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PORTELINHA, Maria Beatriz. Consumo alimentar e construção identitária: atribuições de sentido
do ponto de vista das classes populares em uma sociedade midiática. 2018. Dissertação (Mestrado em
Comunicação e Práticas de Consumo) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de
Consumo, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo.
RESUMO

O tema desta pesquisa é atribuição de sentidos ao consumo cotidiano de alimentos pelas
classes populares. O consumo, como um fenômeno social e cultural, permite-nos investigar os modos
de vida de uma sociedade e os sentidos por ela atribuídos ao seu cotidiano. No consumo de alimentos,
mais especificamente, os sentidos são constantemente construídos e materializados em práticas, seja
pela necessidade fisiológica desse consumo ou pelo desejo de realizá-lo. Ao associar o consumo de
alimentos a diferentes classes sociais, modos específicos de alimentação se tornam visíveis com cada
grupo social possuindo um habitus alimentar próprio e revelando traços de sua dinâmica social. Os
significados atribuídos ao consumo são construídos na coletividade, de modo que a cultura e os modos
de socialização influenciam nos modos de pensar, sentir e agir dos indivíduos, influenciando em seu
estilo de vida e na constituição de suas identidades. As preferências de consumo e o gosto,
influenciados pelo habitus e pelo estilo de vida dos indivíduos, são objetos da negociação entre as
percepções individuais e os saberes coletivos, sendo uma negociação entre o indivíduo e a sociedade.
A partir disso, o objetivo do estudo é pensar as relações entre o consumo de alimentos e os sentidos
construídos em suas práticas, investigando sua relação com o processo de construção identitária de
indivíduos em meio a uma sociedade midiática. Apoiamo-nos nas teorias de autores que articulam o
consumo às relações sociais, como Bourdieu, Barros e Rocha, García Canclini, Martín-Barbero, Slater,
Landowski, Barbosa e Fischler, para verificar as atribuições de sentido no consumo de alimentos e
como estes se relacionam ao cotidiano das classes populares. Por meio de entrevistas em profundidade
com decisoras de compra de famílias dessas classes, investigamos as práticas de consumo alimentares
e midiáticas desses indivíduos, verificando como estas se relacionam a seus modos de vida.
Sinteticamente, verificamos que as práticas de consumo alimentares de nossas entrevistadas estão
relacionadas às demandas práticas cotidianas e a suas identidades culturais e sociais. A alimentação
associada a classe social revelou diferentes modos de preparo, comportamento, estratégias de compra
e preferência por alimentos específicos, com a condição social estabelecendo-se como uma categoria
que orienta suas ações.

Palavras-chave: consumo; comunicação; classe social; identidade; alimentação.
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Communications and Consumption Practices, School of Advanced Studies in Advertising and
Marketing/Escola Superior de Propaganda and Marketing (ESPM), São Paulo.

ABSTRACT

The subject of this thesis is the meaning attributions to popular classes’ everyday food
consumption. The consumption, as a social and cultural phenomenon, allows us to investigate society’s
ways of life and the meaning attributions given by its members to everyday life. As food consumption,
specifically, the meanings are constantly built and materialized into practices, whether due the physical
needs or the desire of doing so. By associating food consumption to social classes, specific eating
manners become noticeable within each social group having its own eating habitus, revealing traces of
their social dynamic. The meanings attributed to consumption are built by the collective, in a way that
the culture and socialization manners affect the individual’s ways of thinking, felling and acting,
affecting also their lifestyle and their identity formation. The consumption preferences and taste,
influenced by the habitus and the individual’s lifestyle, are objects of negotiation between individual’s
perceptions and collective knowledge, as a negotiation between individual and society. From that, our
aim in this study is to think the relations between food consumptions and the meanings built in its
practices, investigating its relation with identity construction in a media society. We base our study in
theories of authors who articulate the consumption to social relations as Bourdieu, Barros and Rocha,
García Canclini, Martín-Barbero, Slater, Landowski, Barbosa and Fischler, to verify the meaning
attributions about food consumption and how they are related to the everyday life of popular classes.
By means of in-depth interviews with decision makers from families of those classes we investigated
the eating consumption and media practices of those individuals, verifying how it relates to their
lifestyles. Synthetically, we noticed that the eating consumption practices are related to the demands
of their everyday practices and their cultural and social identities. The association between feeding and
social class reveled different manners of food preparation, behavior, purchasing strategies and food
preferences, with social condition stablishing itself as a category that guides their actions.

Keywords: consumption; communication; social class; identity; food.
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INTRODUÇÃO

Pensar o consumo associado à classe social é um convite para pensar o mesmo como
reprodutor de práticas sociais e modos de vida. Os modos de vida na sociedade contemporânea, antes
mediados majoritariamente pela influência de fatores econômicos, passam a ser mediados também
pelas práticas de consumo, com novas estratégias de acesso e processos de atribuição de sentido. O
consumo é resultado de práticas e hábitos culturais, isto é, entendido como algo cultivado e
transmitido por meio das relações no ambiente social, podendo revelar as práticas de vida dos
indivíduos e como se relacionam com o mundo ao seu redor.
Ao pensar o consumo relacionado às classes populares, faz-se necessário uma reflexão para
entender e tentar superar os preconceitos em relação ao consumo de classe. Estamos cientes de que há
na sociedade um imaginário de consumo que classifica o que deve ser consumido por ricos e por
pobres, em uma relação entre a classe alta e as classes populares (BOURDIEU, 1989). Por exemplo, é
fácil imaginar membros da classe mais abastada indo a restaurantes finos e jantares com diversidade de
alimentos, enquanto, em paralelo, pensamos em membros de classes sociais mais baixas alimentandose com o básico, como o clássico “arroz-feijão-bife-salada”. Um levantamento realizado por Carla
Barros (2006) revelou que algumas pesquisas de mercado desqualificavam os membros das classes
populares em seus estudos por relacionarem o consumo dessas classes a uma lógica de falta, isso é,
pensar seu consumo como restrito e reservado, apenas para suprir necessidades básicas.
Entretanto, no Brasil, nas décadas de 2000 e 2010, observou-se a introdução dos indivíduos
das classes populares nos planos mercadológicos, como potenciais consumidores. As mudanças
econômicas do período proporcionaram uma diminuição na desigualdade de distribuição de renda e
um aumento real do salário mínimo em relação à inflação, o que resultou na expansão do poder de
compra desses grupos sociais (POCHMANN, 2012). Essas mudanças econômicas impulsionaram a
incorporação dos indivíduos das classes populares como consumidores, a ponto de pesquisas
apontarem que os membros dessas classes expandiram seu consumo não só para satisfação de
necessidades, mas também para a construção de sua imagem frente a outros indivíduos e para se
incluírem nos ciclos, tendências e modas de consumo praticadas pela sociedade (BARROS; ROCHA,
2007; SCIRÉ, 2009).
O consumo é por vezes entendido como um indicador de desenvolvimento social, pois é a ele
que os indivíduos recorrem quando buscam demarcar seu lugar de pertencimento na sociedade. O ato
de consumir pode representar, para as classes populares, a inclusão na sociedade e a possibilidade de

11

poder compartilhar as práticas de consumo que observa na mídia e em seu espaço social, de forma que
o consumo possibilita uma experiência comum a indivíduos de classes sociais diferentes (GARCÍA
CANCLINI, 1995). Ao consumir, os indivíduos exercem seus direitos e compreendem-se sujeitos de
suas práticas sociais e culturais (BACCEGA, 2013), sendo gestores de seu próprio cotidiano. As
escolhas de consumo cotidianas, atribuídas de significados, dão pistas sobre a organização social e os
modos de viver praticados por membros de diferentes grupos sociais.
Escolhas de consumo e definição de necessidades são indícios de estilos de vida, associados à
construção de identidades (SLATER, 2002). Stuart Hall (2002) defende que o sujeito na pósmodernidade não possui uma identidade fixa, mas identidades múltiplas, que se relacionam com os
diferentes papéis que os indivíduos assumem durante sua vida, por exemplo, mãe, trabalhadora, amiga,
vizinha, sobrinha etc. Uma das atribuições do consumo é justamente as significações e ressignificações
de identidade que proporcionam, sendo uma das maneiras dos indivíduos explicitarem suas escolhas
de vida e se posicionarem frente à sociedade.
De acordo com Slater (2002), a cultura do consumo é um espaço de atribuições de sentidos
para o cotidiano, no qual as pessoas conectam o campo social à natureza de suas identidades. Pelas
escolhas de consumo e pelo sentido que a elas atribuem, os indivíduos reforçam posicionamentos e a
identidade que assumem. O consumo funciona, aqui, como âncora de sentido, que ajuda a fixar e
comunicar gostos, preferências e identidades. Nesse sentido, o conhecimento cultural e o gosto dos
indivíduos se explicitam nas escolhas de consumo cotidianas, como alimentação, vestuário, decoração
da casa, música, entretenimento etc., sendo modos utilizados para se distinguir de seus pares e se
posicionar quanto às identidades que desejam assumir.
A mídia, nesse sentido, atua como um reprodutor simbólico, oferecendo em seus conteúdos
representações da sociedade contemporânea. A intensa presença dos meios de comunicação no
cotidiano faz os conteúdos promoverem discursos e significados, fazendo parte da construção coletiva
de sentidos na sociedade. Segundo McCraken (2003), os meios de comunicação têm o potencial de
atribuir significados aos objetos e às práticas de consumo, contribuindo para a construção de seus
valores simbólicos e estabelecendo padrões em sua utilização. Ao apresentar em seus conteúdos
cenários aos moldes da vida cotidiana, a mídia se torna referência cultural para sua audiência,
“ensinando” usos e práticas de consumo.
Ao praticar atividades coletivas que envolvem o consumo, os indivíduos estão se relacionando
com outros que compartilham das mesmas preferências e gostos. Ao consumir alimentos em uma feira
de alimentos orientais, por exemplo, estão participando de uma prática social que reúne outros
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indivíduos que também compartilham o gosto por essa culinária específica, ou até compartilham o
interesse pela cultura específica, da qual a culinária faz parte. Nesse sentido, o gosto, como um
sinalizador das preferências de consumo individuais, promove a socialização ao mesmo tempo que
opera na construção da aparência social dos indivíduos, dando coesão a suas identidades.
O consumo de alimentos, por ser uma necessidade fisiológica regular, é comum no cotidiano
de todos. Apesar de seu caráter obrigatório, conseguimos observar na alimentação distinções quanto à
qualidade dos alimentos consumidos. Mais acentuado do que em outras categorias de bens de
consumo, na alimentação, a diferença não se encontra no “consumir ou não consumir”, mas nos
modos, usos e seletividade do que é consumido. Como já comentado, é fácil perceber a distinção
alimentar na contraposição entre um jantar em um restaurante fino e uma refeição com “arroz-feijãobife-salada”. Bourdieu (2008) nos fala que a distinção feita pela qualidade do consumo ocorre na
apropriação dos atributos simbólicos dos bens e seus modos de consumo. Nessa apropriação
simbólica, os indivíduos buscam atribuir os sentidos dos bens consumido a si mesmos.
Ao contrapor a ideia do senso comum de que as classes populares deveriam consumir apenas
produtos básicos com a ideia de inserção dessas classes na sociedade de consumo, é possível identificar
contradições no imaginário do que seria o consumo de classe. Como analisado por Tondato (2014),
um novo momento econômico fez emergir discursos na mídia sobre mais um perfil de consumidor de
baixa renda, que agora poderia dispor de uma variedade em sua alimentação, tendo acesso a iogurtes,
alimentos industrializados e pré-prontos. Nesse sentido, como objetivo geral deste trabalho, nos
propusemos a pensar a relação entre o consumo de alimentos e os sentidos a ele atribuídos,
investigando como essa relação influencia na construção identitária de membros de classes populares
em meio a uma sociedade midiática. Para tanto, estruturamos nossa pesquisa em três capítulos, que
trazem reflexões teóricas e análises realizadas a partir de uma pesquisa qualitativa.
Nos capítulos iniciais, partimos de reflexões de teóricos da comunicação e da sociologia para
chegar ao nosso objetivo conceitual de verificar a relação entre a construção identitária e as atribuições
de sentido no consumo de alimentos. No primeiro capítulo, intitulado “Consumo, comunicação e
classe social”, buscamos definir o nosso entendimento quanto às classes populares, relacionando suas
práticas de consumo com os sentidos construídos na mídia e na sociedade. A discussão promovida é
ancorada na teoria de autores como Bourdieu (1989, 2008), Ronsini (2012), Barros e Rocha (2007),
Slater (2002), García Canclini (1995) e Martín-Barbero (1997), que entendem as práticas de
consumo como um elemento cultural que influencia as dinâmicas sociais e o cotidiano dos indivíduos.
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O segundo capítulo, intitulado “Gosto e alimentação”, discute a questão da negociação entre
a preferência individual e os sentidos constituídos no âmbito social e cultural para a constituição do
gosto dos indivíduos, explorando o papel alimentação na expressão de seu estilo de vida. O capitulo
também trata da constituição de uma identidade alimentar brasileira, a partir de obras históricas e de
pesquisas contemporâneas. Para tanto, apoiamo-nos nas obras de Landowski (1997), Bourdieu
(2008), Fischler (1995), Cascudo (1967), Dória (2008, 2009) e Barbosa (2007).
O terceiro e último capítulo, intitulado “Conhecendo os sentidos e cotidianos das práticas
alimentares das classes populares da Grande São Paulo”, é dedicado à descrição metodológica e à
análise da pesquisa proposta para atingir os objetivos empíricos. São eles: buscar conhecer as práticas
de consumo alimentar das famílias de classes populares, verificar os critérios de seleção e aquisição dos
alimentos e explorar os sentidos atribuídos ao consumo de alimentos e ao consumo midiático das
classes populares acerca da alimentação. Em nossa pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa,
adotando a entrevista como método de coleta de dados.
A seleção da amostra da pesquisa baseou-se nos três capitais de força propostos por Bourdieu
(1989) para explicar as relações de classe na sociedade: capital econômico, cultural e social. A partir
deles, selecionamos entrevistadas de classes populares que fossem decisoras de compra e responsáveis
pela alimentação de suas famílias, tivessem renda familiar entre dois e quatro salários mínimos,
tivessem pouca ou nenhuma escolaridade formal e que fossem moradoras de bairros de periferia da
Grande São Paulo. Diante desse cenário, articulando a pesquisa teórica à pesquisa empírica, buscamos
entender como se dá a construção identitária das classes populares do ponto de vista de suas
atribuições de sentido ao consumo alimentar em meio a uma sociedade midiática.
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1 – CONSUMO, COMUNICAÇÃO E CLASSE SOCIAL
1.1 O que entendemos por classes populares

