mundo.”
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COMIDA E EMOÇÕES

Comidas contam histórias, trazem lem-
branças e memórias afetivas. A comida 
que compartilho à mesa me conecta 
com as minhas histórias e revela as 
minhas origens e raízes. A mesa é um 
importante espaço de compartilha-
mento das refeições, na qual temos 
a oportunidade de transmitir valores, 
hábitos e costumes, por meio das his-
tórias e receitas passados de pais para 
fi lhos, permitindo assim a dissemina-
ção da nossa cultura. Comer, cozinhar 
e produzir alimentos são expressões 
genuínas dentro de cada cultura.

No momento atual que culturas ali-
mentares tradicionais, baseadas em 
preparações culinárias e em refeições 
compartilhadas, vêm perdendo es-
paço e valor, torna-se cada vez mais 
urgente que nossas tradições sejam 
preservadas. Felizmente, no Brasil com-
partilhar refeições ainda é frequente e 
especialmente valorizado nos fi nais 
de semana e, ou em celebrações pela 
convivência que propiciam1.

Essas experiências vividas em tor no da 
mesa constituem o que de nominamos 
de comensalidade. Ao redor da mesa, 
aprendemos a socializar, viramos 
gente, compartilhamos a comida, 
os sabores e os saberes da vida. 
Entre uma refeição e outra, fortalece-
mos os laços familiares e as amizades. 
Comemos por necessidade e tam bém 
por prazer, todos temos me mórias 

afetivas ligadas a sabo res, amamos 
comida que nos co nec tam com a 
nossa história de vida. Comidas que 
nos aquecem a alma, que nos trazem 
conforto e acalento2.

Neste momento de distanciamento 
e isolamento social, as reuniões com 
amigos e as confraternizações ao 
redor da mesa têm nos feito falta, 
visto que é ao redor da mesa que 
começamos a nos estabelecer como 
sociedade. Falo tanto da história da 
humanidade como da história de cada 
um de nós, pois é em torno da mesa 
que aprendemos as nos sociabilizar. 
É natural estarmos sentindo falta do 
convívio, do compartilhamento, da 
socialização, além de todo o sofrimen-
to coletivo de insegurança e incerteza 
com a saúde e com a vida. Por outro 
lado, podemos observar o aumento 
da prática de cozinhar em casa, o 
resgate e a redescoberta das receitas 
de família, na produção de alimentos 
como o pão e uma maior valorização 
de produtos e produtores locais.

A poesia de Carlos Drummond de An-
drade intitulada “Céu da Boca” retrata 
bem o papel que a mesa e a comida 
têm em nossa vida: “Uma das sedes 
da  nostalgia da infância, e das mais 
profundas, é o céu da boca. A memória 
do paladar recompõe com precisão ins-
tantânea, através daquilo que comemos 
quando meninos, o menino que fomos. 

O cronista, se fosse escrever um livro de 
memórias, daria nele a maior importân-
cia à mesa da família, na cidade de in-
terior onde nasceu e passou a meninice. 
A mesa funcionaria como personagem 
ativa, pessoa da casa, dotada do poder 
de reunir todas as outras, e também de 
separá-las, pelo jogo de  preferências  e 
idiossincrasias do paladar – que digo? 
da alma, pois é no fundo da alma que 
devemos pesquisar o  mistério  de nos-
sas inclinações culinárias”.

Como seres onívoros podemos comer 

de tudo, mas como seres sociais apren-

demos e identifi camos como comida 

o que é culturalmente aceito. Michael 

Pollan em “O Dilema do Onívoro” (2007) 

fez o caminho inverso da comida até 

a nossa mesa, investigando como sur-

giram e como acontecem as cadeias 

alimentares: a industrial, a pastoral e 

a fl orestal associada à caça e à coleta. 

Um dos princípios norteadores para 

elaboração do Guia alimentar para a 

população brasileira estabelece que 

a alimentação adequada e saudável 

deriva de sistema alimentar social e 

ambientalmente sustentável, sendo 

assim podemos destacar a importân-

cia da conscientização de todos os 

elos que compõe o sistema alimentar, 

desde quem produz até a sua mesa, 

valorizando sistemas de cadeias curtas 

e produtores locais1.

Comer à mesa: 
sobre comidas 
e afetos
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É urgente melhorar a qualidade da ali-

mentação pela diversifi cação. Sistemas 

alimentares locais são mais resilientes, 

sustentáveis e diversifi cados, além de 

promoverem equidade pela produção 

de populações marginalizadas. Comer 

é um ato político e nossas escolhas 

infl uenciam diretamente os modelos 

de produção, a sustentabilidade e 

diversidade da produção agrícola da 

região. Martinelli e Cavalli (2019)4, em 

um artigo de re visão narrativa sobre 

as pers pectivas e desafi os  da ali men-

tação saudável e susten tável, explicam 

que tal prática deve estar relacionada à 

produção de alimentos que pro-

tejam a biodiversidade, deve ser 

acessível e disponível a todos, 

em quantidade e qualidade, 

baseada em alimentos produ-

zidos e processados na região, 

por agricultores familiares, de 

maneira agroecológica, funda-

mentada na comercialização 

justa, aproximando a produção 

do consumo, promovendo o 

consumo variado, resgatando 

alimentos, preparações e hábi-

tos culturais tradicionais.

Práticas culinárias e o resgate de tra-

dições alimentares promovem uma 

nutrição adequada e têm potencial 

em aumentar a consciência alimentar. 

Construir memórias afetivas com comi-

das que resgatam nossa história, nossa 

cultura e nossa diversidade é urgente 

e necessário. Infelizmente, o cenário 

atual tem perdido espaço para os ali-

mentos processados, principalmente 

para os alimentos ultraprocessados, 

devido a maior vida de prateleira e a 

praticidade de consumo e preparo. 

Não se trata de condená-los, mas sim 

de refl etir sobre o assunto, pois o que 

deveria ser eventual foi aos poucos 

tem se tornado o habitual.

O contexto atual da pandemia, marca-

do pelo isolamento e distanciamento 

social, têm sido um convite, sem muito 

direito de escolha é verdade, a toda 

essa refl exão sobre o que comemos 

e de onde vem o que colocamos em 

nossa mesa, bem como a prática de co-

zinhar nossa comida e resgate de recei-

tas de família. Podemos aproveitar este 

momento como uma oportunidade 

de construir e transmitir à nossa família 

e nossos descendentes as receitas que 

contam nossa história, pois como nos 

diz a jornalista e escritora Ana Holanda, 

autora do livro Minha Mãe Fazia, diz 

que: “receitas fazem parte da herança”, 
são registros de afeto, os cadernos de 
receitas são retratos de uma época2.