No Brasil, vivencia-se grandes transformações econômicas – tanto o crescimento econômico
entre 2003 e 2012 quanto a recessão que se seguiu –, e a associação entre classe social e consumo tornase um elemento presente não só nos noticiários, mas também no cotidiano da população. Em especial,
tais transformações promoveram mudanças no modo de vida das populações consideradas mais
pobres.
Durante os anos de crescimento (2003-2012), repercutiu na mídia a emergência de uma “nova
classe média”, termo cunhado pelo economista Marcelo Neri em 2008, então presidente do IPEA1.
Segundo dados da PNAD2/IBGE apresentados por Neri (2010), 29 milhões de brasileiros ascenderam
socialmente das classes D e E para a classe C entre 2003 e 2009. Assim, a classe C passou a somar quase
95 milhões de brasileiros, representando mais da metade da população do país. O que esses números
consolidaram, para o autor, foi a força da classe C frente a outras classes sociais, tanto em maioria
populacional quanto em poderio econômico, sendo que esta passou a representar 46,24% do poder de
compra dos brasileiros frente aos 44,12% das classes AB (NERI, 2010).
Antes de avançarmos nas considerações a respeito desses dados, é necessário explicitar os
critérios utilizados pelo autor para tratar de classe social. A análise de Neri se baseia nos dados da
PNAD/IBGE, que utiliza a renda familiar como critério de classificação. Ao considerar apenas a renda
como fator, o termo “nova classe média” recebe críticas por não abarcar a totalidade da realidade
brasileira (POCHMANN, 2012; SOUZA, 2013; FLEURY, 2013; VICENTE, 2013).
Márcio Pochmann (2012), economista antecessor de Neri no IPEA3, não concorda com a
afirmação de uma “nova classe média”. Ele reconhece que, entre 2003 e 2009, cresceu a oferta de
empregos formais, ocorrendo também a diminuição da desigualdade de renda em 10,7%, o que
representou o fortalecimento da renda das classes populares, a “base da pirâmide social”. Entretanto,
o autor defende que mesmo que uma considerável parcela das classes populares tenha conseguido
superar a condição de pobreza, não se pode dizer que houve uma mobilidade social e que pertençam a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligada ao ministério do desenvolvimento do País.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
3
Na época (2012), a presidência do IPEA se tornara motivo de disputa política. Políticos de oposição ao governo
acreditavam que Marcio Pochmann, que era filiado ao PT, se posicionava ideologicamente de maneira a incentivar os gastos
do estado. Marcelo Neri assumiu a presidência com a promessa de união entre o governo e a oposição. Fonte:
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcelo-neri-toma-posse-como-presidente-do-ipea,126428e >. Acesso
em: 22 jun. 2017.  
2
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outra classe social. Além disso, defende a categoria profissional, a posse de propriedades, a moradia e a
aquisição de bens de consumo como características necessárias para que se concretize uma mobilidade
de classes (POCHMANN, 2012).
Jessé de Souza (2010), em uma perspectiva mais crítico-argumentativa, defende que em vez
de uma “nova classe média” houve a emergência de uma “nova classe trabalhadora”. Para o autor, a
constituição de uma nova classe no Brasil se deu a partir da soma de uma realidade econômica com o
esforço individual dos trabalhadores que ascenderam de classe pelo seu próprio trabalho, os quais
denomina “batalhadores brasileiros”. Souza (2013) entende que definir as classes sociais utilizando
apenas variáveis de renda é “absurdo”, pois pressupõe que a sociedade seja regida apenas por aspectos
econômicos.
Ainda que considere que os trabalhos de Neri (2010) e Pochmann (2012) tenham dados
estatísticos muito bem trabalhados e informações valiosas, Souza argumenta que esses dados podem
ser considerados apenas pontos de partida para interpretações e problematizações posteriores. Para o
autor, é necessário ir além do economicismo para entender as classes sociais, considerando que outros
capitais estão em jogo para assegurar o acesso e a disputa na competição social. Assim, para efetivação
de uma classificação social, o autor defende considerar, além dos critérios de renda e consumo, a
herança imaterial dos indivíduos, transmitida a partir de convivências familiares e das interações nos
ambientes frequentados pelos indivíduos (SOUZA, 2010). Jessé de Souza argumenta que, “ainda que
a renda seja um componente importante do pertencimento de classe, pessoas muitos diferentes podem
ter renda semelhante”4.
Com respeito aos parâmetros de classificação, Tomás Ariztía (2016) expõe que as classes
sociais são pensadas dentro da visão econômica como resultados da lógica capitalista, oferecendo
explicações sociais que giram em torno da expansão de mercados consumidores. Nessa lógica, as
classes sociais aparecem subordinadas ao acesso que seus membros têm a bens de consumo e serviços,
em que esse acesso representaria desenvolvimento econômico. Ariztía argumenta que não é “à toa”
que as correntes de pensamento que entendem as classes sociais a partir de critérios econômicos
exaltem a emergência de “novas classes médias”, pois estas se transformaram em um “ícone para falar
das virtudes e dos custos da modernização neoliberal” (ARIZTIA, 2016, p. 20).
Na tradição da pesquisa de mercado brasileira, os institutos de pesquisa, organizados em torno
da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), adotam o Critério Brasil, desenvolvido com
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SOUZA, Jessé de. “É um erro falar que existe nova classe média, diz sociólogo.” 13/11/2011. Folha de São Paulo.
Entrevista concedida a Uirá Machado.
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base no acesso aos bens de consumo. Segundo esse critério, os indivíduos são classificados levando em
consideração bens posicionais e estratégicos, como geladeira, televisores, carros e número de cômodos
em suas residências (KAMAKURA; MAZON, 2016). Ariztía alerta que essa conceptualização entre
classes sociais e consumo é por vezes simplificada e não abrange a pluralidade dos significados das
práticas sociais, deixando de lado principalmente os aspectos que se relacionam com a produção e a
negociação de identidades de classe, como os aspectos culturais (ARIZTÍA, 2016).
Concordamos com Jessé de Souza (2013) e Ariztía (2016) quando argumentam que os
critérios econômicos podem não ser suficientes para explicar o complexo delineamento de classes
sociais, motivo pelo qual também optamos por não utilizar classificações com base no Critério Brasil
em nossas reflexões e trabalho metodológico. Entendemos que a classificação social depende também
das esferas culturais e sociais do indivíduo, compreendidas em seu processo de formação e de escolha
de estilos de vida, tema precioso aos estudos do consumo.
Neste trabalho, optamos por utilizar a abordagem de classe social próxima da sociologia e dos
estudos culturais, segundo a qual “classe” é pensada do ponto de vista de um conjunto de práticas
sociais, mediadas pela cultura e que pode sofrer interferências de outros campos, como o econômico.
Com o cuidado de não nos aproximar de definições de classe do campo da economia – que tratam a
questão sob o viés material –, e de definições do marketing – que tratam a classe social como uma
variável no desemprenho de vendas e negócios –, buscamos nos aproximar de abordagens que pensam
a classe social como uma questão simbólica e cultural. É justamente do campo sociológico e das
definições de Bourdieu que parte a abordagem de classe, e de classes populares, por nós escolhida para
o delineamento de nosso estudo.
Inspirada nos trabalhos de duas pesquisadoras da comunicação, Ondina Leal (1985) e Veneza
Ronsini (2012), a abordagem de classe social em nosso trabalho terá como perspectiva a proposta
sociológica de Bourdieu (1989). Antes de entrarmos no estudo dessas autoras, é importante explicar
seu ponto de vista, que defende que a questão de classe deve ser pensada na junção de três capitais de
força: econômico, social e cultural.
Para Bourdieu (1989), as classes, incluindo aqui não só as classes sociais, como também as
classes políticas, operarias, jurídicas etc., se dão em um espaço relacional no qual são construídas
“compatibilidades e incompatibilidades, proximidades e distâncias” (p. 136) entre os atores
envolvidos. Nas palavras do autor, as classes se definem por:

[...] conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em
condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com toda
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a probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, práticas e tomadas de
posição semelhantes (BOURDIEU, 1989, p. 136).

Assim, os indivíduos são classificados pensando na relação entre a força de seus capitais, em
que a posição que assumem em um determinado campo5 se dá na relação entre seus capitais e os
capitais de outros indivíduos. O capital é definido pelo conjunto de todas as forças decisivas que
influenciam nas posições que os indivíduos ocupam nesse campo, e não apenas pela categoria
econômica (SOUZA, 2013). Segundo Bourdieu (1989), os capitais presentes nesses jogos de forças
são os capitais econômico, cultural e social, perpassados pelo capital simbólico. O capital econômico
pode ser exemplificado como as posses materiais; o cultural, como diplomas escolares; o social, como
títulos de nobreza; e o simbólico, como a reputação atribuída aos indivíduos.
Aplicando-se os conceitos gerais de classe de Bourdieu para a classificação social, podemos
pensar o campo de forças como a sociedade, em que as posições são relacionais e dependem da força
dos capitais dos indivíduos. Nesse sentido, a teoria de Bourdieu se aproxima dos conceitos de disputa
de classes marxista, segundo o qual a competição entre as classes se dá no âmbito da negociação de
posições em um campo social, influenciados pelos capitais que seus membros possuem. Bourdieu,
entretanto, afasta-se da perspectiva marxista na relação limitadora que esta faz com o capital material e
a existência de apenas duas classes sociais (burguesia e proletariado) para tentar explicar a sociedade,
defendendo que as forças dentro de uma sociedade são plurais. Por mais que as Teorias Marxistas
tenham sido essenciais para a formação de um pensamento crítico, explicações restritas ao econômico
não são suficientes para a elucidação de práticas, dinâmicas e relações sociais. Jessé de Souza (2013, p.
58) relata que, “ainda que Bourdieu reconheça que o capital econômico é decisivo para assegurar
vantagens permanentes nessa disputa, ele não está sozinho”.
Nos estudos realizados por Ondina Leal (1985) e Veneza Ronsini (2012), a questão da classe
social foi trabalhada na perspectiva de Bourdieu, constituindo-se na somatória dos diferentes capitais
dos sujeitos. Em sua dissertação de mestrado, publicada sob o título A leitura social da novela das oito,
Ondina Leal (1985) busca entender a recepção da telenovela por pessoas de classes sociais distintas.
Para isso, delimita seu universo de pesquisa na oposição de duas classes que ocupam posições
limítrofes na estrutura social: classes populares e classe dominante. Para a delimitação das posições de
classe, Leal (1985) considerou as variáveis “renda, participação no sistema de ensino e, sobretudo, o
acesso regular a determinados bens simbólicos que não se restringem a produtos da indústria cultural”
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O campo, para Bourdieu (1989) se define como um espaço social onde ocorrem relações objetivas entre agentes, ou seja,
um espaço onde se constroem relações, lutas e comunicação entre os agentes, sujeitos a leis e regras específicas daquele
ambiente social.
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(1985, p. 39), em uma aproximação conceitual de como Bourdieu (1989) considera as classes (dos
pontos de vista econômico, cultural e social). A amostra de classes populares em sua pesquisa foi
escolhida a partir de uma delimitação espacial, com entrevistas com moradores de uma vila de Porto
Alegre, na qual a autora teve a entrada facilitada. Leal opta por utilizar em seu trabalho a expressão
“classes populares” como uma oposição à classe dominante, a partir de uma demanda simbólica,
defendendo a utilização da expressão no plural, pois entende que isso abarcaria melhor as diferentes
ocupações produtivas do grupo social.
A obra de Veneza Ronsini (2012), A crença no mérito e a desigualdade, busca também
problematizar a recepção dos conteúdos midiáticos no contexto político e cultural. A autora propõese a estudar as relações entre os sentidos da desigualdade e a pobreza para jovens de classes sociais
distintas e a influência que os conteúdos midiáticos têm no processo de atribuição desses sentidos.
Ronsini utiliza as expressões “classes populares”, “classe média” e “classe alta” para as especificações de
posicionamento de classe, pensando classe como a junção dos critérios ocupacional, cultural e o estilo
de vida dos indivíduos, também se aproximando da articulação de capitais de Bourdieu (1989). Ela dá
um passo adiante ao propor o consumo de conteúdos midiáticos como um aspecto a ser adicionado ao
critério cultural de Bourdieu, pois entende que os meios de comunicação complementam a educação
formal. Para tratar das classes mais baixas, a autora defende o uso da expressão “classes populares”,
porque, em seu ponto de vista, esta “resolve o problema da heterogeneidade das categorias de
trabalhadores urbanos, dos pobres (pobreza relativa) e dos humildes (média baixa) e está relacionada
com a noção de cultura popular” (RONSINI, 2012, p. 31).
Neste trabalho, também utilizamos a expressão “classes populares” para nos referirmos aos
grupos sociais de interesse do nosso estudo. Para nós, pensar em classes populares é pensar no povo,
ou como chamado de maneira informal, no “povão”. É pensar em um numeroso estrato social que
compõe a população nacional. Para definir esse grande estrato, também pensamos a classe social com
base na articulação dos capitais de Bourdieu.
Ao notarmos que também necessitamos de um critério quantitativo, adotamos a renda como
critério econômico, nos espelhando nos índices governamentais do IBGE, que classifica os indivíduos
quanto ao seu rendimento familiar, contabilizado em salários mínimos. Esses índices consideram a
classe E como famílias com rendimentos de até dois salários mínimos e a classe D famílias com
rendimento entre dois e quatro salários mínimos6. Quanto ao critério cultural, utilizamos a
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O salário mínimo, com último reajuste em 01 jan. 2017,
<https://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>. Acesso em: 22 jun. 2017.

é

de

R$

937,00.

Fonte:

19

escolaridade e o grau de ocupação dos indivíduos. Com esse delineamento, buscamos nos aproximar
da realidade daqueles que não tiveram acesso ao ensino superior e a postos de trabalho em ambientes
intelectualizados, pensando em toda a gama de aprendizados (habitus7) que se adquire nesses
ambientes. Por último, nosso desafio é o critério social, pois acreditamos que as especificidades desse
critério só serão conhecidas na realização do trabalho de campo, porque entendemos o capital social
como a expressão do estilo de vida dos indivíduos em seu convívio e em suas relações sociais.
É importante ressaltar também que os capitais cultural e social se apresentam muitas vezes
inter-relacionados, compondo o capital simbólico. Entretanto, em vez de substituí-los unicamente por
este último, optamos por manter os capitais cultural e social por acreditarmos que possuem nuances
que seriam perdidas ao sintetizá-los em um único capital. A nosso ver, especialmente o capital cultural
pode nos trazer elucidações quanto ao “que o indivíduo sabe” e o capital social quanto à percepção do
indivíduo sobre “o que os outros assimilam”, sendo esses dois necessários para que os indivíduos
compreendam as simbologias dos objetos e das práticas cotidianas.
Ressaltamos aqui a importância da articulação dos três capitais supradescritos – econômico,
social e cultural –, que se traduzirão empiricamente em critérios para a seleção da amostra do estudo
empírico proposto neste trabalho como apoio para as articulações teórico-conceituais apontadas nos
objetivos. Cada capital, isoladamente, não proporciona consistência teórica nem metodológica para
atender à complexidade de uma classificação social. Entendemos que, ao privilegiar apenas um dos
capitais, estaríamos reforçando posições de mundo que não nos ajudam na compreensão da realidade
das classes populares. Conforme argumenta Jessé de Souza (2013), mesmo que o desenvolvimento de
novos critérios baseados nos capitais de Bourdieu nos ajude a compreender as estratégias do
capitalismo, ainda é necessário investigar de maneira mais próxima o cotidiano dos grupos sociais de
nosso interesse.
1.2 Consumo articulado à classe social

Ao pensar o consumo relacionado à classificação social, mais especificamente às classes
populares, faz-se necessário uma reflexão quanto aos estereótipos e preconceitos a respeito de um
“consumo de classes”. Por vezes, associamos o consumo de um certo produto, ou uma categoria de
produto, a uma classe social específica, como roupas “de marca” à elite e roupas mais simples e
desajustadas ao corpo às classes populares. No consumo alimentar, por exemplo, é fácil imaginar
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O conceito de Habitus de Bourdieu (1989) se refere a um conjunto de aprendizados adquiridos pelos indivíduos através
das relações pessoais e de seu ambiente social. Tal conceito será retomado no decorrer deste trabalho.
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membros de classe alta frequentando restaurantes finos e participando de jantares com diversidade de
alimentos, enquanto pensamos em pessoas de classes sociais mais baixas alimentando-se com o básico,
como o clássico “arroz-feijão-bife-salada”.
Dentro de nossa realidade socioeconômica, marcada pelo aumento do poder de compra das
classes populares (POCHMANN, 2012) e pela facilitação do acesso à aquisição com a ampliação de
ferramentas de crédito e parcelamento (SCIRÉ, 2009) na primeira década dos anos 2000, o aumento
do consumo de bens de alto valor material por membros das classes populares é visto com demérito
por membros de outras classes. Como exemplos, citamos o preconceito sofrido por indivíduos mais
humildes em aeroportos8 e os recorrentes casos de expulsão de jovens de classes populares de

shoppings centers9, casos que demonstram a resistência da classe alta brasileiras em ver espaços e bens
de consumo, outrora considerados naturalmente exclusivos, sendo também usufruídos por membros
de outras posições socioeconômicas.
Segundo Bourdieu (2008), o preconceito em relação aos hábitos de consumo de uma classe
ocorre quando membros de uma classe social específica julgam os investimentos feitos por outra classe
com desdém, acreditando que poderiam ter melhor empregado o capital disponibilizado.
Comumente, julgamentos superficiais de base moral são feitos em torno das práticas de consumo do
ponto de vista de relações entre classes. Assim como a elite pode considerar que as classes populares
deveriam empregar seus recursos econômicos na aquisição de bens e/ou serviços que os ajudassem a
“melhorar de vida”, também indivíduos das classes populares, por vezes, em especial sobre aquilo
divulgado pela mídia, julgam que a elite “esbanja dinheiro no que não é preciso”. Relações de
entendimento e compreensão que para nós se constituem tão complexas justificando o interesse em
explorar as motivações individuais e os sentidos construídos coletivamente que permeiam tal
fenômeno.
Bourdieu (2008) explica tais julgamentos do ponto de vista de que, enquanto para as classes
populares a compra de um relógio caro pode parecer um ato de consumo ostensivo, a sua aquisição e
o uso por um membro de elite são indispensáveis para manter seu estilo de vida, na medida em que
com isso aumenta seu capital cultural (BOURDIEU, 2008).
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“Professora da PUC debocha de ‘passageiros pobres’ em aeroporto”. Pragmatismo Político. Disponível em:
<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/professora-da-puc-debocha-de-passageiros-pobres-emaeroporto.html.>. Acesso em: 22 jun. 2017.
9
“Shopping Palladium barra a entrada de jovens suspeitos de causar tumulto”. Gazeta do Povo. Disponível em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/shopping-palladium-barra-entrada-de-jovens-suspeitos-de-causartumulto-bdnyesnqxy3y0x7grh46u0kiy>. Acesso em: 22 jun. 2017.    
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O operário que, na vitrine, vê um relógio de dois milhões, ou que ouve falar de um
cirurgião que teria gasto três milhões com a festa de noivado do filho, tem inveja não
desse relógio, nem dessa festa, mas dos dois milhões que ele teria aplicado de um
modo completamente diferente, por ser incapaz de conceber o sistema de
necessidades em que a melhor coisa a comprar com dois milhões seria um relógio
desse valor (BOURDIEU, 2008, p. 351).

As práticas de consumo envolvem mais do que apenas se dirigir ao comércio e escolher um
produto baseado em seu valor: elas estão localizadas nos usos e nas significações dos bens, pensando
nas atribuições de sentido no antes, no durante e no depois do consumo. Por exemplo, podemos pensar
no julgamento moral feito por parte da sociedade ao fenômeno do “funk ostentação”, que tem como
seus preceitos o consumo de artigos de luxo – como carros esportivos, roupas de grife e joias – por
membros de classes mais baixas. Para outros indivíduos, que veem com maior importância o
investimento em educação, moradia etc., a aquisição de itens de luxo pode representar um
investimento mal-empregado, ou até mesmo um “consumismo” (SCHERRER, 2015). Ao realizar esse
julgamento, esquece-se, porém, do valor simbólico atribuído à essas aquisições, podendo um artigo de
luxo ser um investimento em capital cultural e social dentro de uma comunidade de baixa renda.
As relações entre classes são marcadas por “preconceitos” que influenciam o modo como
indivíduos de classes distintas compreendem hábitos e comportamentos do “outro”, entendendo-se
“outro” como alguém de “outra” classe social, superior ou inferior (ZALUAR, 2002). Essa
incompreensão sobre as decisões de consumo entre classes distintas acontece por estas
compartilharem valores de capitais e códigos culturais e sociais diferentes, resultando em diferentes
motivações quanto às prioridades de consumo (BOURDIEU, 2008). Para Bourdieu (2008), as
posições sociais ocupadas pelos indivíduos são sustentadas por seus códigos culturais e reafirmações
de sua formação cultural, traduzidas para seu cotidiano nas escolhas estéticas de consumo, em
categorias de vestuário, alimentação, decoração da casa etc.
Nesse sentido, também ocorre um pré-julgamento por parte de profissionais do mercado e
institutos de pesquisa quanto à relação entre prioridades de consumo e posições de classe (BARROS,
2006; BARROS; ROCHA, 2007). Alguns profissionais e instituições analisam e trabalham com o
consumo das classes populares em uma perspectiva de falta e escassez, entendendo que os membros
dessas classes consumiriam, ou deveriam consumir, apenas o essencial para suprir “necessidades
básicas”. O que nos leva a considerações acerca dos conceitos intrínsecos à expressão “necessidades
básicas”.
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1.2.1 Necessidades básicas
Para Douglas e Isherwood (2006), as necessidades básicas de consumo seriam representadas
pelos bens utilizados com maior frequência e que possuiriam menor valor de mercado, sendo “aqueles
bens comprados na mesma quantidade, independentemente das mudanças dos preços e da renda”
(2006, p. 152). Os autores desenvolvem tal conceituação argumentando que a definição do grau de
necessidade de um bem é relacional à classe social de seu consumidor, relatando que, “quando a
sociedade é estratificada, os luxos do homem comum podem se transformar nas necessidades das
classes mais altas” (2006, p. 174).
Para Don Slater (2002), não existem necessidades básicas, mas sim atividades culturalmente
significativas. Diferentemente de comportamentos instintivos, em que suprir necessidades é
necessário para sobrevivência física, o autor argumenta que as necessidades dos seres humanos, como
indivíduos sociais, relacionam-se a “projetos, metas, convenções e normas sociais e conceitos” (2002,
p. 130). Slater (2002) assume ser obsceno defender que todo consumo seja cultural frente a alguém
em estado de miséria. Entretanto, argumenta que necessidades realmente básicas, desassociadas da
cultura, só emergem em situações nas quais os indivíduos têm sua condição como ser humano
ameaçada, como em momentos de guerra ou extrema pobreza.
Pensando as necessidades como valores culturais, a classificação de um bem como “necessário”
pressupõe a capacidade dos indivíduos em interpretar sensações, atribuir sentidos e transformar sua
relação com os objetos de consumo, sendo essas ações dependentes de significados construídos no
âmbito cultural e na natureza social de cada um (SLATER, 2002). Assim, se o consumo é localizado
dentro da esfera cultural, podemos entender que os atos de consumo refletem valores socialmente
constituídos.
Ninguém come “comida”: come um sanduíche, um sushi, um salgadinho (e
nenhum desses produtos é simplesmente “comido”, mas comido como “almoço”,
“aperitivo”, “lanche de escola”). O mesmo acontece com as necessidades: “a fome
satisfeita por carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diferente daquela
que, com a ajuda da mão, da unha e dos dentes, engole um pedaço de carne crua”,
como disse Marx, de forma bem etnocêntrica (SLATER, 2002, p. 131).