Precisamos construir ou resgatar me-

mórias afetivas com a comida que nos 

conectam com as nossas raízes, tradi-

ções e cultura. Segundo Rotenberg 

e Vargas (2004)5, “comemos nossas 

lembranças temperadas por afetos, 

por ritos que marcam a vida humana, 

sabores de felicidade, de tristeza, de 

saudade, doces ou amargos sabores 

do passado”. A maneira como apren-

demos a comer e a nos relacionar 

com a comida constrói nossos hábi-

tos alimentares. Bee Wilson, em seu 

livro “Como Aprendemos a Comer” 
(2017)6, explica que quando se trata 
de hábitos alimentares, existe uma 
distância enorme entre conhecimen-
to e comportamento, o desafi o não é 
captar informação, mas aprender no-
vos hábitos. Nesse sentido, meu papel 
como nutricionista não é persuadir, 
mas despertar e fortalecer o desejo de 
mudança, apoiando na tarefa de viver 
em paz com a comida. Sem restrição, 
ou exclusão de alimentos ou grupos de 
alimentos, mas sim propondo, sugerin-
do e descobrindo diferentes formas de 
preparar diferentes alimentos.

Segundo o nosso atual Guia 
Alimentar1: “o enfraquecimento 
da transmissão de habilidades 
culinárias entre gerações favo-
rece o consumo de alimentos 
ultraprocessados”. Diante disso, 
o documento orienta que se 
desenvolva, exercite e partilhe 
habilidades culinárias; valorize 
o ato de preparar e cozinhar 
alimentos; defenda a inclusão 
das habilidades culinárias como 
parte do currículo das escolas; e 
integre associações da socieda-
de civil que buscam proteger o 

patrimônio cultural representado pelas 
tradições culinárias locais. Precisamos 
pensar, planejar e desenvolver ativida-
des que valorizem e promovam o ato 
de cozinhar, principalmente entre os 
mais jovens. 

É com esse intuito que quero compar-
tilhar meu trabalho de conclusão do 
curso de nutrição, no qual foi desen-
volvida uma atividade de educação 
alimentar e nutricional com alunos da 
4ª série do ensino fundamental de uma 
escola particular de Brasília e algumas 
avós. A proposta foi convidar algumas 
avós para participar de uma ofi cina 
culinária, na qual elas iriam comparti-
lhar uma receita de família e contar a 

“Construir memórias 
afetivas com comidas 
que resgatam nossa 

história, nossa cultura 
e nossa diversidade é 
urgente e necessário.”
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história dessa receita para os alunos, 
colegas do seu neto. Tiveram histórias 
lindas, risadas, emoção e muita diver-
são. Ao fi nal, os alunos degustaram a 
preparação, aprenderam uma receita 
e fi zeram uma redação com a história 
que a avó contou.

É dentro de casa no interior de cada 
família que o processo de construção 
dos hábitos alimentares acontece, con-
forme crescemos vamos aprendendo 
e internalizando os valores culturais, 
sociais e afetivos dos costumes e tra-
dições culinárias compartilhados pela 
nossa família. E assim preservamos e 
propagamos nosso legado através das 
gerações. Infelizmente, esses rituais 
vêm se perdendo, as famílias têm dei-
xado de vivenciar esses momentos. As 
receitas e as histórias de família são um 
patrimônio cultural. Precisamos preser-
var e proteger essa memória, elas nos 
dizem quem somos e nos conectam 
com as nossas raízes.

Aproveite os momentos e as oportuni-
dades que estiver em casa e vai lá no 
caderno de receitas resgatar aquela 
receita da sua família, aquela que sua 
avó fazia. Chama a família, os fi lhos, 
o marido ou a esposa para te ajudar. 
Conta para eles com quem você 

aprendeu, as lembranças que essa 
receita te traz, quais momentos a sua 
família tinha o costume de fazer essa 
comida, que histórias ela conta e que 
memórias ela traz. Tenho certeza que 
serão experiências únicas que fi carão 
marcadas para sempre. 
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

Existe uma ideia equivocada de que 

comer é pura e simplesmente para 

suprir as necessidades fi siológicas. No 

entanto, não conseguimos dissociar 

o homem biológico do social, do psí-

quico, do afetivo e do cultural. Somos 

um só. A comida simboliza esse con-

tato diário com a vida, nos dá o senso 

de participação e continuidade no 

mundo, como também nos oferece 

inúmeras referências sobre a 

nossa cultura e o recorte histó-

rico em que vivemos, por meio 

da formação das nossas crenças 

e tradições.

No decorrer do tempo, inúme-

ras mudanças históricas em nos-

so modo de viver nos afastaram 

das refeições compartilhadas. 

Em especial nas grandes ci-

dades, o tempo produtivo do 

capital encara o momento des-

tinado à refeição como perda 

de tempo. As pessoas têm uma 

enorme difi culdade em parar para co-

mer. Celular e computador se tornaram 

companheiros de mesa. A mente no 

presente se mistura com os prazos e os 

boletos a vencer. Drive-thrus, deliveries 

e comida pronta – um prato cheio para 

a enxurrada de ultraprocessados que 

prometem comida “prática”.

O processo de urbanização e a entrada 

da mulher no mercado de trabalho, 

sem políticas públicas favorecedo-

ras, nos arrebatam com questões de 

difícil solução, como a terceirização 

da infância, cada vez mais precoce. É 

importante ressaltar que as crianças 

dependem dos fatores biológicos 

para desenvolverem competências 

alimentares, mas acima de tudo, o que 

irão aprender será decorrente do meio 

e do tempo em que vivem. Quando 

a educação alimentar é terceirizada, 

a aprendizagem alimentar como um 

todo pode sofrer prejuízos.

A fome, por si só, não é sufi ciente para 

estruturar as competências alimenta-

res ao longo de uma vida. O sistema 

sensorial e o exemplo dado pelos pais 

e cuidadores também são uma porta 

de entrada para a criança aprender a 

comer. E, cada vez mais, temos enxer-

gado um ingrediente essencial: o pra-

zer. O prazer experienciado na hora da 

refeição vai além da comida saborosa. 

É um prazer compartilhado, ou seja, 

não é apenas sobre o que comemos, 

mas com quem dividimos as refeições 

e como nos sentimos enquanto come-

mos. O que nos leva a outra situação: 

o referencial cultural vem sendo esva-

ziado com o processo de globalização. 

As crianças, que estão mais propensas 

a colocar a comida na boca quando 

outros adultos também estão 

comendo, estão perdendo as 

suas referências. A atmosfera 

do lar é a base que sustenta 

nossas referências e memórias 

afetivas mais profundas relacio-

nadas à alimentação. Como diz 

Charlotte Mason: “Não há nada 
no caminho do ensino direto que 
tenha um efeito tão amplo e du-
radouro quanto a atmosfera do 
lar. E o pensamento mais sério 
a respeito disso é que neste caso 
não há nada para aprender e 

nada para ensinar: a atmosfera emana 
de nós mesmos – literalmente somos 
nós mesmos, nossos � lhos vivem nela 
e respiram-na, e o que somos é assim 
incorporado a eles.” 

Nesse sentido, a atmosfera do lar tem o 

grande potencial de permitir com que 

criança adquira confi ança e autonomia 

por meio da observação, do cuidado e 

do afeto. Como adultos, somos exem-

plos nesses quesitos também. É na 

A atmosfera do lar é 
a base que sustenta 
nossas referências e 

memórias afetivas mais 
profundas relacionadas 

à alimentação.

Refeições em família: 
por que comer à mesa é tão difícil?
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retomada da confi ança em si próprio e 

no respeito à autonomia que a criança 

deveria ter sobre o seu próprio corpo, 

que a experiência familiar se enriquece. 

A autonomia de cada um dos integran-

tes à mesa tem o potencial de permitir 

que todos comam com atenção plena 

e satisfação, comida quente, dividindo 

com prazer esse momento tão rico e 

diversifi cado em experiências biopsi-

cossociais. 

Isso tudo signi� ca que precisamos 
enxergar além da orientação “comam 
juntos à mesa!”. Porque para chegar 

nesse lugar, precisamos enxergar 
toda a estrutura e o sistema que afas-
ta nossa família da mesa. A retomada 
da refeição com atenção plena é uma 
necessidade familiar global e não 
apenas da criança. É preciso questio-

nar os entraves que difi cultam a reto-

mada da refeição familiar. Encontrar 

soluções no contexto, muitas vezes, 

de difícil solução. Em resumo, um dia 

de cada vez. Entre entender tudo isso 

e conseguir na prática, existe uma jor-

nada. Qual o primeiro passo que você 

poderia tentar hoje? 
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Sentar-se à mesa para comer pode ser 
algo tão natural, simples e automático 
para uns, enquanto que para outros, 
pode ser um momento apavorante. 
Para ilustrar melhor, gosto sempre 
de contar o caso de Tati (nome fi c-
tício para preservar a identidade da 
paciente) que, ao longo de muito 
tempo em sua jornada de 29 anos de 
idade, viveu sendo vigiada por tudo o 
que comia desde os 7 anos, quando o 
corpo em que habitava passou a ser 
um problema. 

Tati ouviu, certa vez, da professora de 
balé, que se continuasse engordando 
como vinha acontecendo nos últimos 
meses, jamais poderia fazer o que seu 
espírito leonino mais amava na vida: 
apresentar-se nos palcos. Desde então, 
sua saga pela redução de medidas e 
controle de calorias a fez encarar os 
momentos das refeições como uma 
tortura. Aos 7, o café da manhã era 
quatro biscoitos água e sal e leite 
desnatado puro. Aos 9, pão integral, 
ricota e suco com adoçante. Aos 13, 
duas unidades de ovos cozidos. Aos 
15, chegou à conclusão de que não 
valia a pena viver aquilo e passou a sal-
tar essa refeição, e ir para a escola em 
jejum. Assim permanecia até o nosso 
encontro em consulta, aos 29.

A mãe, sempre acolhedora de seus 
sonhos e desejos, apoiava-a incon-
dicionalmente, tanto no preparo das 
refeições, quanto no patrocínio das 
dietas e tratamentos do momento. O 
que ela mais queria era que sua fi lha 
não precisasse passar por todo aquele 
sofrimento. E como deixar de dançar 

balé não era opção para Tati, a solu-
ção seria diminuir para caber naquele 
mundo. Exercia assim, não sem culpa 
e estranhamento, o papel da polícia da 
dieta. A vontade de fazer aquilo tudo 
passar logo a fez perder o senso de 
avaliação entre aquilo que represen-
tava ou não risco à saúde de sua fi lha.

Aos 16, Tati se encheu das pesagens 
humilhantes no início das classes de 
balé, mas já tinha em si problemas 
graves. Fazia uso constante de laxantes, 
passava o dia todo evitando situações 
em que a comida estivesse presente, e 
isso envolvia passar 16 horas em jejum, 
seguido de crises desesperadoras de 
comer em descontrole. Não importava 
mais o que fi zesse e o que usasse, ao 
fi nal de um mês Tati estava 2 a 4 quilos 
mais pesada, e exausta. E ainda mais 
desesperada.

Ela já não comia à mesa há muitos 
anos. Na verdade, odiava ter que pen-
sar no que gostaria de comer, uma vez 
que os pensamentos que envolviam 
comida moravam em sua mente até 
mesmo nos seus sonhos, enquanto 
dormia. Comer na presença de uma 
testemunha? JAMAIS! Sentia um misto 
de alegria e ódio quando ouvia alguém 
dizer: “Não sei porque você não é ma-
gra. Nunca te vejo comer...”

Passamos juntas, Tati e eu, por muitas 
sessões de 1 hora viajando no tempo 
em suas histórias divertidas, curiosas 
e também dolorosas envolvendo a 
comida. Tati já não apresentava mais 
tantos episódios de compulsão ali-
mentar quando decidimos marcar 
uma sessão para comermos à mesa. 

Ela já havia relatado que se sentava 
para fazer o momento do almoço, mas 
sempre buscava se distrair da tensão 
que era estar ali, tendo como compa-
nhia a leitura de um livro ou as redes 
sociais pelo celular. Prestar atenção na 
comida e na forma como comia era 
mergulhar em um emaranhado de 
lembranças ruins. Ao ponto de sequer 
poder sentir o sabor e o cheiro do que 
estava à sua frente. 

Foi quando então nos propusemos, 
em sessão, no limite do que se sentia 
confortável, a fazermos isso juntas, 
sem o compromisso da vitória. O re-
sultado? Não importa! O caminho até 
chegarmos nesse dia foi o resultado. O 
resultado de uma mulher muito cora-
josa disposta a olhar para um dos seus 
maiores medos: a comida à mesa. 

Lydiane Bragunci
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os tamanhos e com todos os corpos possam ter 
saúde e estabelecer uma relação saudável com 
a alimentação. Coautora do Livro em Paz com a 
comida e idealizadora do Instituto de Alimentação 

Consciente e Intuitiva.