Alguns anos antes do crescimento econômico brasileiro, ocorrido entre 2008 e 2012, e da
valorização das “classes médias” dele decorrente, Carla Barros (2006) realizou um estudo que
apontava a desqualificação e o desinteresse dos institutos de pesquisa de mercado e estudos de

marketing quanto aos consumidores das classes populares. Segundo a autora, tal desinteresse se
baseava em uma representação do consumo dessas classes a partir de uma “lógica de falta”, sendo os

23

consumidores populares marcados pelo “signo da carência material” (2006, p. 2). As restrições
econômicas dessa camada da população incentivaram erroneamente o pensamento de que seu
consumo seria direcionado apenas para o “melhor aproveitamento de seus escassos recursos
econômicos” (BARROS, 2006, p. 3), assumindo que as classes populares consumiriam apenas para
sobrevivência. Segundo esse princípio, o desinteresse dos estudos de mercado, na época em que a
pesquisa foi realizada, recaía no questionamento da utilidade prática em pesquisar uma camada da
população com um potencial restrito de consumo, que não teria recursos para de fato escolher o que
iria consumir. Ou seja, as classes populares não teriam opções de escolha acerca do que consumir,
restando-lhes apenas o consumo de produtos para sobrevivência.
Esse posicionamento sobre as classes sociais hierarquizadas pela posse de bens tem relação
direta com os parâmetros adotados pelos institutos de pesquisa brasileiros na construção do Critério
Brasil, utilizado para a classificação socioeconômica da população brasileira, já comentado neste
trabalho. Ao categorizar classes a partir da posse de bens, a intencionalidade seria criar estratos sociais
a partir do consumo efetivo, ou seja, classificar os indivíduos com base em seu potencial de compra e
em seu potencial de gerar lucro para as empresas. Segundo Barros (2006), a consequência de uma
classificação baseada em posses materiais seria a desqualificação daqueles com menor acesso prático
aos bens de consumo.
Ao longo dos anos, os profissionais optaram por desenvolver estudos focando no
universo de consumo das chamadas classes AB. Por não acreditarem no potencial
de consumo desses segmentos sociais, ou por considerarem que seria mais
proveitoso pesquisar os “formadores de opinião” que se concentravam nas camadas
economicamente mais privilegiadas da população, o fato é que poucas pesquisas de
mercado foram feitas elegendo o universo da população de baixa renda como objeto
de estudo (BARROS; ROCHA, 2007, p. 2).

O erro recorrente dessa abordagem, segundo a autora, seria a incompreensão de que
“precariedade de recursos materiais não significa precariedade simbólica” (BARROS, 2006, p. 7). Por
mais que as classes populares não disponham, geralmente, de recursos materiais para acompanhar a
posse de bens da classe alta, não significa que essas classes não possuam seu próprio universo cultural
e significações construídas acerca do que consumir e porquê. O consumo como mediador simbólico
constitui uma variável de atribuição de sentido às práticas cotidianas, assim como as práticas culturais
e sociais de um grupo. O que resulta em que, ainda que os recursos materiais sejam escassos, os
significados das ações constituintes da vida cotidiana são plurais.
Barros (2006) relembra-se da estratégia de mercado do Grupo Pão de Açúcar, que, ao comprar
a rede de supermercados Barateiro, que tinha como público-alvo as classes populares, retirou todos os
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produtos de marcas já consolidadas e substituiu por produtos mais baratos, acreditando que os
menores preços representariam um atrativo para seus potenciais clientes. A estratégia se mostrou um
fracasso, sendo os produtos substitutos amplamente rejeitados.

O que aconteceu foi uma grande rejeição do público popular a uma loja que só
oferecia produtos baratos, vistos como “de segunda categoria”. Os consumidores
queriam a presença das marcas líderes no supermercado, mesmo que não pudessem
comprá-las na mesma quantidade e frequência que as classes mais favorecidas
economicamente. (BARROS, 2006, p. 7).

A valorização dos aspectos culturais é de extrema importância ao se fazer avaliações do
consumo. Entendemos que é justamente a partir dos elementos da cultura que partem as ações que
orientam as práticas cotidianas dos indivíduos, repletas de sentidos e de significados próprios para cada
grupo ou estrato social. Concordamos com Barros (2006, p. 7) quando defende que:

optar por uma análise que privilegie os aspectos culturais do consumo da população
de baixa renda significa explorar o caminho de uma compreensão mais matizada da
sociedade contemporânea e da brasileira em particular, conhecendo o simbolismo
dos objetos, os significados que produtos e serviços transmitem através de nomes e
marcas, sua relação com práticas sociais, seu sentido classificatório e seu enorme
poder de inclusão e exclusão.

Durante a última década, várias pesquisas se propuseram a articular as classes sociais ao
consumo no Brasil considerando aspectos culturais e sociais, tendo como objeto de estudo o vestuário
(CASTILHOS, 2007; MOTTA, 2012; DEPEXE, 2015), escolhas de consumo (BARROS; ROCHA,
2007), impacto do acesso aos espaços e bens de consumo (SCIRÉ, 2009), lazer (BACHA et al, 2008),
consumo dos jovens (RONSINI, 2007), hábitos de viagem (BACHA; STREHLAU, 2009), inserção
social e cidadania (BARBOTIN et al, 2014; TONDATO, 2014), gosto e beleza (SANTOS;
RONSINI, 2012; JORDÃO, 2014; JORDÃO, 2016; NATT et al, 2017), consumo de eletrônicos
(PEREIRA; SILVA, 2016; CASTILHOS; ROSSI, 2009) e alimentação (TABORDA, 2016;
CASOTTI, SUAREZ E DILEZA, 2009). Foram desenvolvidas muitas outras pesquisas envolvendo
classe social e consumo nesse período, principalmente com referência ao surgimento de uma nova
“classe C” ou “classe média brasileira”. Entretanto, estas não estão presentes neste trabalho por não
compartilharem a mesma abordagem teórico-metodológica por nós aqui proposta, que privilegia a
investigação das práticas de consumo articuladas às práticas sociais e culturais dos indivíduos.
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1.2.2 O que as pesquisas sobre consumo e classes populares nos dizem
Entre os trabalhos citados, consideramos importante destacar três pesquisas que nos ajudam a
ampliar a discussão da articulação entre os estudos do consumo e as classes populares: Lógica de
consumo em um grupo das camadas populares: uma visão antropológica de significados culturais,

artigo de Carla Barros e Everardo Rocha (2007); Consumo popular, fluxos globais: práticas,
articulações e artefatos na interface entre a riqueza e a pobreza, dissertação de mestrado de Claudia
Sciré (2009); e o artigo Mídia, cultura e classe: a ordem da diferença, de Veneza Ronsini (2007).
No artigo Consumo popular, fluxos globais: práticas, articulações e artefatos na interface entre
a riqueza e a pobreza, Carla Barros e Everardo Rocha (2007) buscam entender como grupos com
“carência material” atribuem sentidos aos bens de consumo. Os autores realizaram 13 entrevistas com
empregadas domésticas de um bairro pobre da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, buscando
entender o consumo de uma classe social que não “desperta interesse nas pesquisas de mercado”
(BARROS; ROCHA, 2007, p. 2), como já mencionamos, devido ao senso comum criado em torno do
consumo popular.
Na pesquisa com empregadas domésticas, os autores perceberam um “grande desejo de
participar dos benefícios da sociedade do consumo” (BARROS; ROCHA, 2007, p. 5) por parte das
entrevistadas, sendo esses benefícios representados pelo acesso aos bens de consumo e pelas
possibilidades de pagamento oferecidas pelas grandes redes varejistas. As famílias pesquisadas
demonstraram o desejo de fazer parte ativa da sociedade na qual vivem, para o que compreendem ser
o consumo um importante espaço de ação, ainda que potencialmente. Na pesquisa comentada, ser
considerado “consumidor” aparece como uma alternativa de superação do estigma e da identidade de
“ser pobre”, sendo a “adjetivação” como consumidor aspecto importante para a construção de uma
identidade positiva não só frente a membros de outras classes sociais, mas também indicador de
distinção em suas próprias comunidades. O consumo, a partir dessa lógica, não funcionaria apenas
como um instrumento de distinção e inclusão, mas também como uma forma dos indivíduos se
posicionarem e se comunicarem com outras classes sociais (RONSINI, 2012).
Durante a mesma pesquisa, também foi relatado que as entrevistadas tinham uma relação de
proximidade de consumo com os produtos que utilizavam na casa de suas “patroas” (BARROS;
ROCHA, 2007). Demonstraram uma preocupação em utilizar em suas casas os mesmos produtos que
utilizavam nas casas em que trabalhavam, entretanto, sendo os modos de uso desses produtos
ressignificados, como relata uma das entrevistadas sobre o uso de sabão em pó:
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Pra minha casa eu normalmente uso OMO, pra roupa de cama, roupa mais pesada,
um jeans. Pra botar uma roupa de molho, por exemplo, uma roupa escura, posso
usar uma marca mais em conta, e na hora de colocar na máquina eu uso OMO. [...]
Pro dia a dia, pra lavar o quintal, pra deixar uma roupa de molho, eu uso um sabão
mais em conta, um Barra, um Biobrilho. (BARROS; ROCHA, 2007, p. 12).

Por mais que desejem fazer parte do mesmo universo de suas “patroas”, compartilhando os
mesmos bens de consumo, isso não significa o compartilhamento dos mesmos sentidos atribuídos ao
consumo. Como vemos na fala da entrevistada, o que imaginamos ser corriqueiro para as patroas se
torna um poderoso signo de consumo na casa das empregadas, tão poderoso que são atribuídos novos
sentidos e rituais para o seu uso.
A pesquisa realizada por Claudia Sciré (2009), em seu mestrado, intitulada Consumo popular,
fluxos globais: práticas, articulações e artefatos na interface entre a riqueza e a pobreza, aproxima-se da

abordagem utilizada por Carla Barros e Everardo Rocha. Sciré investiga o impacto do acesso ao
consumo nos modos de vida das classes populares. Para isso, foram entrevistadas 13 famílias com
rendimentos de até R$ 1.200,00, residentes em uma favela da zona sul da cidade de São Paulo.
Nessa pesquisa, a autora evidenciou como ponto-chave para o acesso das classes populares ao
consumo a possibilidade da aquisição de bens por cartões de crédito. O crédito, para essas famílias,
representaria a possibilidade de uma renda virtual, podendo ser a dívida quitada aos poucos, enquanto
sua renda líquida é empregada em outras prioridades (SCIRÉ, 2009, p. 96). Como relatou uma das
entrevistadas:
“Ah, é melhor, se pudesse ir lá comprar em dinheiro, mas sempre, não dá, né? Tem
outras coisas pra comprar, não dá pra você ir lá comprar a dinheiro, comprar tudo a
dinheiro. Eu faço isso, vou lá, compro uma quantidade no cartão que dê, aí eu pago
no outro mês, já faço outra compra” (SCIRÉ, 2009, p. 96).

A pesquisa de Sciré reforça as descobertas de Carla Barros e Everardo Rocha (2007) acerca da
compreensão do consumo popular para além da economia de escassez e do atendimento às
necessidades “básicas”, por assim dizer. Em sua pesquisa, Sciré observou nas práticas de consumo de
jovens que, dado o acesso, estes adquirem, principalmente, bens voltados ao lazer e ao gosto individual.
A autora relata que seus entrevistados mais jovens,

se definiram como ávidos por adquirir coisas novas, da moda, em suas diversas
vertentes. Seja novidades tecnológicas como celulares e televisores tela plana, seja
roupas e calçados, seja “bobagens”; bijuterias; bebidas alcoólicas etc. No entanto, a
ânsia por sempre comprar muito não aparece ao lado da culpa ou do
arrependimento, associando-se mais à indiferença ou até mesmo orgulho dessa
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atitude. (SCIRÉ, 2009, p. 133).

Sciré relata também o caso do jovem Jefferson, conhecido como Barão, apelido que se relaciona
a suas práticas de consumo que envolvem sempre “ter dinheiro para gastar”. O jovem assume que se
não tiver dinheiro disponível para consumir, prefere não sair de casa (SCIRÉ, 2009, p. 137). As práticas
de Barão respondem às regras de conduta que o jovem impôs a si mesmo, segundo as quais o consumo
é parte integrante de sua identidade social. Com o relato da pesquisa de Sciré, queremos evidenciar
como as classes populares estão incluídas em padrões regulares de consumo, não restringindo seu
consumo à lógica da subsistência.
Veneza Ronsini, no artigo Mídia, cultura e classe: a ordem da diferença (2007), trabalha a
temática do consumo midiático e a atribuição de significados por jovens de classes populares. Para
tanto, entrevistou jovens de escolas públicas de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a fim de relacionar
conteúdo da mídia e a sua influência na reprodução, além da possível dissolução das distinções de
classe (RONSINI, 2007, p. 4). Nesse estudo, Ronsini (2007, p. 2) classifica o consumo e a busca por
estilos culturais como uma combinação de referências materiais e simbólicas, que abarcam em si um
discurso contestatório e projetam no consumo a potencialidade de autonomia. O resultado é que,
segundo a autora, por meio do consumo, os indivíduos poderiam definir suas identidades
independentemente das instituições econômicas e políticas, definindo-se além de sua classe
econômica.
O consumo aparece dentro da situação de classes como um meio para alavancar esses jovens na
hierarquia social, “promovendo a aceitação daqueles que não podem ascender, mas que agem como
potenciais competidores” (RONSINI, 2007, p. 2). O capital cultural adquirido pelo consumo
midiático permitiria a esses jovens ocultar a sua identidade dentro da divisão de classes, associando-se
a formações discursivas que valorizem as escolhas individuais e os estilos de vida a que se filiam.
Na competição pela apropriação dos bens da sociedade de consumo ou pela posse
dos meios de produção, o que explica a condição de classe são os sucessos ou
fracassos individuais ou simplesmente o acaso biológico do nascimento e não a
reprodução política das condições sociais de vida. (RONSINI, 2007, p. 14).

Para a autora, há uma rejeição construída em relação à classificação social, sendo a pobreza um
sinal de vergonha para esses jovens, argumentando que “os jovens de classe popular não se reconhecem
como ‘pobres’, definindo sua condição pelos signos do consumo” (RONSINI, 2012, p. 22). O
consumo aparece nessa pesquisa de maneira semelhante aos resultados do estudo de Barros e Rocha
(2007), que descobriram que, ao serem “adjetivados” como consumidores, os indivíduos constroem
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suas identidades positivamente, distantes do signo da pobreza.
Nas três pesquisas citadas, encontramos resultados empíricos e reflexões teóricas essenciais
para ampliar a nossa discussão acerca da articulação entre classes populares e consumo. Em primeiro
lugar, nas três, podemos ver que a relação entre a “lógica da falta” e o consumo de necessidades de
subsistência atribuída às classes populares pelo senso comum não se concretiza. Do ponto de vista do
relato dos autores mencionados, podemos observar consumidores plenamente inseridos na sociedade
de consumo, com desejos e aquisições que se revertem em capital social nos ambientes que
frequentam. Como comenta Sciré (2009), com a expansão do crédito e o crescente acesso ao
consumo, os consumidores de baixa renda passam a fazer parte de um sistema globalizado de consumo,
compartilhando as mesmas práticas de membros de outras classes sociais. Observou-se, na pesquisa de
Barros e Rocha (2007), que os indivíduos de classes populares optam por consumir os mesmos
produtos que os membros de classe alta, ainda que os rituais de uso e sentidos atribuídos sejam
diferentes.
Por fim, também como resultado das pesquisas comentadas, temos os indivíduos de baixa
renda se apropriando do consumo para a construção de suas identidades e encontrando por meio dele
a possibilidade de expressar seus capitais culturais e sociais. O consumo, dessa forma, aparece como
um elemento de distinção, a partir do estabelecido de um estilo de vida e de como esses indivíduos
desejam ser vistos. A identidade “pobre” aparece como pejorativa, sendo substituída pela identidade
positiva de “consumidor”. Como comenta Ronsini (2012), os indivíduos de classes populares
preferem ser reconhecidos por suas escolhas de consumo, e não por sua condição econômica. Nesse
sentido, as práticas de consumo são utilizadas pelos indivíduos para entender o seu local de
pertencimento social.