Quando sentar-se 
à mesa é uma tortura

VIVÊNCIAS CLÍNICAS
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CONTOS E CRÔNICAS

A comida, o comer e a mesa, três 
perspectivas da relação com o ali-
mento que dizem muito sobre quem 
somos. Enquanto a comida é prazer 
e sobrevivência, o comer é cultura e 
comportamento. E a mesa? É palco, 
sonho, realidade, escola, confl ito, par-
tilha, resistência, compromisso, afeto e 
pertencimento. 

A mesa entrou na minha vida como 
espaço de trabalho. Mamãe, costu-
reira das boas, a utilizava para fazer 
moldes, para cortar e alinhavar os te-
cidos, transformando-os em vestidos, 
calças, blusas e saias evasês e godês. 
Ah! Como eu amava pronunciar esses 
nomes. Sobre a mesa ela fazia mágicas 
na qual panos viravam belezas de se 
vestir e deixava cair uma chuva de pe-
quenos retalhos que eu transformava 
em roupinhas de boneca.

Aquela mesa-palco não podia ser 
usada para fazermos as refeições, pois, 
além estar sempre forrada por um co-
bertor e um lençol para fi car macia e 
deixar os tecidos bem lisinhos quando 
passados a ferro, ainda era mais alta do 
que o normal, resultado de toquinhos 
que foram pregados sob os seus pés, 
para deixá-la mais confortável para o 
trabalho de mamãe, que era longilínea.

Nossa primeira e única mesa de jantar 
chegou trazida por papai caminho-
neiro, na forma de pranchas grossas 
vindas de Belém do Pará. A mesa-
sonho morou por muito tempo no 
alto, depositada junto ao telhado, 
aguardando o dia em que se torna-
ria a mesa-realidade. Me lembro do 
dia em que chegou pronta, linda, 
de mogno, muito brilhante com seu 
verniz novinho e perfumado, trazia 
junto de si seis pesadas cadeiras que 
anunciavam solenemente que seriam 
para a vida toda.

A partir de então, faríamos nossas 
refeições à mesa território de per-
tencimento. Eu prontamente adotei 
o novo hábito, para mim símbolo de 
uma sofi sticação que há muito ansia-
va possuir.

Aprendi muito sentada ao redor da-
quela mesa-descoberta, papai me 
mostrava que apenas meio pão com 
manteiga e uma xícara de chá de 
canela bastava para um bom café da 
manhã. Mamãe me ensinava a comer 
com prazer e a me deliciar com a co-
mida, acho que somos as mais gulosas 
da família, um irmão pegava sempre 
o maior bife, o outro, gentil, sempre 
cedia. E tinha ela, que já não morava 
mais conosco, mas, quando vinha 
para a casa, era alvo de toda a minha 
atenção, eu não podia perder nenhum 
movimento seu porque era como estar 
diante de uma artista famosa. Delicada, 
educada, inteligente, sabia manusear 
os talheres como se fossem pincéis 
desenhando uma aquarela diáfana. 
Colocava pequenas porções na boca 
e mastigava movimentando vagarosa-
mente os lábios e a bochecha, era um 
espetáculo vê-la comendo. 

Entretanto, a minha epifania não dura-
va muito, pois, de uma hora para a ou-
tra, seus olhos se arregalavam, sua testa 
franzia e ela se vestia de professora 
na nossa mesa-escola e nos educava: 
“não empurre a comida com o dedo”, 
“não morda o bife, use a faca”, “não fale 
com a boca cheia”, “coma o que tem no 
seu prato antes de pegar mais”, “não 
chute o seu irmão”, “cuidado com essa 
faca”, assim, entre palavra e exemplo, a 
irmã mais velha nos ensinava a comer 
e também a ser uma família. Aquela 
mesa-confl ito não se desfez porque 
ela segurou suas bases.

Com o tempo, foram chegando gen-
ros, noras, sobrinhos, netos e cada vez 
mais fartura para a mesa-partilha na 
qual sempre cabia mais um, dois ou 
três. Seguindo a tradição criada por 
ela mesma, minha irmã enfeitava a 
mesa-resistência com as toalhas que 
trazia da capital e as plantas e fl ores 
do quintal. Os anos se passaram e ela 
deixou de comer à mesa, escolheu o 
prato no colo, sua mesa-corpo. Alguns 
a seguiram, eu não, porque aprendi 
sua lição e, conforme fui crescendo, 
fiz minhas próprias escolhas, conti-
nuei habitando a mesa-compromisso. 
Hoje, percebo que essa mesa-afeto da 
minha infância deu nascimento em 
meu peito à irmã-esteio. Foi junto com 
o aprendizado de comer à mesa que 
veio a certeza de que eu nunca estaria 
sozinha. 

Vicência Cheib
Graduação em Nutrição – UFOP. Especialização 
em metodologia do ensino superior – CEPEMG. 
Especialização em saúde da criança e do adolescente 
– Nutrição – UFV. Mestrado em ciências da saúde 
- Faculdade de Medicina – UFMG. Capacitação em 
Alimentação Consciente e Intuitiva – Instituto de 

alimentação.consciente e intuitiva – IACI
IG: @viccheib

Podcast: Tem muita coisa no mundo (spotify)
e-mail: vic.cheib@gmail.com

Mesa: mosaico de vida
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POEMA

Quadrada, redonda, oval ou retangular

Sempre há uma mesa em algum lugar

Madeira, vidro, plástico ou até de metal

Seja qual for, a mesa é algo essencial

Na cozinha, na copa, na sala e demais espaços

A mesa tem inúmeros papeis e fortalece laços

Muito mais que um item para compor o ambiente

A mesa integra pessoas mesmo que raramente

Presente em muitas das nossas refeições

Sendo elemento central de várias celebrações

Arrumada para festa ou para algo do cotidiano

Com um forro especial ou mesmo sem pano

Comer à mesa
A mesa possui uma ampla simbologia

O lugar que sentamos, o cardápio do dia

A disposição dos talheres e dos pratos

Suas cores, seus detalhes e formatos

Pensar a mesa é pensar a nossa comensalidade

Como comemos e como vivemos em sociedade

Na mesa não compartilhamos apenas a comida

Mas também um pouco da nossa própria vida

Dividir a mesa é mais do que comer junto

É construir relações ou explorar um assunto

Reúne familiares, amigos ou (des)conhecidos

E nos mostra que comer possui vários sentidos

Hugo Vilhena
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em Comportamento Alimentar (IPGS), Mestrando 
em Nutrição e Saúde (UFMG), Monitor do Núcleo 
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EXTRA

Alimentação Intuitiva 
e Vegetarianismo: 
possibilidades de conexão

Trabalhar com alimentação intuitiva 
tem como princípio base a desconstru-
ção da mentalidade de dieta – pensa-
mentos dicotômicos sobre a comida, 
sentimentos e sensações de restrição, 
regras externas, culpa e a relação de 
medo e controle¹.Como conectar o 
vegetarianismo a uma relação de paz 
com a comida e a sabedoria corporal?