1.2.3 Consumir e ser cidadão
Seja pela maneira de se vestir, pelos objetos que adquire, pelo consumo midiático ou pelos
rituais adotados nas práticas de consumo, é possível entender como os indivíduos estão posicionados,
ou querem se posicionar, na sociedade. Para compreender esse movimento, faz-se necessário pensar
como as possibilidades de acesso ao consumo representam também a possibilidade de acesso à
sociedade, articulando consumo à cidadania.
Para Baccega (2013, p. 15), o consumo se relaciona obrigatoriamente à cidadania na medida
em que esta só é plenamente exercida quando os indivíduos passam a ter consciência de que são
sujeitos de seus direitos, tendo acesso aos seus significados e à possibilidade de exercê-los plenamente

29

quando assim desejarem. Um desses direitos seria o de consumir bens materiais e simbólicos, pois estes
estão inseridos nas práticas sociais e culturais que compõem a sociedade e dão sentido de
pertencimento a seus integrantes, possibilitando, assim, a construção de suas identidades (BACCEGA,
2013). Tondato (2010, p. 7) reforça que:

ser cidadão inclui o direito ao consumo simbólico e cultural, definindo também o
consumo material, entendido não só como apropriação de bens que carregam
valores além daqueles dos sujeitos em questão como também justas aspirações a
uma vida mais digna, e o desejo de ascensão, ou até expressão e protesto em relação
a direitos elementares.

Segundo T. H. Marshall (1967), a cidadania tem por princípios a diminuição das
desigualdades e a garantia de acesso a direitos e serviços para toda a população, sendo pensada como
uma função política do Estado. Entretanto, ocorre que, com a promoção de políticas públicas que
visam diminuir as diferenças sociais, como a garantia de acesso à educação, à saúde e à moradia, aqueles
que dependem dos serviços do Estado e os utilizam são socialmente marcados por um status negativo
(MARSHALL, 1967). Na lógica do autor, ao receber ajuda do governo, em espécie ou por meio da
gratuidade dos serviços, aquele que a recebe é marcado pelo signo do assistencialismo, ou seja, por
mais que esteja recebendo recursos em uma tentativa de diminuição da desigualdade, essa ajuda atribui
um status negativo ao indivíduo, resultando no reforço daquilo que seria o objetivo final da ação, ou
seja, sendo alvo de preconceitos por parte de outras classes sociais.
Segundo estudo realizado por Tondato (2014), quando os indivíduos pensam em cidadania,
ter acesso à saúde e à educação de qualidade aparece como o aspecto mais significativo para alcançála. Justamente nessas áreas, nas quais o Estado atua com o objetivo de promover a inclusão cidadã, um
rótulo negativo é associado àqueles que dependem da saúde pública ou que tiverem sua formação
escolar em escolas públicas. Seja pela má qualidade dos serviços ou pela segregação da parcela da
população que desses serviços necessita, as políticas públicas promovem um status desfavorável aos
seus dependentes. Como argumenta Marshall (1967, p. 102), “a cidadania opera como um
instrumento de estratificação social”, pois ao mesmo tempo em que tem por objetivo promover a
igualdade entre os indivíduos também pode segregá-los.
O consumo, como um conjunto de processos socioculturais (GARCÍA CANCLINI, 1995, p.
77), entra na arena de disputas da cidadania como um ato social, por meio do qual os indivíduos
manifestam a sua participação na sociedade. O consumo de bens e o consumo cultural possibilitam um

status igualitário aos indivíduos, pois promovem o compartilhamento de práticas sociais entre
diferentes estratos da sociedade. Se, ao frequentar uma escola pública, um membro das classes mais
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baixas se sente diferente daqueles que tiveram oportunidade de ensino em rede privada, ao consumir
os mesmos bens e serviços que a classe alta, esse indivíduo se sente igual, incluído naquele estrato mais
alto “por seus próprios meios”. Como relatado por Barros e Rocha (2007), ao consumir, mesmo
dependendo de financiamentos e ocorrendo eventuais endividamentos, os indivíduos das classes
populares demonstram o desejo de fazer parte (ativa) da “sociedade de consumo”.
O que o consumo oferece, em termos de cidadania, é uma experiência comum. García Canclini
(1995) argumenta que, muito mais do que a expressão de gostos individuais, o consumo representa a
construção de uma “racionalidade integrativa” e “comunicativa” para a sociedade. Os bens, segundo o
autor, são dotados de sentidos, que são compartilhados pela sociedade. Esses sentidos, mesmo que
diversos, são responsáveis por unificar a experiência social e ordenar politicamente cada sociedade,
significando “recursos para pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com
os demais” (GARCÍA CANCLINI, 1995, p. 83). Para integrar a sociedade, “fazer parte” dela, os
indivíduos que isso desejam devem compartilhar práticas e valores, expressos muitas vezes pelas
práticas de consumo. Práticas que invadem muitas instâncias da vida privada, como alimentação,
vestuário, socialização, entre outros, constituindo-se em estilos e padrões de estilo de vida, muitos
determinados pelas classes hegemônicas e pelos meios de comunicação, que acabam por regular as
práticas cotidianas como um todo (TONDATO, 2010).
Nesse sentido, como a busca de cidadania por meio de serviços promovidos pelo Estado,
alcançar a cidadania pelo consumo também se torna um processo contraditório. Ao mesmo tempo em
que tem o potencial de promover o compartilhamento de informações entre os indivíduos e assim
promover um sentimento de pertencimento social, o consumo, principalmente a partir da qualidade
dos bens consumidos, é promotor de distinções (BOURDIEU, 2008).
Em um contexto social em que as identidades são baseadas e construídas mediadas pelo
consumo e os seus aspectos simbólicos (SLATER, 2002), o consumo de bens estratégicos se torna um
demarcador de posições sociais que carece de reflexão. García Canclini (1995) sugere que o consumo
como prática política deve ser pensado de maneira mais estratégica, justamente devido ao seu potencial
como regulador de práticas sociais. O autor argumenta que as informações sobre os bens de consumo
devem ser vastas, diversificadas e de fácil acesso, tendo a sua qualidade controlada pelos consumidores
para que se torne democrática e inclusiva, e não promotora de desigualdades. García Canclini (1995)
também defende que os principais setores da sociedade deveriam promover debates e decidir em
conjunto sobre o consumo da sociedade, pois só assim o consumo teria uma ação significativa nas
práticas cidadãs.
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1.3 Comunicação, atribuição de sentidos e identidade

Ao trabalharmos o consumo como um conjunto de práticas sociais e significados
compartilhados, faz-se pontual pensar como esses significados são constituídos. Se o consumo parte
de uma racionalidade integrativa, ou seja, de experiências, conhecimentos e modos de agir comuns,
isso implica que seus sentidos e significados são construídos na coletividade. Tal construção de
sentidos acontece justamente na ação de compartilhamento, o que para nós implica em comunicação,
especificamente, em comunicação mediada.
Onipresentes em nossa sociedade, os meios de comunicação agendam debates, esvaziam e
inflam argumentos, ensinam e entretêm suas audiências, implicando em uma forte relação com a
criação/atribuição de sentidos, de maneira que, “hoje, toda e qualquer reflexão sobre a vida em
sociedade passa pelos meios de comunicação” (TONDATO, 2010, p. 12). A presença dos meios de
comunicação se tornou parte constituinte da sociedade e suas práticas culturais, influenciando tanto
na esfera coletiva quanto nas esferas da vida particular (HJARVARD, 2014).
Os meios de comunicação produzem continuamente uma representação de nossa
sociedade contemporânea que é acessível a todos em quase todas as instituições
sociais. A realidade política de hoje, as ofertas de consumo de amanhã e os
problemas contemporâneos da vida pessoal são todos continuamente atualizados e
disponibilizados ao indivíduo moderno. (HJARVARD, 2014, p. 232).

A publicidade, que tem nos meios de comunicação o seu maior expoente de audiência, é
elemento-chave não só para a divulgação de bens de consumo, como também para a difusão de novos
hábitos. Segundo McCracken (2003), ela é um elemento importante na construção de sentidos, que
possibilita a transferência de significados forjados na sociedade para os objetos de consumo. Do modo
como são produzidos, os conteúdos publicitários criam cenários que atribuem valores simbólicos aos
objetos, além de estabelecer padrões de uso regular. Um exemplo clichê, mas com uma fórmula
publicitária que continua sendo utilizada à exaustão, são os comerciais de margarina: o produto em si
é uma alternativa mais barata e menos saudável à manteiga, mas o cenário publicitário construído para
a divulgação das diferentes marcas enfatiza a representação de um produto a ser consumido no café da
manhã por famílias alegres e felizes, com a margarina, obviamente, sendo anunciada como promotora
da união e da felicidade dessas famílias.
Além da publicidade, outros conteúdos midiáticos têm o potencial de fomentar a construção
de sentidos coletivos. Segundo Martín-Barbero (1997), a eminência da publicidade nos meios de
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comunicação fez com que todas as outras fontes de informação se tornassem potenciais fontes de
persuasão e produção de sentidos: mesmo que não anunciem produtos de consumo diretamente, seus
conteúdos compartilham informações sobre o consumo a todo momento. Por meio de conteúdos de
entretenimento como filmes, ficções televisivas seriadas, programas de entrevista, culinária, auditório
etc., são propagados modelos de conduta e estilos de vida, que também contribuem para a construção
de sentidos e significados comuns.
Hjarvard (2014) defende que os meios de comunicação possuem uma função pedagógica,
portanto, acabam sendo os responsáveis por ensinar sua audiência a como se comportar e reproduzir
práticas de consumo hegemonicamente consideradas padrão. Assim, os conteúdos midiáticos se
tornam referências de modos de agir ao apresentarem comportamentos e sociabilidades associadas aos
diversos bens de consumo, de forma que esses modos são naturalizados, parecendo possíveis na vida
material. Martín-Barbero (1997, p. 194) defende que a relação entre os meios de comunicação e a
cultura pode ser pensada a partir de dois planos: “o daquilo que os meios reproduzem – um estilo de
vida peculiar – e o daquilo que produzem – uma gramática de produção com que os meios
universalizam um modo de viver“. Segundo Patrocínio (2017), ao representar e transmitir aspectos da
cotidianidade dos indivíduos, a telenovela se torna um instrumento de referência cultural para a
população, refletindo aspectos morais, comportamentais e práticas de consumo. O compartilhamento
de referências de práticas e valores “coloca a telenovela como gênero formador de representações
midiáticas de uma realidade social brasileira” (PATROCÍNIO, 2017, p. 48).
Seguindo os movimentos de valorização econômica e social das classes populares do contexto
brasileiro de 2009 a 2013, as telenovelas brasileiras, principalmente as da Rede Globo, que tem mais
audiência, passaram a posicionar as classes populares como núcleos centrais em suas tramas. Segundo
Martín-Barbero (1997, p. 184), “o folhetim se dirige às mesmas pessoas sobre as quais discorre”. Dessa
maneira, os indivíduos de classes populares, ao se verem representados no contexto midiático, são
colocados frente a construções de significados e práticas midiáticas que podem contribuir para a
construção de seus significados e práticas cotidianas.
Adorno e Horkheimer (1998) alertaram em sua obra quanto à emergência de uma indústria
massificada de produção de conteúdos artísticos e entretenimento, à qual chamaram de “Indústria
Cultural”. Uma das preocupações dos autores estava na influência dos conteúdos midiáticos nas
práticas sociais dos indivíduos. Segundo eles, a transformação da produção cultural em um processo
mercantilizado faria com que a cultura respondesse a interesses industriais, padronizando e
homogeneizando as práticas de consumo da sociedade em prol do lucro e da manutenção de indústrias
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de bens de consumo. Na visão deles, os critérios de produção cultural se orientariam para a reprodução
de modos de vida e um projeto de sociedade pensado pelas classes dominantes e pelo Estado, em que
os conteúdos midiáticos se apresentam como uma continuação da vida cotidiana. Segundo Tondato
(2010), houve no Brasil, entre o período de 1960 a 1970, uma tentativa por parte do Estado em orientar
as práticas de consumo da população em vista de um projeto de nação que refletisse a integração entre
os brasileiros, sobretudo culturalmente. Em meio a um cenário marcado por diferenças e abismos
sociais, o projeto, que pretendia uma consolidação do país e a unificação de seus cidadãos no plano do
imaginário, utilizou a potencialidade dos meios de comunicação para construir significados e culturas
compartilhadas, buscando compor um país de audiências unidas, potencializadas para o consumo.
Apesar da grande potência dos meios de comunicação em divulgar informações de consumo e
construir sentidos compartilhados, entendemos que cabe aos indivíduos interpretar essas informações
a seu modo. Embora compartilhemos com Adorno e Horkheimer (1998) a ideia de que há
intencionalidades na produção dos conteúdos midiáticos, entendemos que os sentidos produzidos não
são únicos, mas sim ressignificados na complexidade da experiência social. Segundo De Certeau
(1998), os sentidos divulgados à população são objeto de transformações por aqueles que não foram
seus idealizadores. O autor defende que há “vulgarização” e “degradação” dos sentidos quantos estes
atingem o ambiente social popular, existindo um distanciamento do que é assimilado pelos indivíduos
na mídia e os usos que se fazem deles. A mídia e os significados que cria no espaço social, apesar de
onipresentes, não podem ser entendidos como onipotentes, pois cabe ao julgamento individual decidir
os usos e atribuições finais que serão feitos a eles. Segundo Piedras (2013), “a recepção publicitária
(midiática) e o consumo estão simbolicamente associados, mas não genericamente codeterminados”.

1.3.1 Consumo simbólico e identidade
Apesar da construção simbólica de sentidos e imaginários coletivos promovida pelos
conteúdos midiáticos, as práticas de consumo se materializam apenas a partir das escolhas subjetivas
realizadas pelos indivíduos. Para Slater (2002), a valorização das escolhas e dos modos de vida
individuais, em detrimento de uma ordem social promovida por estruturas de poder, seria responsável
pela emergência de uma “sociedade do consumo”, marcada pela reprodução da cultura por meio do
consumo. Para o autor, a cultura do consumo que advém dessa sociedade pode ser entendida como a
emergência de práticas sociais na qual o consumo é mediador das relações sociais e culturais, sendo
também mediador da construção do cotidiano dos indivíduos. Para as classes populares, fazer parte da
“sociedade de consumo” representaria um ideal a ser atingido, pois nela os indivíduos seriam
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valorizados e categorizados por suas escolhas individuais, e não por fatores econômicos e estigmas
sociais (BARROS; ROCHA, 2007; RONSINI, 2012).

A noção de “cultura do consumo” implica que, no mundo moderno, as práticas
sociais e os valores culturais, ideias, aspirações e identidades básicos são definidos e
orientados em relação ao consumo, e não a outras dimensões sociais como trabalho
ou cidadania, cosmologia religiosa ou desempenho militar (SLATER, 2002, p. 32).

Para Slater (2002), no contexto da sociedade do consumo, a aquisição de bens estaria mais
voltada aos aspectos culturais do que às funções utilitárias dos produtos, isso é, seriam valorados os
sentidos simbólicos em torno dos produtos em detrimento de sua função prática. Para McCracken
(2003), os bens seriam o registro material dos significados culturais e simbólicos do consumo,
incapazes de serem mensurados de outra maneira. Ainda segundo o autor, ao receber e consumir um
bem de consumo, os indivíduos são receptores de conceitos, códigos e significados, tomando para si
as propriedades simbólicas do bem que consomem.
O sistema de consumo supre os indivíduos com os materiais culturais necessários à
realização de suas variadas e mutantes ideias do que é ser um homem ou uma
mulher, uma pessoa de meia-idade ou um idoso, um pai, um cidadão ou um
profissional. Todas essas noções culturais estão concretizadas nos bens e é através
de sua posse e uso que o indivíduo as assimila em sua própria vida (MCCRACKEN,
2003, p. 119).

Segundo Bourdieu (2008), nesse movimento de apropriação simbólica, os consumidores
adquirem “personalidade”, pois os objetos dão qualidades a quem os consome. Ainda, ao buscarem
extrair dos objetos de consumo as qualidades que a eles foram transferidas na construção coletiva de
significados, os indivíduos dotam sua individualidade de sentido, posicionando e construindo suas
identidades (MCCRACKEN, 2003). Nesse sentido, é por meio do consumo, dotado de significados,
que os indivíduos se expressam simbolicamente à sociedade, sendo as práticas de consumo um fator
constituinte dos estilos de vida, em que os indivíduos utilizam os aspectos simbólicos dos bens e
objetos de consumo para definir a si mesmos.
Para Slater (2002, p. 38) “os bens do consumo são fundamentais para nossa forma de construir
nossa aparência social, nossas redes sociais (modo de vida, grupo de status etc.), e estruturas de valor
social”. Ao definir um conjunto de práticas sociais e modos de comportamento, aderindo a um estilo
de vida, os indivíduos estão emitindo discursos e se posicionando quanto ao que acreditam,
externalizando discursos a que desejam se associar (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006). Assim, se
pensarmos no exemplo de jovens de periferia que dedicam uma grande parte de seus ganhos para
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aquisição de roupas caras, podemos analisar esse consumo não como um ato trivial e dispendioso, mas
como um investimento feito na busca de adesão a um estilo de vida específico, que vai posicioná-lo
frente aos seus pares e à sociedade como um todo. No contexto alimentar, também podemos pensar
como as práticas alimentares são exibidas constantemente nas redes sociais, por fotos, vídeos e check-

ins, representando formas de distinção e comunicação que reforçam os estilos de vida de seus
consumidores: ao consumir e comunicar o consumo de alimentos orientais, como o sushi, os
indivíduos buscam se posicionar como apreciadores de outras culturas, como cosmopolitas, refinados
etc.
A construção de identidades aparece nesse contexto mediada pelo consumo. Se ao consumir
os indivíduos constroem discursos frente à sociedade, criando narrativas, ao mesmo tempo em que
esses discursos também dão coesão à sua identidade. Para Slater (2002), por meio do consumo, os
indivíduos conectam o campo social à natureza de suas identidades, ou seja, pelo consumo os
indivíduos absorvem os sentidos construídos coletivamente e o aplicam à sua esfera individual, por
meio de suas práticas cotidianas.
Ao consumir, não reproduzimos – jamais – apenas nossa existência física; também
reproduzimos (sustentamos, desenvolvemos, defendemos, contestamos,
imaginamos, rejeitamos) modos de vida específicos, culturalmente significativos.
Ao consumirmos rotineiramente, construímos identidades e relações sociais a partir
de recursos sociais com os quais nos envolvemos como agentes sociais qualificados.
(SLATER, 2002, p. 14).

Ao construir suas narrativas e sua identidade por meio do consumo, os indivíduos pósmodernos se afastam do determinismo social e identitário do período moderno. Stuart Hall (2002) diz
que o sujeito na pós-modernidade não possui uma identidade fixa, mas identidades múltiplas, que se
relacionam com os diferentes papéis assumidos pelos indivíduos durante sua vida, por exemplo, mãe,
trabalhadora, amiga, vizinha, sobrinha etc. As identidades agora se tornam moldáveis e variadas, de
maneira que os sujeitos possam participar ativamente da construção de sua própria identidade e da
posição que ocupam socialmente (HALL, 2002). Nessa construção de identidades ativas, os
indivíduos têm liberdade para definir os significados de suas práticas e, assim, dotar seu próprio
cotidiano de sentidos. Como já comentado anteriormente a partir de Ronsini (2012), para as classes
populares, a possibilidade de associar suas identidades a escolhas individuais de consumo possibilita
que os indivíduos se distanciem de estratificações e estigmas econômicos de classe. Ao terem sua
identidade constituída a partir de signos do consumo e de suas próprias escolhas, os indivíduos de
classes populares exercem seus direitos como cidadãos ao mesmo tempo em que constroem
ativamente suas realidades.
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2 – GOSTO E ALIMENTAÇÃO

Muitas das escolhas alimentares são justificadas pelo gosto: come-se o que agrada e evita-se o
que não agrada. O gosto alimentar é a instância em que as preferências individuais e os saberes coletivos
se encontram, construindo afinidades, sabores, desejos e modos de alimentação.
O gosto não é parcial: por trás dos discursos construídos em seu nome, são criadas narrativas
pessoais, que indicam, sinalizam e comunicam mais do que experiências sensíveis. Atividades que
envolvem os gostos e as preferências dos indivíduos são responsáveis por muitas das atividades da
sociedade contemporânea, como ir a shows, fazer compras, frequentar restaurantes etc. As atividades
que versam sobre hábitos de consumo reúnem participantes que compartilham gostos e
comportamentos, de forma que o gosto é uma das primeiras instâncias a se analisar quando somos
apresentados a uma nova pessoa: se gostamos das mesmas coisas já temos chances de nos dar bem.
As escolhas individuais, justificadas pelo gosto, orientam as práticas de consumo dos
indivíduos, assim como suas práticas de socialização, de modo que se especializar nos juízos de gosto
permite aos indivíduos cultivar capital social e inserir-se em meio àqueles que compartilham as mesmas
preferências, localizando os indivíduos em meio à sociedade e grupos específicos.
Em suas origens, o gosto está relacionado às palavras sapore e sapere, muito próximas e
intimamente relacionadas, dando origem às palavras “sabor” e “saber”. Em seu significado etimológico,
a expressão homo sapiens, geralmente relacionada a “aquele que pensa”, também pode ser traduzida
como “aquele que degusta”, indicando que os atos de pensar e de saborear têm uma proximidade em
sua expressão (AGAMBEN, 1992, p. 9). Segundo Kant (1970 apud AGAMBEN, 1992), a palavra
“gosto” deriva da relação imediata entre prazer e saber, em que se mesclam o sabor sensível e o juízo
de gosto. Na lógica do autor, o prazer sensível não seria suficiente para apreciar os objetos, sendo
necessário somá-lo ao conhecimento para que os indivíduos possam fruir do gozo das coisas e, assim,
gostar delas.
Pela dificuldade em sua definição, que depende tanto das ciências quanto das sensações, o
gosto é retratado como um “saber que não se sabe” (AGAMBEN, 1992). É fácil discernir na esfera
individual entre o que agrada e o que não agrada. Entretanto, é difícil definir quais as origens dessas
afinidades e os critérios utilizados para tais escolhas. Segundo Landowski (1997), há uma
impossibilidade de se arbitrar de maneira absoluta sobre o gosto justamente porque não há uma raiz
fundamental sobre o que é bom e o que é ruim, não existindo argumentos estáveis para postular
verdades sobre o assunto. Segundo o autor, o gosto é relativo exatamente por depender dos sistemas
de juízo e valores de uma sociedade, que se encontram em permanente mudança.
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Ao ser uma percepção tanto quanto um juízo, o gosto é entendido de forma geral como uma
decisão individual que orienta a ação de escolha dos indivíduos entre este e aquele objeto. Ao expressar
um juízo de gosto, o indivíduo pouco é questionado, pois há na sociedade um senso comum de que os
gostos são individuais e não devem ser discutidos. Compartilhamos com Landowski (1997) a ideia de
que gosto não deve ser discutido, mas deve, sim, ser debatido.
Nos interessa, neste trabalho científico, problematizar e debater o juízo e os critérios de gosto,
especialmente no âmbito do consumo alimentar, buscando compreender a relação deste com a
construção identitária dos indivíduos. Para tanto, no decorrer deste capítulo vamos associar a literatura
sobre o gosto e a alimentação à pesquisa empírica, utilizando falas das entrevistadas como sinalizadores
empíricos, buscando, assim, uma maior compreensão e elucidação quanto ao tema.
Ao naturalizar o gosto, elevando-o ao patamar do inquestionável, ignora-se um potente objeto
de pesquisa social. A máxima de que “gosto não se discute” atribui subjetividade às escolhas individuais,
levando em consideração apenas os saberes da experiência pessoal, deixando de lado os saberes
coletivos. Porém, se entendemos que os sentidos e o conhecimento são construídos socialmente, é
possível entender que as percepções de gosto também o são. Ao naturalizar o gosto, mesmo sem
consciência de tal ato, há uma descaracterização de sua historicidade, entendendo como natural algo
que é construído socialmente (ABRANCHES; HOFF, 2015).

O gosto não é outra coisa senão a prerrogativa de descobrir, com fineza e prontidão,
a medida do prazer que cada coisa deve dar aos homens. O gosto natural não é uma
ciência teórica; é a aplicação pronta e requintada de regras que nem sequer
conhecemos. (MONTESQUIEU, 1755, p. 735 apud AGAMBEN, 1992, p. 16).

Ao julgar um alimento como bom ou ruim, os indivíduos negociam com si mesmos e com suas
sociabilidades os critérios dessa classificação. Se algo é considerado bom, por que o é? Quem foi que o
julgou assim? Ambas as questões são difíceis de serem respondidas prontamente sem um julgamento
arbitrário. Se pensarmos, junto a Kant, que só podemos julgar algo como bom porque temos um
conhecimento prévio sobre aquele objeto, os critérios de classificação do que seria considerado um
bom alimento e do que não seria deixam de limitar-se ao gustativo, ampliando-se para os usos que os
indivíduos dão aos alimentos.
Os indivíduos atribuem sentido aos alimentos, criando elementos simbólicos em torno de seu
uso e consumo (BOURDIEU, 2008). Segundo Landowski (1997), os objetos, em si mesmos, não são
bons e muito menos ruins: eles não possuem qualidades intrínsecas, mas são dotados de efeitos de
sentido construídos em seu entorno. Se, por exemplo, uma lasanha é considerada como um alimento
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desejável e saboroso, é porque, em algum momento, historicamente, os indivíduos atribuíram esse
sentido particular a ela, fazendo que o significado de seu consumo vá além da experiência individual.
Alimentos de bom gosto assim são considerados porque foram adjetivados dessa maneira. O
juízo de gosto é fruto de uma trabalhosa construção, legitimada nas esferas sociais. Aqueles com
influência em seu campo social defendem critérios de gosto específicos, que passam a ser cultivados
por outros indivíduos que desejam partilhar os hábitos daquele grupo social. Bourdieu (2008, p. 9)
defende que, ao cultivar os juízos de gosto e ao consumir determinados bens, estes funcionariam como
“marcadores privilegiados de classe”, operando como agentes de classificação e distinção social por
sinalizarem o espaço que o indivíduo ocupa na sociedade. Para Abranches e Hoff (2015, p. 6), “o gosto,
muito mais do que qualquer outra categoria que se pense, tem o poder de definir seu portador, de
conferir a ele um alto poder de distinção”.
Para poder falar com propriedade sobre suas preferências, os indivíduos, como comenta
Bourdieu (2008), dedicam sua atenção e seu tempo ao cultivo do gosto, com interesse em aprender o
que mais agrada a si e seus pares e o que é tido como “de bom gosto” pela sociedade. A base do gosto
é a educação, seja ela em ambientes e estudos formais ou na socialização dos indivíduos. É,
principalmente, na socialização que os indivíduos incorporam hábitos, esquemas de percepção e
classificação relacionados à cultura em que estão inseridos e, assim, incorporam gostos. Para Bourdieu
(1989), o conjunto de conhecimentos que os indivíduos adquirem por meio de suas relações e do
ambiente social pode ser definido como habitus.

2.1 O habitus

A palavra “habitus”, originária do período clássico e reformulada no período escolástico, foi
retomada por Bourdieu em seus estudos como uma alternativa à palavra “hábito”. Habitus provém do
grego hexis, utilizada por Aristóteles para se referir a aprendizados assimilados pelo corpo e pela alma
dos indivíduos (SETTON, 2002). A utilização da nova palavra por Bourdieu justifica-se por ele
acreditar que o termo “hábito” já não conseguiria expressar todo o sentido das vivências e do saber
cotidiano dos indivíduos. Segundo o autor, ao optar por habitus em vez de hábito, escolheu manifestarse e distanciar-se do determinismo do estruturalismo, no qual os hábitos dos indivíduos eram
explicados como um produto da estrutura social, e não de sua própria consciência (BOURDIEU,
1989).
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Bourdieu defende que “habitus” coloca em evidência as “capacidades criadoras, ativas e
inventivas” dos indivíduos, entendendo-os como indivíduos agentes em seu cotidiano (BOURDIEU,
1989, p. 61). Assim, ainda segundo o autor, o habitus indica as ações dos indivíduos orientadas por um
conhecimento prático adquirido, em que estes não precisam raciocinar a todo momento para
conseguir situar-se em um espaço: os indivíduos agem frente às situações baseados no conhecimento
prático que acumulam durante a vida. Esse conhecimento prático orienta os sentimentos e desejos dos
indivíduos, assim como a sua conduta (WACQUANT, 2007).
Bourdieu entende o habitus como um processo mediador entre o indivíduo e a sociedade.
Portanto, entende que a sociedade se deposita no indivíduo, interferindo e moldando sua maneira de
pensar, agir e sentir (WACQUANT, 2007, p. 36).
Nesse sentido, o habitus pode ser entendido como um conhecimento intrínseco dos
indivíduos, adquirido nas vivências, principalmente, durante suas relações sociais. Esse conhecimento
intrínseco orientaria as ações dos indivíduos em comportamentos consoantes com seu histórico de
vida e de relações, de modo a criar um padrão de comportamento que o indivíduo segue sem se dar
conta, como um princípio unificador das práticas sociais de um grupo social. Para Bourdieu, o habitus
pode ser entendido como:

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções,
de apreciações e de ações e torna possível a realização de tarefas infinitamente
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...]. (BOURDIEU,
1983 apud SETTON, 2002, p. 62).

Por exemplo, para duas de nossas entrevistadas, Benedita e Dalva, o ritual da preparação de
frango para alimentação inclui escaldá-lo em água quente para retirar a “gosma” que o envolve.
Benedita recusa-se, inclusive, a comer frangos que não tenham sido escaldados.
“Tem uns frango na casa dos outros assim, que eu não gosto de comer. Porque o
frango tem que ser bem escaldado, né? Porque se não escaldar fica aquele cheiro
ruim. Aí eu já não gosto assim de comer muito não [risos]” (Benedita, 58 anos,
diarista).
“Depende da comida eu não gosto. Porque eu não tô vendo como tá preparando. É
igual meu frango. Eu corto ele todinho, limpo, bem limpo, deixo ele no vinagre e no
sal pra sair aquela nhaca, aquele cheirinho dele, né? Aí deixo lá, limpo e depois ainda
coloco água quente. E uma vez, minha vizinha, eu vi ela preparando e eu não gostei.
Assim, ela não escaldou, só cortou e limpou. Aí eu falei ‘ah, não, não vou comer mais
não na casa dela’. Eu vi que não era do meu jeito, sabe?” (Dalva, 52 anos, diarista).
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Para ambas as entrevistadas, é fato que o frango deve ser escaldado, e essa crença orienta o
modo como preparam e consomem o alimento, de maneira que, para elas, escaldar o frango é um
processo natural e necessário. Uma hipótese para que tenham adotado esse comportamento é a
desconfiança da procedência do alimento somada ao sentimento de dever higienizar totalmente o
alimento antes do preparo. Apenas o uso de limão e vinagre para limpar o frango não é considerado
suficiente por elas, muito menos a preparação do frango grelhado na panela em vez de ser escaldado.
O modo de preparar frango citado pelas duas entrevistadas constitui-se em um reflexo do habitus em
suas práticas cotidianas, ao passo que o conhecimento que lhes foi transmitido socialmente em algum
momento passou a orientar suas ações e julgamentos, constituindo, portanto, um modo de agir, já que
o modo de preparo e de consumo de frango tornaram-se “dependentes” do ato de escaldá-lo.
O habitus das entrevistadas se distancia de um preconceito comum em relação às classes
populares: de que as classes mais baixas estariam dispostas a “comer de tudo”, devido ao baixo capital
econômico que dispõem para comprar alimentos. Como já comentamos no Capítulo 1 deste trabalho
a partir de Slater (2002), todo consumo é cultural, de modo que os indivíduos só se dispõem a comer
“qualquer coisa” em situações em que a sua existência física esteja ameaçada. A repulsa ou o “nojo” em
consumir o frango sem escaldar estão baseados na “quebra de regras” em consumir algo que não seja
elaborado nos modos familiares de preparo que aprenderam durante a vida. Nessa lógica, outros tipos
de preparo, que não sejam habituais a elas, são rejeitados. Assim, as entrevistadas, ao escaldarem o
frango antes de consumi-lo, estão trazendo a preparação do alimento para o terreno do familiar,
adequando-o ao seu gosto e às suas preferências culturais.
O mesmo acontece com outros tipos de alimento, que, por terem técnicas, arranjos e
ingredientes diferenciados em seu preparo, contando com o inesperado e a ausência do familiar,
possuem grandes chances de serem rejeitados pelos indivíduos. Ao se distanciarem do habitus de
consumo de cada um – como alimentos que misturam o doce com o salgado, malpassados ou crus,
apimentados, que levam creme de leite, temperados com coentro etc. –, têm maior probabilidade de
serem rejeitados, dependendo da cultura de quem os consome. A entrevistada Elisângela, por exemplo,
relatou gostar muito de “peixe de toda forma”, porém, ao ser questionada se consumia alimentos da
culinária japonesa, que é reconhecida pela excelência no preparo desse alimento, revelou nunca ter
experimentado. Segundo Fischler (1995), os indivíduos estão propensos a gostar de alimentos que já
são conhecidos e consumidos em seu dia a dia, distanciando-se daqueles que lhes são estranhos.
O habitus relaciona-se com o gosto justamente na medida em que orienta as preferências dos
indivíduos. A tradição alimentar de uma família ou um grupo é repassada aos seus participantes, de
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modo que desde crianças os indivíduos aprendem a se alimentar de comidas típicas e específicas dos
ambientes que frequentam. Para compreender o habitus, precisamos considerar que este é
historicamente e socialmente localizado, ou seja, depende da comunidade da qual o indivíduo faz parte
e se relaciona e do período em que vive. Pela tradição e pelo costume algumas de nossas entrevistas
relatam gostar muito dos alimentos e ingredientes típicos baianos que comiam em sua terra natal antes
de virem morar na cidade de São Paulo, citando restaurantes que dizem serem famosos por esse tipo
de culinária.
“Ah, às vezes, sei lá, eu falo ‘Que vontade de comer uma comida baiana’. Baiana não,
é... tipo... gostosa. E aí as vezes, quando eu tô com muita vontade, eu vou lá na Casa
do Norte né, e na Atual também, que serve baião de dois. Nossa, eu amo. Só que eu
não sei fazer o baião de dois, aí as vezes eu vou comer fora. [...] No dia das mães a
gente foi. Foi todo mundo, a Aline que pagou. [...] Aí emendou umas três mesas. Foi
muito bom, é muito gostoso baião de dois” (Dalva, 52 anos, diarista).

O habitus, nessa situação, está presente no fato de as entrevistadas, e a sua comunidade,
considerarem a culinária típica baiana como uma comida saborosa, valorizando restaurantes
especializados no preparo desses pratos, restaurantes conhecidos dentro do núcleo social da
entrevistada e, talvez, desconhecido por outros núcleos. Além disso, ao comentar que foi ao restaurante
Atual em vez de consumir o alimento em casa, a entrevistada distingue-se como uma conhecedora e,
eventualmente, frequentadora do restaurante valorizado por sua comunidade. Por tradição e costume,
também podemos pensar que o extremo oposto dos grupos sociais, a classe alta, frequenta restaurantes
a que seus pares fazem referência e que podem ser desconhecidos por outras camadas da sociedade.
Como exemplos, podemos citar os restaurantes paulistanos Figueira Rubaiyat, D.O.M., Pobre Juan,
entre outros, frequentados e valorizados pelos paulistanos de classe alta.
O “fazer referência”, nesse caso, é um conceito-chave para pensarmos em como os regimes e
juízos de gosto são construídos. Se o gosto se relaciona com o sabor tanto quanto com o saber, os
indivíduos tendem a valorizar os alimentos aos que são apresentados como saborosos, pelas relações
sociais ou pelo consumo cultural. Ao valorizar o baião de dois em seu discurso, a entrevistada Dalva dá
pistas de que convive, ou pelo menos conviveu, com pessoas que também conhecem e valorizam esse
prato. Um exemplo oposto, e mais óbvio, é pensar em um indivíduo que exalta seu gosto por vieiras:
por ser um prato raro e de alto valor, geralmente, aqueles que o consomem, e sabem da potência de seu
sabor, são de uma classe social que pode ter acesso a essa iguaria. Ao mesmo tempo, para alguém que
não esteja familiarizado com o consumo de vieiras, o ingrediente pode ser considerado nojento e
desinteressante devido a sua textura e falta de cor. Dessa forma, o habitus pode se qualificar como um
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conciliador entre a realidade exterior (o saber adquirido) e a realidade individual (gosto sensível).
Segundo Wacquant (2007, p. 38), o habitus compreende um mediador entre sociedade e indivíduo, já
que as nossas preferências e os nossos juízos são criados na sociedade e partilhados por todos os
indivíduos que tiveram condicionamentos sociais parecidos, mas que ao mesmo tempo se torna algo
individual, já que cada um apresenta uma trajetória e um lugar único no mundo.