Em tempos de tantas informações e re-
fl exões sobre o que seria uma “alimen-
tação saudável”, percebo na prática 
clínica um aumento de pessoas inte-
ressadas em se tornarem vegetarianas 
ou veganas. Segundo a Sociedade 
Vegetariana Brasileira, “é considerado 
vegetariano, todo aquele que exclui 
de sua alimentação todos os tipos de 
carnes, aves e peixes e seus derivados, 
podendo ou não utilizar laticínios e 
ovos. O vegetarianismo inclui o vega-
nismo que é uma fi losofi a prática de 
não utilizar produtos oriundos do reino 
animal para nenhum fi m e vai além 
da alimentação (alimentos, vestuário, 
cosméticos, etc.)”.²

Comecei a me conectar com o ve-
getarianismo em 2014, com os meus 
estudos sobre a fi losofi a do Yoga e fui 
compreendendo o preceito de AHIM-
SA, não violência, proposto por esta 
fi losofi a, que se aplica também aos 
animais. Contudo, a motivação para 
concretizar a transição para o vegeta-

rianismo só aconteceu na prática em 
2015 quando assisti a notícia do Fes-
tival de Carne de Cachorro, da cidade 
de Yulin, no sul da China. Entender que 
a comida possui diversos signifi cados 
e símbolos sociais, afetivos e culturais 
era algo que eu já tinha de forma clara 
e consciente no meu trabalho. Quando 
percebi meu incômodo, ao ver as ima-
gens do festival de carne de cachorro 
na China, entendi que questionar a 
cultura e as escolhas alimentares rela-
cionadas a ela também é necessário.  

O vegetarianismo é uma conduta éti-
ca, política e social que se sustenta na 
inter-relação de motivações, atitudes e 
práticas nutricionais. A refl exão e opo-
sição a cultura refl ete na expressão dos 
hábitos alimentares³. O vegetarianismo 
não é uma nova dieta da moda e caso 
a transição aconteça pelo modismo 
ou replicando a mentalidade de dieta, 
provavelmente a frustração irá surgir 
em conjunto com os pensamentos 
polarizados.

Entender as motivações que levam o 
indivíduo a escolher o vegetarianis-
mo nos auxilia a caminhar com ele 
dentro do processo dando suporte 
adequado. O ativismo alimentar é um 
dos movimentos contemporâneos 
mais dinâmicos e heterogêneos, que 
discute questões ambientais, sociais, 
econômicas e culturais. É necessário in-

vestigar as motivações individuais para 
o vegetarianismo, pois há diversas: 
ética, política, saúde, meio ambiente, 
familiares, espirituais, religiosas, fi losó-
fi cas, não aceitação do paladar e entre 
outras. Na minha experiência pessoal 
e prática, quanto mais nutrirmos e co-
nectarmos com motivações que vão 
além da alimentação, mais fl uido fi ca 
o processo de transição para o vege-
tarianismo e sua condução. 

Segundo Abozinio (2016)4, “os vegeta-
rianos são questionados sobre como 
conseguem se privar do consumo da 
carne, ou seja, presume-se a existência 
do desejo e seu controle. A questão é 
que, para a maioria dos vegetarianos, a 
carne não é vista como comida, assim, 
não se trata de lutar contra o desejo 
de comer, pois isso inexiste; a opção 
pelo que se ingere e o que se abomina 
enquanto alimento não se baseia em 
nutrientes, mas em  entrecruzamento 
de construções mentais, representa-
ções sociais e idiossincrasias pessoais. ”

Azevedo (2013)5 coloca: “Sem ter a 
pretensão de dissolver as controvérsias 
nem de defender um ponto de vista 
específi co, julga-se possível minimi-
zar as divergências entre os anseios 
éticos e os desafi os culturais e socio-
ambientais implícitos na proposta do 
vegetarianismo”.
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Se você é nutricionista e tem uma 
alimentação onívora saiba que é 
possível acolher o paciente vege-
tariano. Como? Respeite a escolha 
do paciente, ouça com coração sua 
história e motivações, olhe nos olhos, 
sem julgamentos, saindo do re� exo 
de querer “consertar”.

Atenção, pois o vegetarianismo pode 
ser adotado também como motiva-
ção para perda de peso, como uma 
forma de tornar mais aceitáveis com-
portamentos restritivos ou mascarar 
um transtorno alimentar do seu meio 
social. Assunto muito delicado e ainda 
controverso, e alguns estudos6 rela-
cionam vegetarianismo e transtornos 
alimentares, mas ainda não está claro 
se a escolha alimentar aumenta o ris-
co de desenvolver algum transtorno 
alimentar, ou o contrário.  

Com frequência, as motivações se 
entrelaçam, precisamos buscar com-
preender multiplicidade daqueles que 
se recusam a alimentar-se de carne. 
Outro ponto de refl exão é entender 
mesmo que o indivíduo escolha o ve-
getarianismo em resposta a um comer 
transtornado, ele não precisa deixar o 
vegetarianismo para recuperar o co-
mer normal. 

Pode ser parte do tratamento nutrir 
o sentimento de não violência pre-
sente nesta escolha alimentar com a 
não violência com os animais, expe-
rimentando a autocompaixão e a não 
violência consigo.  

Como mulher, feminista e vegetariana 
acho necessário colocar este panora-
ma sobre o vegetarianismo - pensar 
em diferentes perspectivas feminis-
tas abordam, além da igualdade de 
gênero e a conexão entre a opressão 
de mulheres e animais, mas também 
a igualdade e a proximidade entre os 
reinos animal e humano. 

Carol Adams autora de “Política Sexual 
da Carne” (2012)7, nos traz a relação 
entre violência de gênero e consumo 
de carne. Ela explica de que que formas 
a fragmentação e comercialização do 
corpo feminino estão relacionadas à 
fragmentação e comercialização da 
carne. O feminismo como teoria e 
o vegetarianismo fazendo parte de 
suas práticas, ou seja, para o leque de 
práticas feministas, é necessário pen-
sar a carne como elemento da cultura 
patriarcal8.

E é justamente onde vejo que os dois 
segmentos do meu trabalho se en-
contram e se unem – a alimentação 
intuitiva – com a desconstrução da 
mentalidade de dieta, dos padrões 
estéticos e o vegetarianismo.

Ouvi um dia desses de um conhecido: 
“Aquela mulher tem corpo mignon “– O 
termo mignon usado para represen-
tar um corpo pequeno – associar o 
corpo da mulher a pedaços de carne 
é a síntese de toda objetifi cação que 
mulheres e fêmeas sofrem. Um corpo 
obediente e servil. A dieta como re-
fl exo da obediência feminina como 
coloca Naomi Woolf em o Mito da 
Beleza (1992)9.

Este é mais um ponto de vista dos mi-
lhares que podemos ter sobre as mo-
tivações para o vegetarianismo, mas 
sinto que este é o que mais me move. 

Há vários tipos de consumo que com-
põem o vegetarianismo e as motiva-
ções que levaram à adoção e levam 
à manutenção da alimentação (que 
podem ser variáveis, sucedâneas ou 
concomitantes) implicam diferentes 
atitudes em relação à carne.

Na minha vivência pessoal, passei anos 
como ovolactovegetariana, não consu-
mia carnes, mas ainda consumia ovos 
e laticínios na alimentação, apenas no 
último ano comecei a transição para 
o vegetarianismo estrito e deixei de 
utilizar todos os alimentos derivados 
de animais. 
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Considero que o vegetarianismo es-
trito ainda é um processo para mim, 
racionalmente não há mais sentido 
em consumir queijos e ovos, mas, 
muitas vezes, percebo minha vontade 
de comer em momentos sociais, prin-
cipalmente os laticínios associados as 
minhas memórias afetivas.  

É comum pessoas que passaram a 
vida com uma alimentação onívora 
quererem migrar para alimentação 
vegetariana estrita de um dia para o 
outro. Observo na prática clínica que 
esse movimento, muitas vezes, gera 
decepção. Que a não violência precisa 
também contemplar o próprio indiví-
duo. Talvez não seja mais razoável co-
mer carne, queijo e leite, mas, muitas 
vezes, existe uma grande carga afetiva. 
Há pessoas que me contam sem graça 
e com culpa “Meu prato favorito na 
infância era carne”. Este é o ponto: o 
não julgamento, a gentileza com o seu 
processo. Respeitar o seu tempo e aco-
lher a sua própria história, não de forma 
indulgente com seus valores, mas sim 
enxergando a saúde e alimentação de 
forma integral e compassiva.

Na prática, a primeira orientação para 
quem busca fazer a  transição para o 
vegetarianismo parece simples e até 
óbvia, mas faço questão de colocar, 
pois vai de encontro com a crença de 
escassez e com o padrão mental de 
insatisfação difundido na sociedade 
atual. Aqui vamos focalizar em incluir 
e na abundância e variedade que a 
alimentação pode ser e ter.

Sugiro o trabalho de observação da 
alimentação atual, tentando acolher 
tudo que for sendo percebido. Com 
essas observações refl etimos juntos: 
Quais alimentos podemos incluir com 
mais frequência? Como ampliar o re-
pertório de forma prazerosa? Como 
ter mais autonomia nas escolhas 
alimentares? 

Entender que vegetarianismo não é 
sinônimo de alimentação saudável ou 
de consciência alimentar, no consultó-
rio há diversos exemplos de pessoas 
que aumentaram ou mantiveram o 
consumo de alimentos ultraproces-
sados após a transição. Atualmente, 
o mercado de produtos vegetarianos 
se expande associado a falta de tem-
po para pensar e planejar as refeições. 
As diversas razões para a adesão ao 
vegetarianismo e a variação do pa-
drão alimentar entre os vegetarianos 
confi guram-se como alguns dos as-
pectos importantes a serem conside-
rados para orientação nutricional do 
indivíduo.

Por isso, minha sugestão é: experimen-
tar novos sabores, aromas, texturas, 
ampliar o repertório. Diversificar e 
mudar as formas de preparo e enten-
der que uma alimentação monótona 
irá interferir também na percepção de 
saciedade e satisfação.

É necessário falar mais sobre comida 
do que sobre nutrientes, assim fica 
acessível, fácil e prazeroso, os nutrien-
tes são importantes, mas comemos 
comida! Oferecer sempre que pos-
síveis exemplos práticos. Valorize a 
comida caseira!

Alimentação vegetariana bem condu-
zida pode suprir todas as necessidades 
nutricionais, a chave é a variedade e 
consciência das combinações entre 
os grupos alimentares, aumentar o 
consumo de leguminosas (feijão, grão 
de bico, lentilha, ervilha, soja), em 
conjunto, com os cereais (aveia, trigo, 
arroz, milho, quinoa). Uma alimentação 
normal e saudável é fl exível, fl uída e 
varia de acordo com o dia, contexto, 
ambiente, fome...

Comer é algo íntimo e pessoal e que 
por mais que busquemos entender as 
motivações que levam uma pessoa a 
deixar de comer determinado alimen-
to, precisamos ir além dos questiona-
mentos que colocam uma noção de 
norma e normalidade na relação com 
a comida.

Medeiros (2013)10 coloca: “Devido ao 
sem fi m de fatores que transpassam 
a alimentação, talvez não consigamos 
chegar a uma teoria alimentar que 
sintetize o bem comer. E, em verdade, 
esse talvez não devesse ser o propósito 
da Nutrição. O papel do nutricionista 
na sociedade atual deveria ser não 
o de pensar a alimentação para as 
pessoas - fornecendo- lhes fórmulas 
prontas para seus questionamentos 
- mas, pensar a alimentação com as 

“Diversi� car e 
mudar as formas 

de preparo e 
entender que 

uma alimentação 
monótona irá 

interferir também 
na percepção 

de saciedade e 
satisfação.”

É comum que durante a transição para 
o vegetarianismo e com toda mudan-
ça no padrão alimentar as percepções 
de fome física, saciedade e satisfação 
também se modifi quem. Os pacientes 
relatarem alterações na percepção 
da fome. Auxiliar nessa compreensão 
dos sinais internos é de grande im-
portância para que se possa entender 
quais alimentos geram saciedade e 
satisfação, muitas vezes, anteriormente 
atribuídas à carne.
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pessoas,  ajudando-as a lidar com a ava-
lanche de informações com as quais 
se deparam, para que assim, possam 
constituir-se sujeitos de suas escolhas.”

Com o crescimento do vegetarianis-
mo, o conhecimento das necessidades 
propostas para os vegetarianos e diálo-
go compassivo com este grupo se tor-
na essencial. Que possamos, enquanto 
profissionais de saúde e enquanto 
profi ssionais da nutrição, entender a 
pluralidade alimentar na sociedade 
contemporânea. Que possamos aco-
lher essa pluralidade ampliando a visão 
dos porquês além das nossas escolhas 
individuais.