2.2 Gosto e estilos de vida

O habitus, como apresentado por Bourdieu, engloba os capitais culturais e sociais que os
indivíduos adquirem em sua vida. Segundo o autor (2008), todas as preferências e necessidades das
pessoas são produtos da educação e da origem social, de modo que sua história e suas vivências
influenciam em seu modo de perceber o mundo. Nessa linha, esse mesmo autor (2008, p. 10) defende
que os indivíduos só conseguem apreciar os objetos se tiverem acesso e compartilharem dos códigos
que lhes permitam entender os sentidos a eles atribuídos, de modo que “o espectador desprovido do
código específico sente-se submerso, ‘afogado’, diante do que lhe parece ser um caos de sons e ritmos,
de cores e de linhas, sem tom nem som”.
Ao declararem seus gostos, os indivíduos exteriorizam seus habitus, manifestando seus capitais
sociais e culturais. Os juízos de valor de gosto podem ser índices dos grupos sociais aos quais
pertencem, já que, a partir de Bourdieu (2008), podemos entender que aqueles que compartilham do
mesmo estilo de vida tendem a se comportar e agir de maneira semelhante. Quando um indivíduo
revela seu gosto por tomar chimarrão, por exemplo, podemos associá-lo à origem gaúcha ou
interessado pelas culturas regionais do Sul do país, local de cultivo e consumo da erva-mate. Dessa
forma, ao manifestar seus gostos, os indivíduos podem ser associados a grupos específicos, ao mesmo
tempo que revelam um pouco de sua identidade.
Segundo Landowski (1997), ao manifestarem seus gostos e preferências, os indivíduos
decidem como orientarão sua identidade, mesmo sem se dar conta. Se os gostos são gatilhos para
orientar muitas das atividades dos indivíduos, é a partir das ações realizadas em seu nome que definem
a si mesmos. Antes de agirem em nome do gosto, os indivíduos negociam internamente entre poder
ser eles mesmos, baseados em sua experiência sensível, ou poder ser parte de uma comunidade maior,
compartilhando os gostos vigentes no grupo social ao qual estão afiliados (LANDOWSKI, 1997, p.
129). Dessa forma, pelo seu modo de agir, do seu ethos, os indivíduos definem “quem são” e “o que
são” da maneira mais espontânea possível (LANDOWSKI, 1997, p. 98). Nesse sentido, Bourdieu
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(2008, p. 56) reafirma que “[...] o gosto é o princípio de tudo o que se tem, pessoas e coisas, e de tudo
o que se é para os outros, daquilo que serve de base para se classificar a si mesmo e pelo qual se é
classificado”.
Ao nos identificar e nos relacionar com um grupo específico, estamos propensos a cultivar uma
disposição estética para nossos gostos, ou seja, propensos a gostar e agir em consonância com o que é
considerado bom dentro dos grupos ou dos espaços sociais com os quais nos identificamos, mantendo,
assim, um padrão de conduta e de juízo de gosto. Esses regimes de juízo de gosto são responsáveis,
muitas vezes, por dar coesão aos grupos sociais, de forma a unir aqueles que têm preferências e
comportamentos semelhantes, distanciando e distinguindo aqueles que deles não compartilham
(BOURDIEU, 2008).
Dessa forma, declarar o gosto, além de ser uma estratégia de distinção, pode também se
apresentar como uma estratégia de socialização. Ao ter hábitos e preferências específicas, compondo
um modo de viver, buscamos nos relacionar com quem compartilha do mesmo estilo de vida. Segundo
Ortiz (1983), o estilo de vida pode ser entendido como um conjunto de preferências distintivas que
são refletidas nas expressões, nos modos de agir e de consumir etc., tendo sempre uma mesma intenção
ao expressar o gosto. Para o autor, o estilo de vida é um operador prático do habitus, pois materializa
os conhecimentos e juízos que os indivíduos adquirem no decorrer da vida.
O estilo de vida versa em torno das práticas dos indivíduos, como as escolhas alimentares, os
lugares que frequentam, os conteúdos midiáticos que consomem, as músicas que ouvem, o quanto
estão dispostos a investir em seu lazer etc. Como já comentado no primeiro capítulo deste trabalho, as
práticas dos indivíduos – especialmente suas práticas de consumo – são princípios de construção de
sua aparência social, ou seja, como são e querem ser vistos pelos demais. É na expressão dos estilos de
vida e na diferença entre eles que as barreiras entre grupos e classes sociais se tornam nítidas.
As diferenças entre os grupos são expressas por meio de um aparelho simbólico que condensa
o habitus e as preferências dos indivíduos (ORTIZ, 1983). Ao conhecer todas as músicas de uma
banda, saber preparar algum alimento com maestria, dominar o circuito de bares de uma cidade,
identificar uma roupa como sendo de bom ou de mau gosto, ou seja, dominar o conjunto de códigos
simbólicos das atividades cotidianas, os indivíduos exprimem tanto o ambiente em que foram criados
e sua vivência, quanto o interesse em desenvolver seu gosto. Dessa forma, é pela familiaridade e pela
competência em mostrar e desenvolver os gostos que os indivíduos “se encaixam” nos grupos sociais,
utilizando-se de seu capital cultural e social como forma de distinção entre seus pares e a sociedade.
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O gosto classifica aquele que procede à classificação: os sujeitos sociais distinguemse pelas distinções que eles operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar; por
seu intermédio, exprime-se ou traduz-se a posição desses sujeitos nas classificações
objetivas (BOURDIEU, 2008, p. 13).

Segundo Ortiz (1983), a escolha por uma “arte de viver” implica na recusa por outra “arte de
viver”, ou seja, pela recusa de outro estilo de vida e pela recusa em fazer parte de outro grupo social. É
pelo gosto que as classes dominantes asseguram sua posição, por exemplo, em um sistema
hierarquizado de significações. Ao consumir alimentos em um restaurante de preços elevados,
reservado à classe alta, o indivíduo não indica apenas que tem o capital financeiro para usufruir daquele
tipo alimentação e ambiente, mas também comunica que aquele tipo de comida lhe agrada, inserindose no circuito de pessoas que compartilham dessa preferência. O consumo é um fenômeno que traduz
o gosto, mas sua natureza está calcada em pré-construções naturalizadas e no habitus, instrumentos
inconscientes de construção. A partir do estilo de vida, os julgamentos de gosto se tornam
“contaminados”, ficando dependentes do gosto social construído na coletividade da qual os indivíduos
fazem parte.
Conforme Bourdieu (2008), uma das estratégias de distinção entre grupos sociais é a
afirmação de um gosto puro, que se relaciona ao habitus. Segundo o autor, aqueles que já nasceram
fazendo parte da classe alta tendem a defender seus gostos e suas preferências como naturais e
verdadeiros, desprezando a cultura de outras classes. Assim, o gosto da classe alta é tido como
naturalmente bom, como se nada tivesse sido “aprendido”.
A distinção que parte da classe alta pode acontecer mesmo dentro de sua própria classe: entre
aqueles com o mesmo poder aquisitivo, ainda se diferencia o que nasceu em uma família de classe alta
e o que é considerado “novo rico”, pois a naturalidade com que aprecia o que é “bom” reflete-se nas
práticas e consumos cotidianos. Assim, a distinção acontece na diferenciação entre um capital cultural
herdado e um capital cultural adquirido, em que estes estão intimamente ligados com a origem social
dos indivíduos e o seu habitus (BOURDIEU, 2008).
Recorrendo a Proust, para quem a distinção trata da “arte infinitamente variada de marcar as
distâncias”, Bourdieu aponta que a maneira de usar bens simbólicos e, em particular, aqueles que são
considerados atributos da excelência, constituem-se em estratégias máximas de distinção
(BOURDIEU, 2008, p. 65). O consumo e o cultivo do gosto por bens de consumo considerados
legítimos pressupõem um “trabalho de apropriação”, a partir do que os indivíduos contribuem para
formar um universo simbólico em torno desses bens, de forma a relacioná-los com os seus códigos e a
sua identidade, sendo responsáveis por “produzir o produto que eles consomem” (BOURDIEU, 2008,
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p. 95). Dessa maneira, o cultivo do gosto por um alimento específico se relaciona com seus usos sociais,
resultando em uma disposição dos diferentes grupos sociais a consumir os tipos de alimentos de
acordo com a sua identidade social.

Os objetos dotados do mais elevado poder distintivo são aqueles que dão melhor
testemunho de “qualidade da apropriação”, portanto, da qualidade do proprietário,
porque sua apropriação exige tempo ou capacidade que, supondo um longo
investimento de tempo, como a cultura pictórica ou musical, não podem ser
adquiridos à pressa ou por procuração; portanto, aparecem como os testemunhos
mais seguros da qualidade intrínseca da pessoa (BOURDIEU, 2008, p. 258).

Segundo Bourdieu (2008), a distinção do consumo entre classes sociais, especialmente do
consumo de alimentos, ocorre no nível simbólico dos gostos caracterizados pelo luxo em comparação
aos gostos decorrentes da necessidade. Para o autor, mesmo que inconscientemente, as classes sociais
optam por diferentes tipos de alimentos não só pelo habitus e pela propensão a escolher alimentos aos
quais já estão acostumados, mas também pelo retorno simbólico que esse consumo pode
proporcionar. O autor argumenta, ainda, que a classe alta, ao se alimentar, revela uma preocupação
com a apresentação de si perante os pares, investindo tempo e cuidados para manter-se dentro do ethos
de sua classe social, para isso, opta por alimentos mais leves e distintivos, tradicionalmente
relacionados aos “bons modos à mesa”.
Contrariando Bourdieu (2008), que enxerga essa preocupação apenas na alimentação da
classe alta, observamos em nossa pesquisa empírica que as classes populares também demonstram
preocupação com a distinção no que diz respeito aos seus hábitos alimentares. Mesmo não tendo um
sistema tão formal de regras de alimentação como o da classe alta, a distinção aparece nas classes
populares no consumo de alimentos valorizados por sua comunidade e na presença em
estabelecimentos prestigiados por seus pares, como já comentado pela entrevistada Dalva, que valoriza
a ocasião em que se reuniu com a sua família no dia das mães para comer baião de dois no restaurante
Atual.
A diferença na distinção alimentar das classes alta e populares se dá nos critérios valorizados
por cada uma: enquanto para a classe alta são valorizados os modos de consumir e a presença em
restaurantes frequentados pelos pares; para as classes populares, a valorização está na possibilidade de
acessar determinados alimentos e estabelecimentos notórios em seu universo simbólico. Como já
comentado no primeiro capítulo deste trabalho a partir da pesquisa de Barros e Rocha (2007), o acesso
ao consumo, valorizado com uma distinção, parte do desejo das classes populares em participarem e
serem presentes na sociedade como um todo.
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Diferenças nos modos de alimentação, e nos alimentos consumidos, entre os grupos sociais
foram citadas por nossas entrevistadas. Algumas afirmaram perceber que as famílias ricas comem
menos, porções menores, do que as pessoas das classes populares, acrescentando que as refeições “dos
ricos” são “mais simples” e “mais leves”, como fala Célia:
“Na casa das pessoas rica10 já são mais comida mais leve. Às vezes, a gente pensa que
é uma coisa e é outra. Eu mesma pensava que na casa de gente rica que a comida era
coisa de outro mundo, mas não. [...] Eles são muito simples. Então assim, eles têm
uma saladinha sem tempero nenhum. Uma vagem, uma batata, uma cenoura. A
gente não, às vezes a gente já quer fazer os três juntos. As comida deles são um
arrozinho. Pelo menos dos que eu já fui né, nem todos. Eu acho que é muito simples,
muito legal”. (Célia, 36 anos, diarista).

A mesma entrevistada relata como considera que a comida na casa das classes populares é mais
abundante e farta.

“As pessoas normais, eu acho que elas querem usar muitas coisas assim. Muitas usam
muito tempero, muitos têm um tipo de comida mais forte e diferente. [...] Então, a
comida do pobre é assim, né, costuma sempre ter o feijão. Feijão e arroz. Que na
casa dos ricos às vezes nem tem, né. Então o pobre, ele é assim. Ele gosta de feijão,
arroz, mistura. Quando tem, é uma carne, se não é um ovo. [...] Se hoje tem uma
carne, ele quer fazer uma carne toda. Pessoal vê que tá ali na panela e já quer comer
tudo de uma vez.” (Célia, 36 anos, diarista).

Na fala da entrevistada, fica clara a distinção que faz entre comida de “pobre” e de “rico”.
Enquanto, para ela, a comida na casa de pessoas da classe alta é mais simples, com menor variedade de
alimentos, a alimentação das classes populares é marcada pela abundância, com maior quantidade e
variedade. No seu ponto de vista, a alimentação das classes populares é marcada pelo excesso: em
quantidade de comida e em comidas de alto valor nutricional, além do excesso ao se alimentar sem
moderação. Bourdieu (2008) defende que, ao mesmo tempo em que os indivíduos atribuem adjetivos
ao consumo de um objeto, eles estão sendo também adjetivados, pois ao consumir um objeto e seus
sentidos, esses sentidos passam a fazer parte do consumidor e de seu universo de sentidos. Dessa
maneira, quando Célia classifica e adjetiva o feijão como sendo um alimento típico das classes
populares, ela também classifica, em seu universo simbólico, aqueles que consomem o alimento.
Outra entrevistada, Elisângela, que atualmente é vegetariana, relata que já havia tentado
simplificar sua alimentação há alguns anos, quando possuía uma renda menor, mas que pela falta de
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Aparte o aspecto de pontuação, optamos por manter as falas das entrevistas o mais literal possível.
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capital econômico para comprar alimentos nutricionalmente ricos, passava mal constantemente.
Segundo ela, a alimentação mais “pesada” das classes populares é justificada pela necessidade
nutricional:

“Assim, eu tentei ser vegetariana há uns quatros anos atrás, minha filha não fazia
estágio ainda, dependia de mim, eu não era aposentada nem nada. Mas não dava. Eu
comecei a sentir fraqueza, taquicardia. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra
bancar isso. Porque pobre abre a geladeira e come o que tem. Não é que eu passava
fome, mas eu abria a geladeira e olhava ‘O que que tem?’. Tinha que tomar iogurte,
comer um peixe com ômega 3, que é um salmão, e não tinha. Vendia meu ticket pra
poder levantar mais dinheiro em casa. Então a partir do momento que você para
com a carne você tem que comer mais... [...] Você tem que balancear com outras
coisas. Então não tem como você fazer uma dieta simples, você tem que ter uma
grana a mais pra poder ser vegetariana. Eu tava até sentindo uns negócios... então
pensei, ‘Não dá pra ser vegetariana agora’”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

Além da necessidade nutricional, o feijão com arroz foi apontado por várias de nossas
entrevistadas como o alimento que mais apreciam e que sempre está presente em sua alimentação.
Como já comentado a partir de Fischler (1995), alimentos familiares aos indivíduos têm mais chance
de serem apreciados do que aqueles desconhecidos. Para o autor, a acessibilidade e a disponibilidade
dos alimentos também são essenciais para cultivar o gosto, pois a familiaridade cria laços afetivos.
Entretanto, o consumo de arroz e feijão pode também ser visto com demérito por aqueles que
não compartilham dessa tradição cultural. O chefe de cozinha Erick Jacquin, francês radicado no Brasil
e apresentador do programa culinário MasterChef da Rede Bandeirantes de televisão, afirmou em uma
entrevista à revista Veja que arroz e feijão eram uma mistura típica de países pobres. Segundo ele:

todos os países onde as pessoas comem farinha, arroz e feijão tinham ou têm
problema de gente passando fome. É coisa da Índia, da China, do Brasil. O cara
enche a barriga, a fome passa.11

Assim como na fala de Jacquin, muitas das representações do arroz e feijão na mídia são feitas
com estereotipia. Pouco se vê nos conteúdos ficcionais, nos programas de entretenimento e na
publicidade a presença da dupla. Quando é representada, a combinação arroz e feijão sempre aparece
relacionada aos núcleos pobres das ficções televisivas ou relegada a ofertas de preços de redes de
supermercados na publicidade.
As nossas entrevistas, porém, compartilham uma opinião diferente do apresentador e da
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Erick Jacquin em entrevista concedida à revista Veja, em 26 jun. 2017. Disponível em: <https://diversao.r7.com/tv-eentretenimento/erick-jacquin-diz-que-arroz-e-feijao-e-tradicao-de-paises-pobres-10072017>. Acesso em: 17 dez. 2017.
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estereotipia encontrada na mídia. Mesmo sendo ingredientes pouco distintivos por serem consumidos
cotidianamente e terem um baixo valor de compra, o arroz e o feijão representam uma alimentação
feita por elas, com temperos por elas escolhidos e, principalmente, dotada de afetos.

“Eu falo que eu como cogumelo e tudo, mas eu amo arroz, feijão e chuchu. Minha
filha adora arroz, feijão e chuchu. A gente pode não ter carne, a gente pode não ter
legumes, mas se tem feijão e arroz, nossa senhora...”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

Essa referência exemplifica o que Landowski (1997) fala a respeito do gosto não possuir
verdades postuladas, de ser fruto de uma construção múltipla, que envolve os capitais econômico,
social e cultural dos indivíduos, passando pelo terreno do simbólico e pelo afeto que cultiva.