Autonomia para fazer escolhas cons-
cientes, autoconhecimento para ouvir 
a intuição, autocompaixão para nutrir 
amorosidade e gentileza e colhendo 
assim um autocuidado sustentável 
seja em uma alimentação onívora ou 
vegetariana. 
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A nossa sugestão de leitura para a se-

gunda edição da Revista Sentidos do 
Comer é o livro “O banquete de Psique: 

imaginação, cultura e psicologia” de 

Gustavo Barcellos, publicado em 2017 

pela editora Vozes. Gustavo é psicólo-

go e mestre em Psicologia Clínica, e na 

obra ele aborda o ato de alimentar-se 

em seu signifi cado psicológico mais 

profundo e situa o alimento no campo 

do simbólico e do imaginário. O livro 

não é direcionado apenas para espe-

cialistas, mas se apresenta como um 

convite para refl etirmos sobre o que 

o comer e o cozinhar revelam sobre 

nós e sobre o mundo. Com ilustrações 

belíssimas retiradas de tratados me-

dievais, o livro é dividido em quatro 

partes e faz referência à estrutura de 

um banquete propriamente dito. No 

início, o autor nos serve com um breve 

Antepasto (para re� exão), no qual ele 

apresenta o seu livro e traz algumas 

refl exões sobre a proposta da obra. Em 

seguida, somos convidados a sabore-

ar uma Entrada, elaborada por Victor 

Palomo, psiquiatra e amigo do autor, 
que traz alguns comentários sobre o 
livro e nos prepara para o restante do 
banquete. Logo após, temos as partes 

Mesa e Sobremesa para nos deliciar-

mos e aprofundarmos na temática 

da alimentação, como também para 

compreendermos a centralidade da 

comida e da fome em nossas vidas. Na 

primeira parte, que dialoga com a te-

mática desta edição da Revista Sentidos 
do Comer, destacamos a abordagem 

do rito da refeição e do comer junto, 

como também da mesa e dos seus 

inúmeros signifi cados. Na sequência, 

o autor explora ao longo de seu ban-

quete o ato de comer e aborda vários 

aspectos que podem nos ajudar a en-

tender a alimentação humana na sua 

pluralidade. Ao fi nal, Barcellos encerra 

a obra com um pequeno Caderno de 
receitas testadas por ele na cozinha de 

seu sítio, que ilustram uma culinária 

envolvente e afetiva, e que expressam 

ainda o que o autor denomina por 

“comida de alma”. Ao todo, são sete 

INDICAÇÃO DE LIVRO

Banquete de Psique: 
imaginação, 
cultura e psicologia

Gustavo Barcellos

receitas narradas na primeira pessoa, 

que além de apresentar os seus ingre-

dientes e modos de preparo, é contado 

também um pouco de sua história e 

signifi cados. Aproveite essa leitura (e 

banquete) para se aprofundar e se 

deliciar com os sentidos do comer! 
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em Comportamento Alimentar (IPGS), Mestrando 
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de Intervenções em Nutrição (GIN). Capacitado 
pelo Método ACI (IACI), Revisor da Revista Sentidos 
do Comer. e-mail: hugo_mvsouza@hotmail.com 

instagram: hugomvilhena
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IACI Editora

Livro 
Em Paz com a Comida

Um livro de exercícios para que você 
deixe de fazer dieta e viva em paz com os 

alimentos e com o seu corpo!

O livro Em Paz com a Comida proporciona 
ao leitor uma série de refl exões e exercícios 
sobre seu comportamento alimentar, bem 
como com sua imagem corporal, favore-
cendo o início do restabelecimento da sua 
conexão com seus sinais internos e fome, 
saciedade, estimulando um comer normal, 
fl exível, livre de culpa, vergonha ou medo. 
O formato repleto de exercícios foi pensado 
para que o indivíduo possa, aos poucos, 
semana a semana, ir entrando em conta-
to com seu comportamento alimentar e 
ir “digerindo” os novos para digmas aqui 
apresentados. Ao longo dos nossos anos 
de experiência com a abordagem, perce-
bemos que os conceitos da Alimentação 
Intuitiva são muito mais facil mente assi-
milados quando vividos na prática, pouco 
a pouco, e não apenas ensinados em nível 
cognitivo. Assim, o livro não tem o objetivo 
só de ensinar conceitos, mas de pos sibilitar 
a vivência, a experimentação e o teste de 
uma forma diferente de ver a comida As 
ferramentas propostas pelo livro também 
podem ser muito efi cientes como objeto 
de trabalho do profi ssional nutricionista.

Livro 
Comida, Corpo e 

Comportamento Humano

Tendo como tema central o comportamen-
to humano e suas relações com o corpo e 
a comida, este livro traz uma compilação 
de assuntos que nos faz entender melhor 
os meandros de uma nutrição vista de uma 
perspectiva mais humana, abrangente, 
sustentável e inclusiva. Trazendo a cola-
boração de um time de especialistas, cada 
profi ssional-escritor mergulhou profunda-
mente no assunto sob sua responsabilida-
de fazendo de cada capítulo uma revisão 
bibliográfi ca. O resultado é um conteúdo 
atualizado, refl exivo e sustentado cienti-
fi camente. Este livro foi organizado por 3 
educadoras que não se contentaram em 
fazer um congresso online de nutrição 
(CONBRACAS 1) para milhares de pessoas 
e quiseram ir além, idealizaram documen-
tar esse feito, torná-lo palpável, acessível, 
passível de ser visto e revisto muitas vezes.

Revista 
Sentidos do Comer

A Revista Sentidos do Comer tem como 
objetivo levantar questões socioculturais, 
afetivas e simbólicas que permeiam a trí-
ade comer, alimentar e nutrir, e que ainda 
são pouco discutidas. Acreditamos que 
a Revista Sentidos do Comer pode trazer 
periodicamente refl exões importantes para 
os profi ssionais da saúde e interessados no 
universo da alimentação, e representa um 
projeto único na área por ser uma revista 
que promove a disseminação do conteú-
do científi co porém de maneira acessível 
e clara.

E-book Gratuito 
Como Começar? 

Um guia de quatro etapas para se tornar 
referência em uma Nutrição sem prescrição

E-book autoral e gratuito, destinado a 
estu dantes e profi ssionais da Nutrição que 
estão iniciando sua trajetórias nas abor-
dagens não prescritivas da Nutrição.