2.2 Sentidos da alimentação no cotidiano

A importância dos alimentos no cotidiano dos indivíduos se justifica, além de sua necessidade
fisiológica, da questão da socialização, pelo “investimento” de tempo necessário ao seu preparo (ou da
decisão de onde comer) e ao consumo, lembrando-se de que geralmente são realizadas ao menos duas
grandes refeições ao dia, além das ocasionais refeições rápidas (lanches). Em relação à escolha e ao
preparo, Bourdieu (2008) afirma que para adquirir excelência nas práticas alimentares é necessário
investir tempo e atenção aos alimentos que serão consumidos. Entre sentir fome/vontade de comer e
realmente se alimentar, são necessárias algumas tomadas de decisão, como escolher o tipo de alimento,
se cozinhará ou irá a um restaurante. Se for cozinhar, é preciso comprar os ingredientes, preparar a
refeição; se vai a um restaurante, decidir o local etc.
De um ponto de vista mais amplo, Slater (2002) nos lembra de que, mesmo com acesso e
capital financeiro limitados, dificilmente um indivíduo se dispõe a consumir qualquer tipo de alimento.
Esse consumo encontra-se no âmbito cultural e simbólico, segundo o que os indivíduos buscam se
alimentar em consonância com suas práticas sociais e juízos de gosto. Como Slater (2002) afirma, as
pessoas não consomem apenas comida, mas também pizza, arroz e feijão, lasanha etc., nomeando seus
desejos alimentares e atribuindo sentido a eles. Ao serem preparados, servidos e consumidos de modos
específicos, os alimentos revelam os significados que lhes foram atribuídos como uma mediação entre
o cotidiano e a realidade cultural dos indivíduos, pelo que manifestam a historicidade e as preferências
culturais de quem os consome. Dificilmente os alimentos são ingeridos in natura, ou seja, da forma em
que são colhidos da natureza, mas são matérias-primas de combinações e experiências sensíveis,
moldadas a partir da cultura (PELLERANO, 2014).
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Os alimentos são sempre ingeridos sob alguma forma culturalizada. Isso significa
que os alimentos são sempre manipulados e preparados a partir de uma determinada
técnica de cocção, apresentados sob uma forma específica e ingeridos em
determinados horários e circunstâncias, na companhia de certas pessoas.
(BARBOSA, 2007, p. 92).

As refeições, tal como as conhecemos, são fruto de uma tradição. Os alimentos, em si,
condensam uma série de escolhas feitas historicamente, as quais moldam muitos das refeições
realizadas nos dias de hoje. Por exemplo, atribuímos o consumo de massas aos imigrantes italianos que
imigraram para o Brasil no início do século XX; a feijoada é referenciada à mistura de feijão com as
carnes menos nobres do porco feita pelos escravos; a carne de sol tem origem na alimentação dos
tropeiros que cruzavam os sertões do país e que precisam conservar os alimentos, obviamente, sem
refrigeração.
Também em relação a um mesmo tipo de alimento, podemos comentar variações de
apropriação. É o caso do feijão, que pode ser preparado de diversas formas: pode ser feijoada, feijão
tropeiro, baião de dois e até um doce típico da cultura japonesa. A partir das disponibilidades –
acompanhamentos e possibilidades de modos de cocção –, constituem-se práticas culturais, o que
resulta em variações que relegam condições de especialidade a este ingrediente tão comum nas mesas
brasileiras. Ou, segundo Santos (2011, p. 110), os diferentes pratos são marcados por “novas condições
materiais, novos utensílios, novas tecnologias, novos ingredientes, novos caminhos, [...] novos
imaginários, e muita invenção e criatividade [...]”. Os sentidos dos alimentos são, assim, construídos
em seus usos sociais por seus modos e condições de preparo somados aos juízos de gosto, que acabam
por estabelecer seu consumo e sua significação.
Embora muitos dos ingredientes utilizados na culinária internacional sejam compartilhados
por diferentes agrupamentos socioculturais, os usos são múltiplos. Para Santos (2011, p. 109), a
culinária de uma sociedade revela os “tempos da memória gustativa”, tendo origem na riqueza étnica e
cultural dessa sociedade, na qual as interferências locais e as influências externas, como imigrações e
dinâmicas de globalização, fundem-se em um permanente processo de adaptação e reelaboração dos
alimentos. As bananas, que geralmente são utilizadas no Brasil associadas a receitas doces – com
exceção de sua versão frita, que costuma acompanhar a feijoada e outros pratos salgados –, são
utilizadas na Colômbia e na Venezuela para fazer tortilhas, chamadas de patacons, que servem de base
e acompanhamento de alimentos salgados, como carne de porco desfiada, guacamole, frango etc. O
mesmo acontece com o feijão, que no Brasil costuma ser consumido nas refeições principais, como o

50

almoço e o jantar, e na Inglaterra é componente do tradicional café da manhã. Da mesma forma, as
culinárias locais, até dentro de um mesmo país, são repletas de variedades, reflexos da criatividade e
dos sentidos atribuídos pela dinâmica social.
Ao consumir um alimento, consumimos também suas significações e somando-os a sua
existência, tanto material quanto simbolicamente. Não cabe a nós nesta pesquisa tratar a fundo das
questões nutricionais dos alimentos, embora saibamos que seja de uma importância fundamental para
nossa saúde e bem-estar. Estamos interessados, porém, em investigar e relacionar os sentidos e arranjos
simbólicos em torno dos alimentos, priorizando a investigação das redes de sentido que a alimentação
engendra no cotidiano dos indivíduos e na sociedade. Quando um indivíduo opta por consumir um
prato típico nordestino, por exemplo, está comunicando seu interesse pelos sabores – e talvez valores
– da culinária dessa cultura específica. Em uma demonstração de interesse cultural, curiosidade pelo
exótico, memória de afetos, prazer pelo paladar, entre outras motivações. Ao nos alimentarmos,
associamos nossas ações e nossos juízos ao que estamos consumindo, da mesma maneira que os
atributos simbólicos dos alimentos são associados a nós.

Assim, os alimentos são portadores de significado, e esse significado lhes permite
exercer efeitos simbólicos e reais, individuais e sociais. O tomate e o caviar, de forma
muito diferente, nutrem tanto o imaginário quanto o corpo. Permitem “construir” e
ressaltar a realidade e as relações sociais. Eles são utilizados segundo representações
e usos compartilhados pelos membros de uma classe, de um grupo, de uma cultura.
A natureza da ocasião, a qualidade e o número de comensais, o tipo de ritual que
rodeia o consumo constitui os elementos necessários, importantes e significativos.
(FISCHLER, 1995, p. 80, tradução nossa).

Fischler (1995) nomeia como “incorporação” a ideia de que os alimentos, ao serem
consumidos, passam a fazer parte do “corpo” de quem os ingeriu. Segundo o autor (1995, p. 65), ao
realizar uma refeição, damos permissão para que os alimentos “ultrapassem as barreiras” físicas do
nosso corpo com a sociedade, levando para dentro algo que estava no ambiente exterior. O ato de
comer, nesse sentido, apresenta-se como um ato íntimo, pois os indivíduos estão internalizando os
alimentos. Além disso, para ele, a alimentação pode ser considerada uma forma de gosto mais
individualizada do que o uso de roupas, cosméticos e outros objetos de consumo; pois, enquanto estes
ficam na superfície entre o nosso corpo e a realidade, os alimentos passam a fazer parte de nós.
A alimentação também reúne regras próprias em seu ritual de consumo. Segundo Fischler
(1995), essas regras são interiorizadas, de modo que os indivíduos só percebem sua existência quando
alguma delas é violada. Em alguns países, como a Índia e o Paquistão, o consumo da carne de vaca é
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condenado pelos praticantes do hinduísmo, da mesma forma que os judeus excluem a carne de porco
e os seus derivados de sua alimentação.
Quanto às regras dos modos de consumo, temos, por exemplo, que, em países árabes e na
Índia, comer com as mãos é a forma padrão de se alimentar, enquanto e, países ocidentais, como o
Brasil, comer com as mãos pode ser considerado “deselegante”. Entre dois países da América, Brasil e
Estados Unidos, temos uma diferença marcante no consumo de pizza: para os brasileiros, ela
representa uma refeição tradicional e é consumida com garfo e faca, já nos Estados Unidos, é vista
como um lanche e é sempre consumida com as mãos.
Da mesma forma, existem alimentos que são mais tradicionais ou convenientes de serem
consumidos em ocasiões festivas ou em ocasiões especiais, como docinhos de festa, bolos recheados,

chester, rabanada, entre outros. Ademais, é possível discernir alimentos próprios do café da manhã,
dos lanches e até das refeições formais. Fischler (1995) aponta que no Japão, onde as estações do ano
são mais marcadas, existem aparelhos de jantar específicos para serem utilizados nos meses quentes e
outros nos meses frios do ano.
Assim, a escolha dos alimentos a serem consumidos e o modo de conduta nas refeições se
mostram aspectos culturais da sociedade em que os indivíduos estão inseridos e do capital cultural de
quem os consome. Esses modos de conduta se transformam em regras sociais, em consonância com os
modos de vida e o estilo de vida dos indivíduos, implicando que aqueles que ousam desafiá-los são
julgados moralmente e correm o risco de serem excluídos dos grupos sociais associados.
No preparo dos alimentos, os capitais cultural e social são essenciais para saber adequar
ingredientes e agradar paladares de um determinado grupo. Após a realização de algumas entrevistas,
eu, pesquisadora, fiquei em dúvida ao ouvir várias vezes referência ao uso do “tempero baiano” no
preparo de alimentos pelas entrevistadas, desconhecido por mim, que sou do Sul do País e não tenho
familiaridade com a culinária nordestina. A entrevistada Dalva me ajudou com essa questão: segundo
ela, o tempero baiano é uma mistura de sal, pimenta, cominho, coentro e orégano, moídos todos
juntos. Uma das entrevistadas, Fátima, chegou a questionar o fato de eu “saber cozinhar ou não” ao
perceber que eu não tinha familiaridade com os sabores e ingredientes da culinária típica nordestina,
demonstrando que, para ela, em meio à sua cultura e ao seu universo simbólico, dominar os
ingredientes típicos do Nordeste é requisito básico para saber cozinhar.
Em nossa pesquisa, o comer e o preparar o alimento “nos conformes”, ou seja, dentro de um
modo socialmente esperado, foram expostos como uma preocupação pela entrevistada Antônia. Em
seu relato, fica clara a relação entre capital cultural e familiaridade com o uso de ingredientes,
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especialmente condimentos, no preparo dos alimentos. No caso, o estranhamento tem origem nas
receitas apresentadas nos programas de televisão ou nas práticas culinárias na casa de seu patrão,
embora demonstre familiaridade com o uso do “tempero baiano”, explicado por Dalva.

“Ai, tem ingredientes que eles falam ‘noz moscada’, ‘páprica’. Eu fico em dúvida
onde é que eu uso isso. Não sei onde usar, porque em casa a gente só usa mesmo o
básico, alho, cebola ou um tempero baiano, cheiro verde, cebola. Eu mesma não sei
o que combina. Eu procuro ver o rótulo. Não aqui na minha casa, mas na casa que
eu trabalho, pra ver onde se encaixa. Às vezes combina com carne, com carne branca,
com carne vermelha, né. É isso que eu não tenho em casa, porque assim, acho que
eu não sei o que combina o sabor. Temperos também. ‘Tomilho’. Esses dias que eu
fiquei sabendo que tomilho combina com carne. Mas é coisa que eu não tenho em
casa mesmo. E às vezes é tempero que você põe e fica gostoso. Igual eu vejo a Rita
Lobo fazer as receita. É umas coisas que eu nunca vi, só na televisão mesmo. A gente
acaba que não compra né? Porque vai usar como? Aí tem que procurar na internet e
ver o que combina”. (Antônia, 42 anos, cuidadora de idosos).

Segundo Fischler (1995, p. 68), os indivíduos “marcam seu pertencimento em uma cultura ou
em grupo pela afirmação de sua especificidade alimentícia”, na medida em que, ao consumir os
alimentos, indicam e comunicam seus juízos, suas percepções, sua identidade e seu estilo de vida. Os
alimentos são vinculados à visão de mundo de quem os consome, de forma que, ao se familiarizarem e
se afiliarem a um tipo de culinária específica, os indivíduos podem basear nela seu pertencimento na
sociedade. Maciel (2005) nos diz que, quando a alimentação se constitui como uma cozinha
organizada, adquirindo um estilo próprio e consolidando como um tipo específico de culinária, como
as culinárias baiana e mineira, pode tornar-se símbolo identitário, a partir do que os indivíduos podem
se orientar e se distinguir. Como exemplo, podemos identificar como traços da identidade dos italianos
o seu consumo de massas, dos japoneses o consumo de sushis/peixe cru e dos americanos o consumo
de fastfoods. E quanto aos brasileiros?

2.3 Alimentação brasileira: origens, mitos e práticas

O Brasil, país de vasto território e variedade de alimentos, sofreu múltiplas influências em
relação à alimentação. A primeira delas é a indígena, de seus habitantes originais, que aqui estavam
antes da chegada dos navegadores europeus, os portugueses, que trouxeram novos hábitos,
ingredientes e práticas, em um processo explícito de colonização. Naquele período ainda, dentro do
regime escravocrata, a vinda de um grande número de africanos para trabalhar nas lavouras e nos
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engenhos de cana-de-açúcar nos trouxe mais opções de alimentação. Durante os séculos XIX e XX,
ocorreu um novo fluxo de imigrantes, dessa vez de europeus de diversas origens, árabes e asiáticos e,
mais recentemente, no século XXI, temos grupos de sírios, haitianos e bolivianos, que, para fugir de
regiões em guerra, países devastados por catástrofes naturais ou pobreza, escolheram o Brasil como seu
novo lar. Tamanha diversidade étnica e, consequentemente, cultural se reflete no âmbito alimentar do
país.
Câmara Cascudo, pesquisador dedicado à etnografia em território brasileiro, foi o primeiro
autor brasileiro a enfrentar o desafio de compilar a origem da alimentação nacional, cujo resultado está
em seu livro História da alimentação do Brasil, datado de 1967. Cascudo identificou a alimentação
como um importante fator da cultura popular do país e relata que, em suas pesquisas, nunca se
esqueceu de:
investigar sobre a alimentação popular em sua normalidade, e também nos dias
festivos, ciclo religioso, a comida antiga, modificações, pratos que tiveram fama e
são recordados como a mortos queridos. Sertão e praia, cidade e vila, pelo Nordeste,
Sul, viagens fora do Brasil, estava vigilante na pergunta e no registro. (CASCUDO,
1967, p. 9).