A IACI Editora surgiu devido ao desejo das co-fundadoras do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva (IACI), Nathália 
Petry e Lydiane Bragunci, de espalhar a sua missão: uma Nutrição mais humana e um mundo em paz com a comida. E foi 
através do seu livro Em Paz com a Comida, que atualmente já está na sua segunda edição e mais de 3000 cópias vendidas, 
que nasceu a IACI Editora. Diante dessa experiência tão positiva de levar conteúdo refl exivo, relevante e libertador dentro 
área da saúde para tantas pessoas e profi ssionais do Brasil, a IACI Editora recebe a missão de contribuir para que outros 
autores levem também suas mensagens e experiência dentro das temáticas de comportamento alimentar, imagem corporal, 
saúde integral e feminismo mais longe. Conheça nossas publicações:

Saiba mais sobre nossas 
publicações no site:

www.institutoaci.com/iacieditora

Acompanhe também as novidades 
no nosso instagram:

www.instagram.com/iacieditora



ComerSentidos do 30Comer

Sobre o IACI: 

O Instituto de Alimentação Cons-
ciente e Intuitiva (IACI) é uma ins-
tituição que tem como missão a 
promoção de uma Nutrição mais 
humana, com um olhar ampliado 
para além do biológico,  e o com-
promisso com um mundo em paz 
com a comida.

Nossa base: 

Todos os projetos do IACI são an-
corados nas abordagens compor-
tamentais da Nutrição Intuitive 
Eating (Alimentação Intuitiva, de 
Evelyn Tribole e Elyse Resch) e Min-
dful Eating, as quais promovem um 
olhar mais amplo e humano para a 
alimentação e o ser humano, com-
preendendo que a alimentação 
é muito mais do que nutrientes 
e ampliando nossa conduta para 
além da pres crição. Entendendo 
que a alimentação tem implicações 
psi cológicas, sociais e culturais em 
nossas vidas, essas abordagens 
permitem explorar quais são 
os compor tamentos e atitudes 
que temos em relação à comida 

e promovem o comer baseado 
nos sinais do corpo (fome/sa-
ciedade), com prazer e atenção, 
sem julgar os alimentos como 
“ruins” ou “bons” (“proibidos” vs. 
“permitidos”) e entendendo as 
motivações que te fazem comer.

Nosso público-alvo: 
Os projetos do IACI têm como pú-
blico-alvo todas as pessoas e pro-
fi ssionais que visam a um mundo 
em paz com a comida e, assim, 
principalmente, o profissional 
nutricionista, que tem o poder de 
transformar o mundo por meio do 
seu contato com as pessoas e com 
o alimento.

 

Nosso diferencial: 
Nosso grande diferencial está na 
disponibilização de cursos à dis-
tância (modalidade EaD) e con-
teúdos online, com o objetivo de 
levar o conhecimento para todas 
as regiões do Brasil, porém sempre 
mantendo contato próximo com 
seus alunos por meio da formação 
de turmas pequenas, do apoio de 

tutores capacitados, e do acompa-
nhamento próximo e ao vivo com 
profi ssionais na maioria de nossos 
cursos.

 

Nossa metodologia: 

Todas as formações e atendimen-
tos realizados pelo IACI e seus alu-
nos são baseados no Método ACI®, 
uma sistemática de atendimento 
desenhada pelas nutricionistas 
Nathália Petry e Lydiane Bragunci 
que estrutura de forma prática os 
fundamentos da Alimentação In-
tuitiva (Tribole e Resch, 2012) e da 
Alimentação Consciente (Mindful 
Eating, fi losofi a baseada no Mind-
fulness), juntamente com técnicas 
de mudança de comportamento 
como Terapia Cognitivo-Compor-
tamental para Nutrição, Coaching 
e Aconselhamento Nutricional.  
O Método ACI® também é a base 
do livro Em Paz com a Comida, 
lançado em 2018 pelo IACI, um 
livro com o objetivo de trazer uma 
forma diferente de se relacionar 
com a comida para profi ssionais e 
o público geral.

IACI
Instituto de Alimentação
Consciente e Intuitiva
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 Nossa estrutura: 
De maneira a cumprir sua missão, 
hoje o IACI atua por meio de quatro 
frentes: 1) cursos de qualifi cação; 
2) divulgação de informação; 3) 
produção de conhecimento; e 4) 
tratamento. 

1) Cursos de Quali� cação

Um dos grandes objetivos do IACI 
é fornecer aos profi ssionais nutri-
cionistas conhecimento e capaci-
tação para atuar com abordagens 
‘ampliadas’ da Nutrição. Para isso, 
desenvolvemos um “caminho” de 
cursos que pode ser percorrido 
pelo nutricionista para se desen-
volver como um profi ssional refe-
rência na área comportamental da 
Nutrição (conheça nosso “mapa” de 
cursos em www.institutoaci.com/
nossasformações).

Dentre as nossas formações “car-
ros-chefe”, temos o curso Nutrição 
sem Restrição, que traz toda a fun-
damentação científi ca do porquê 
não trabalhamos com dietas e por-
quê podemos nos sentir seguros 
para trabalhar com as abordagens 
NÃO PRESCRITIVAS DA NUTRIÇÃO. 

Este curso é aberto para nutricio-
nistas, mas tam bém estudantes 
e profi ssionais de áreas da saúde 
interessados.

Especialmente para nutricionistas, 
temos a nossa Capacitação no 
Método ACI, um curso totalmente 
voltado para a prática clínica, no 
qual trabalhamos o dia a dia no 
consultório com o uso das aborda-
gens da Alimentação Consciente e 
da Alimentação Intuitiva. Nesta for-
mação, o nutricionista é capacitado 
no Método ACI®. 

2) Divulgação de informação

Faz parte da missão do IACI divul-
gar conteúdo científi co sobre as 
abordagens estudadas para a po-
pulação e profi ssionais da saúde. 
De forma a cumprir esse objetivo, 
foi lançado em 2018 o livro Em Paz 
com a Comida e, em 2019, será lan-
çada a Revista Sentidos do Comer.

3) Produção de conhecimento

Atualmente, o IACI possui par-
ceria com universidades federais 
brasileiras e o Método ACI tem 
sido trabalhado a nível científi co. 

Trabalhos de conclusão de curso 
e dissertações de mestrado anali-
sando a efi ciência do Método ACI 
estão sendo realizados na Universi-
dade Federal de Lavras, em parceria 
com as professoras Lilian Cabral e 
Marcella Consoli, e na Universidade 
Federal de Santa Catarina, em par-
ceria com a professora Lúcia Zeni, 
com resultados promissores.

4) Tratamento

As nutricionistas fundadoras  e alu-
nos nutricionistas do IACI condu-
zem tratamento baseado em uma 
Nutrição diferente (Método ACI®) 
em diversas cidades do Brasil. Con-
fi ra aqui o mapa de profi ssionais 
capacitados a atuar com a abor-
dagem no link: www.institutoaci.
com/mapa.

Faça o download do nosso 
folheto institucional em:

www.institutoaci.com/
institucional.

www.institutoaci.com/institucional
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 É estudiosa e ativista na área comportamental da Nutrição e 
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