Ao longo de vinte anos de pesquisa, Cascudo reuniu indícios das influências das culturas
indígena, portuguesa e africana na alimentação brasileira. Como destaque de influência da cultura
indígena, aponta a mandioca como a “rainha do Brasil”12, por ter sido o principal recurso alimentar no
período colonial, e o milho, que não era tão valorizado pelos índios e passou a ser pelos colonizadores
(CORÇÃO, 2014). O pirão e o mingau foram apontados como alimentos encontrados no Brasil
colonial, feitos da farinha encontrada por aqui, mas preparados seguindo técnicas culinárias europeias.
Como principais alimentos originários desse período, o autor destaca a paçoca original (feita de carne
assada e farinha de mandioca, não a paçoca de amendoim, que pode ser vista como percussora do feijão
tropeiro e do barreado), a moqueca de peixe e o caruru, um cozido feito à base de quiabo, azeite de
dendê, camarão e peixe.
Ao registrar a influência da culinária africana, Cascudo aponta tanto ingredientes trazidos da
África quanto ingredientes já existentes em território brasileiro e que foram ressignificados pelos
africanos. Da África, foram trazidos o azeite de dendê, o gengibre, a erva-doce, a banana, a pimenta
malagueta e a galinha d’angola. Enquanto em território brasileiro, os africanos que trabalhavam como
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Destaque na atualidade confirmado por Alex Atala, chef mais premiado do Brasil, quando afirma que “o ingrediente que
está presente de Norte a Sul do Brasil, em todas as mesas, das mais ricas às mais pobres, é a mandioca e suas farinhas”.
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39425712>. Acesso em: 13 dez. 2017.  
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escravos consumiam carne de vaca, de porco e de peixe, farinha de mandioca e milho. As carnes eram
consumidas secas, devido às dificuldades de conservação de alimentos da época, e a preferência era
pelos alimentos cozidos aos assados, já que a infraestrutura necessária para assar os alimentos era mais
cara e o alimento demandava maior tempo de preparo.
Já aos portugueses, o autor atribuí principalmente a valorização do sal, importante para a
conservação dos alimentos, e o cultivo do açúcar, ingrediente raro em seu país de origem. Da Europa,
foram trazidos alimentos como trigo, arroz, abóbora, couve, alface, uva, limão, maçã, alho, cebolinha,
galinha, entre outros. Segundo o autor (1967), as cozinheiras portuguesas tiveram um grande papel ao
chegar ao Brasil, pois com suas técnicas culinárias reformularam o modo de preparo indígena, criando
novos pratos com os ingredientes encontrados por aqui. Baseado nessas influências, Cascudo
defendeu a existência de uma culinária básica brasileira, durante a década de 1960, constituída por:
farinha de mandioca, mandioca, feijão, milho, abóbora, batatas, inhame, cará, carne-seca e a carne
fresca, peixe fresco, bode, porco, carneiro, hortaliças, leite, ovos e galinhas (CASCUDO, 1967 apud
CORÇÃO, 2014).
Carlos Alberto Dória, em seu livro A Formação da Culinária Brasileira (2009), assinala que
uma definição de “culinária nacional” só foi construída a partir de 1920, com o movimento Modernista,
que valorizava a produção artística nacional e passou a valorizar também a culinária local. Inclusive, nas
reuniões de seus integrantes, eram servidos apenas pratos típicos nacionais, acompanhados pela
cachaça como bebida recreativa. O autor defende que, na realidade, a culinária brasileira nunca foi
apenas uma só, constituindo-se de um conjunto de “cozinhas regionais” espalhadas pelo Brasil.
A partir da obra de Gilberto Freyre, Manifesto Regionalista de 1926 (1926), Dória aponta que
desde o início do século XX o Brasil já possuía uma cultura alimentar regionalizada. Para Freyre, três
culinárias regionais se destacariam na época: a culinária nordestina, a baiana e a mineira. Não é à toa,
pois essas regiões representaram, no século XIX, importantes centros produtores e comerciais da
época, com Minas Gerais produzindo café para exportação e o Nordeste, incluindo a Bahia,
produzindo e exportando açúcar, cacau e outras matérias-primas. Outras regiões também são citadas
por suas características próprias e intercâmbios culinários: a região Norte, citada por incorporar as
influências indígenas mais do que outras regiões do país, utilizando ingredientes como a castanha e o
açaí na elaboração de seus pratos; as regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo são citadas por cultivarem
algumas características das migrações que vieram do Nordeste, somando a isso um estilo culinário
agrário-patriarcal; a culinária do Sul do país é citada como rústica, porém farta em diferentes tipos de
carne; a do sertão, marcada pelo uso de uma culinária agreste com carnes de caça e peixes do rio
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rusticamente preparados; e a culinária de cidades litorâneas do Brasil, como Santos e São Luís, é
marcada pela nítida influência da culinária portuguesa.
Segundo Dória (2009, p. 27), “a ‘ideia de nação’ se nutre mais das versões do que propriamente
dos fatos”. A culinária do índio, do negro e do branco são expostas como origens da culinária social,
mas não apontam a verdadeira hierarquia que ocorria em seu consumo durante o período de
dominação colonial, no qual a culinária dos colonizares passou a ser a base da alimentação e introduzir,
com seus modos de preparo, os alimentos exóticos da cultura indígena e negra.
Do mesmo modo, as diferenças alimentares regionais do período colonial não são explicitadas,
de forma que a culinária da Bahia, considerado um dos estados mais importantes na época, é
considerada como uma culinária que representaria a nação brasileira, mesmo que não seja tão familiar
a outras regiões do país. Segundo o autor, especialmente depois da década de 1970, a indústria turística
se apropriou dos alimentos regionais para criar mitos culinários, vendendo alimentos típicos como
mitos formadores da culinária nacional, como o churrasco para os gaúchos, a representação do Norte
pela culinária paraense e a representação da comida nordestina como uma culinária praieira. Para
Dória (2009), a criação desses mitos culinários se distancia muito da alimentação cotidiana dos
brasileiros.
Ao falar de cotidiano, os alimentos mais icônicos da culinária brasileira são o arroz e o feijão, já
citados anteriormente como objeto de afeto e de familiaridade. Cascudo (1967) relata que no período
colonial o consumo de feijão já era habitual, porém associado à farinha de mandioca. Foi no século
XVIII que a produção de arroz, originário da China e trazido ao Brasil pelos europeus, popularizou-se
por aqui e passou a fazer par com o feijão, embora a farinha continuasse a aparecer no prato dos
brasileiros. Segundo Cassotti, Suarez e Dileza (2009), a combinação entre arroz e feijão pode ser
considerada a base da alimentação brasileira, pois está presente, cotidianamente, nas refeições de
diferentes classes, amenizando diferenças étnicas e sociais. A combinação dos ingredientes tanto é
considerada cotidiana que temos intrínseco na expressão “feijão com arroz” o significado de algo básico
e cotidiano, sem muita surpresa.
Não é só na história que o feijão e o arroz aparecem: segundo uma extensa pesquisa sobre a
alimentação nacional realizada por Barbosa (2007, p. 102), “o consumo de arroz fica acima de 90% em
todos os grupos sociais. O mesmo ocorre com o feijão, que só fica abaixo de 90% entre os segmentos
de renda A (85,7%), em Curitiba (87,5%) e Belém (82,6%)”. Somada a eles, aparece em terceiro lugar
a carne vermelha, com 69% de aceitação (BARBOSA, 2007, p. 102).
Segundo Dória (2009), um dos maiores mitos culinários brasileiros é a representação da
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feijoada como prato nacional. Sua história versa em torno da época da escravidão, quando os escravos
utilizavam partes do porco não desejadas pelos patrões, como pé, orelha e rabo, misturadas em meio
ao feijão preto. Entretanto, segundo o autor, ao analisar estatísticas de consumo de alimentos no país,
a feijoada fica longe de ser o alimento mais consumido nos dias de hoje. Em vez de ser um prato
cotidiano, apresenta-se como um prato ritual, que costuma celebrar reuniões entre amigos e famílias
durante os finais de semana. O mais próximo que a feijoada se aproxima do cotidiano é em sua presença
em bares e restaurantes, nos quais tem dias específicos para ser vendida: quartas-feiras e sábados.
Ainda segundo Dória (2009), pratos como o churrasco ou a macarronada aparecem com tanta
ou mais constância na alimentação dos brasileiros do que a feijoada, revestidos também do ritual do
final de semana. Barbosa (2007, p. 99) cita a existência de um “cardápio tradicional de final de semana”,
que consiste em pratos que se repetem nessa ocasião, como o churrasco e a macarronada, já citados
por Dória, somados ao salpicão, à carne assada, à salada de maionese, à galinha assada, ao nhoque, entre
outros.
A mistura do arroz e do feijão, assim como a mistura de vários tipos de alimentos em uma só
refeição revela uma característica dos brasileiros em sua maneira de se alimentar. Por outro lado, há
países, como França e Japão, em que os alimentos são servidos em pratos diferentes, respeitando uma
sequência, para não se misturarem, enquanto no Brasil todos os alimentos são dispostos no mesmo
prato. Essa mistura, muitas vezes considerada falta de modos das classes populares, também pode ser
vista em churrascarias caras e restaurantes destinados à classe alta, com buffets fartos que oferecem aos
seus clientes a opção de se alimentarem de vários alimentos diferentes na mesma refeição. Tanto o
arroz, o feijão, as carnes, as massas e as saladas são consumidos juntos, com as pessoas alternando suas
garfadas entre esses alimentos. “Colocam, ao mesmo tempo, os diferentes tipos de comida no prato,
mantendo-os separados em pequenos montes e deixando que a combinação se processe no interior da
boca” (BARBOSA, 2007, p. 95).
Cassotti, Suarez e Dileza (2009) apontam que os brasileiros apresentam preferências por
pratos que transitam entre o sólido e o líquido. O arroz serve como base, que ajuda a absorver e a
segurar os alimentos líquidos, como feijão, estrogonofe, carnes ao molho etc. A presença da farinha, da
farofa e da batata palha também se fazem úteis para criar uma passagem entre os alimentos líquidos e
os sólidos, ajudando a “calibrar a umidade da comida conforme o gosto local” (LIMA, 1999 apud
BARBOSA, 2007, p. 112).
Outra característica, apontada por Barbosa (2007), é a convergência de diferentes técnicas de
preparação de alimentos para uma mesma refeição. Em uma refeição que contém arroz, feijão, carne
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assada, batata frita e salada, são consumidos alimentos com cinco tipos de preparo diferentes:
refogados, cozidos, assados, fritos e crus. Para os brasileiros, misturar alimentos de culturas e estilos
culinários diferentes também não é um problema: em restaurantes de buffet por quilo, por exemplo,
pode-se encontrar carnes, massas, sushis, saladas, bife à milanesa etc., como se reunissem a culinária
internacional em uma única refeição. Segundo a autora, essa mistura se deve ao pouco conhecimento
da origem dos alimentos pelos brasileiros, de forma que apenas em restaurantes típicos ou de alta
gastronomia podemos encontrar uma diferenciação nítida de tradições culinárias puras (BARBOSA,
2007).
Outra característica apontada por ela é a informalidade ao servir os alimentos e a pouca
preocupação em sua apresentação. Barbosa (2007) aponta que a informalidade faz parte das refeições
dos brasileiros, que se servem da comida direto das panelas e não veem problema em se alimentar na
sala, enquanto assistem televisão. O uso de toalhas de mesa e a apresentação dos alimentos em
travessas e outros recipientes é condicionado à existência de alguma situação especial, como a
celebração de um aniversário, festas entre amigos, datas comemorativas etc.
Dessa maneira, as características anteriormente apresentadas traduzem um pouco das práticas
dos brasileiros ao comer, relacionando seus capitais sociais e culturais à constituição de um habitus
alimentar nacional. A história e as práticas apresentadas revelam que a alimentação brasileira é
construída cotidianamente por meio de modos de se alimentar socialmente compartilhados, sendo um
possível gatilho para consolidar-se como uma construção identitária de sua população.
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3 – CONHECENDO OS SENTIDOS E O COTIDIANO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS
CLASSES POPULARES DA GRANDE SÃO PAULO

A fim de compreender os sentidos atribuídos ao consumo de alimentos pelas classes populares,
partimos de reflexões teóricas que nos elucidaram quanto às classificações, práticas, preconceitos,
juízos de gosto e hábitos alimentares acerca das classes populares. A partir dessa reflexão teórica mais
estruturada, a pesquisa empírica pode tomar forma, auxiliando-nos a compreender se há, de fato,
elementos de constituição identitária nas práticas alimentares das classes populares.
Com os objetivos empíricos de conhecer as práticas de consumo alimentar das famílias de
classes populares, verificar os critérios de seleção e aquisição dos alimentos e explorar os sentidos
atribuídos ao consumo de alimentos e midiático das classes populares sobre a alimentação, adotamos
a abordagem qualitativa. Realizamos entrevistas pessoais com roteiro semiestruturado para conhecer
o cotidiano dos indivíduos de classes populares e as suas práticas alimentares e, posteriormente,
avançar nas reflexões teóricas.
Utilizamos a abordagem qualitativa por entender, a partir de Bauer e Gaskell (2002), que esta
possibilita a compreensão de fatos sociais, tal qual o nosso interesse nos sentidos atribuídos ao
consumo. Os autores (2002, p. 57) defendem que a maneira pela qual as pessoas se relacionam com a
sociedade pode ser observada por meio de “opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos,
crenças, identidades, ideologias, discurso, cosmovisões, hábitos e práticas”, conceitos que só
conseguem ser apreendidos por meio de técnicas menos estruturadas, sem maiores preocupações com
a representatividade quantitativa. Ao buscarmos compreender as relações no cotidiano dos indivíduos,
aproximamo-nos do método etnográfico de pesquisa, que, segundo Haguette (1999), tem como
enfoque investigar as ações e práticas ordinárias dos indivíduos, a fim de compreender os processos de
construção da realidade social e de um raciocínio sociológico prático, em que estabelecem relações
entre si e atribuem sentido ao seu universo.
Ao optar pelas entrevistas para a coleta de dados, adotamos uma técnica que nos permite
explorar a história oral dos indivíduos, em que eles utilizam experiência e memória para reconstruir
fatos e expressar sua temporalidade (HAGUETTE, 1999). As falas dos entrevistados revelam sua
versão pessoal sobre as práticas e o momento histórico em que vivem, auxiliando-nos a investigar as
relações entre indivíduos e sociedade, principalmente aquela que mais nos interessa no decorrer deste
trabalho: a relação entre a comunicação e o consumo no cotidiano e na constituição das identidades
dos indivíduos. Segundo Haguette (1999), é necessário considerar que os dados coletados por meio
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das entrevistas e dos relatos orais dos indivíduos não são apenas mera acumulação de dados isolados e
aleatórios, mas considerar que, por meio de diferentes falas, histórias e opiniões, podemos levantar
dados relevantes para a compreensão das práticas sociais. Nesse sentido, para buscar uma
compreensão das relações entre indivíduos e sociedade, utilizamos as falas das nossas entrevistadas
para compor o nosso corpus de pesquisa.
Foram realizadas oito entrevistas em profundidade com mulheres de classes populares,
moradoras de bairros de periferia da Grande São Paulo, decisoras e responsáveis pela alimentação de
suas famílias. Por família entendemos, a partir do PNAD/IBGE, um conjunto de, no mínimo, duas ou
mais pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência. No
contexto de nossa pesquisa, a dependência doméstica analisada é a alimentação e as práticas a ela
relacionadas que regem a convivência familiar.
A escolha das entrevistadas foi intencional e inspirada a partir dos três capitais de força
propostos por Bourdieu que definiriam as classes sociais: capital econômico, capital cultural e capital
social. Nesta pesquisa, não utilizaremos tais capitais estritamente como propostos pelo autor, pois
acreditamos que tenham sido desenvolvidos com base em uma sociedade histórica e culturalmente
diferente do contexto brasileiro. Para a seleção de nossas entrevistadas, portanto, desenvolvemos
critérios próprios a partir dos três capitais de Bourdieu.
A partir do critério de capital econômico, selecionamos entrevistadas com renda familiar entre
dois e quatro salários mínimos, famílias classificadas pelo IBGE como classes D e E. Já quanto ao capital
cultural, excluímos indivíduos que tivessem ensino superior completo ou incompleto, ou que tivessem
ocupações em atividades intelectuais, buscando preferencialmente por entrevistadas que atuassem na
área de serviços. Já para o capital social, que engloba o estilo de vida, as relações sociais e o convívio
dos indivíduos, selecionamos preliminarmente entrevistadas que residissem nas regiões periféricas da
cidade de São Paulo, por entender que as vivências no espaço social influenciam no habitus, no ethos
e na maneira como os indivíduos percebem o mundo.
Não houve seleção baseada em faixa etária. Entretanto, um dos critérios de seleção das
entrevistadas foi o fato de terem filhos que residissem na mesma casa que elas, buscando entrevistadas
que constituíssem uma unidade familiar e que fossem responsáveis pela definição e pela preparação da
alimentação de sua família. Tal critério resultou em um grupo de entrevistadas na faixa etária entre 32
e 59 anos. O gênero também não foi utilizado como critério, porém uma aproximação por
acessibilidade resultou em um grupo composto exclusivamente por mulheres. Durante a seleção dos
entrevistados, houve a possibilidade de uma entrevista ser realizada com um homem, morador da zona
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sul de São Paulo, que era aposentado e responsável pela alimentação de sua família, porém, ele recusouse a nos conceder a entrevista quando mencionamos, por questões da ética da pesquisa, que a mesma
seria gravada.

Tabela 1 – Perfil das entrevistadas
VERDADEIRO
Entrevistada

FALSO
Entrevistada

Roseny,9469anos

Antônia,9469anos

Ivonete,9589anos

Bairro

Profissão

Residentes9na9Casa

São9Miguel9Paulista9E9Zona9Leste

Cuidadora9de9Idosos

69pessoas

Benedita,9589anos

Favela9São9Remo9E9Zona9Oeste

Diarista

49pessoas

Elenice,9369anos

Célia,9369anos

Vila9Nova9Cachoeirinha9E9Zona9Norte

Diarista

49pessoas

Marineide,9529anos

Dalva,9529anos

Favela9São9Remo9E9Zona9Oeste

Diarista

69pessoas

Madalena,9569anos

Elisângela,9569anos

Vila9Sônia9E9Zona9Oeste

Copeira

29pessoas

Rosemari,9329anos

Fátima,9329anos

Embu9das9Artes9E9Região9Metropolitana9
(Sudoeste9de9São9Paulo)

Diarista

29pessoas

Josilene,9479anos

Glória,9479anos

Cidade9Líder9E9Zona9Leste

Diarista

39pessoas

Luzinete,9599anos

Helena,9599anos

Cidade9Líder9E9Zona9Leste

Costureira9
Aposentada

69pessoas

Renda9Familiar
49Salários9
Mínimos
29salários9
Mínimos
39salários9
Mínimos
39salários9
Mínimos
49salários9
Mínimos
29salários9
Mínimos
29salários9
Mínimos
39salários9
Mínimos

Fonte: Elaboração própria.

O acesso às entrevistadas se deu por indicação de amigos e pela técnica de “bola de neve”,
quando solicitamos que as próprias entrevistadas nos indicassem alguém. Com as entrevistadas
indicadas, o contato inicial foi realizado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Desde a primeira
entrevistada indicada, um padrão de comunicação se estabeleceu: a comunicação acontecia por envio
de áudios, e não por mensagens escritas. Uma amiga, que me indicou a segunda entrevistada, alertoume que esta não respondia mensagens de texto, que eu deveria justamente enviar áudios e estabelecer
uma comunicação oral. Ao final da realização dessa segunda entrevista, a entrevistada me indicou uma
de suas amigas, e me entregou seu aparelho celular para que eu mesma procurasse o número de sua
amiga na agenda de contatos, justificando “não saber mexer direito” no aparelho. Com isso, ficou
evidente uma característica de vulnerabilidade da parte de algumas das entrevistadas, que, por não
terem frequentado instituições formais de ensino, têm grandes limitações quanto ao uso da linguagem
escrita.
Ao convidar as entrevistadas para a realização da pesquisa, duas delas nos questionaram se
teriam de ler ou escrever alguma coisa, entre elas, uma assumiu que não sabia ler e escrever direito,
pedindo detalhes sobre a dinâmica da entrevista para que tanto eu, pesquisadora, quanto ela,
entrevistada, “não perdêssemos a viagem quando fôssemos nos encontrar”. A baixa ou ausente
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educação formal se revelou uma característica da maior parte das entrevistadas, as quais não
dominavam muitas das regras de conjugação de língua portuguesa e trocavam algumas palavras por
seus usos populares. Por exemplo, a expressão “carne cozida” foi citada diversas vezes pelas
entrevistadas como “carne cunzida”.
Diante desse cenário, conforme fizemos novos contatos e agendamos as entrevistas, mudamos
o argumento de abordagem. Do convite para uma “entrevista sobre comida”, passamos para um “batepapo sobre os alimentos que você mais prefere”, oferecendo uma descrição menos formal e mais livre
sobre a dinâmica da conversa que se seguiria. Ao início de cada entrevista, fizemos questão de deixar
claro para cada uma das entrevistadas que o nosso interesse era a sua opinião sobre o que seria
perguntando, e que elas eram livres para responder e comentar o assunto a partir das suas preferências
e opiniões pessoais.
Como já comentado, as entrevistas foram gravadas em áudio para posterior transcrição literal
das falas das entrevistadas, que viriam a compor nosso corpus de pesquisa. As entrevistas, realizadas
entre outubro e dezembro de 2017, tiveram duração entre vinte minutos e uma hora e aconteceram
próximas do local de moradia ou trabalho das entrevistadas. A intenção inicial era ir às suas casas para
que a entrevista ocorresse em um ambiente familiar e confortável para elas, além de gerar uma riqueza
de detalhes ao conhecer o ambiente familiar das entrevistadas. Entretanto, após a realização da
primeira entrevista, percebemos que a situação era justamente a oposta. Já na primeira entrevista foi
notável que a minha presença em sua casa interrompeu a dinâmica familiar, por exemplo, obrigando
seus três filhos a ficarem quietos na sala e desligarem os aparelhos eletrônicos. A entrevistada também,
ao me receber, fez questão de mencionar sua preocupação com que tudo estivesse limpo e organizado.
Portanto, realizar a entrevista na casa dela mostrou-se ser mais inconveniente do que confortável.
Sendo assim, as entrevistas seguintes foram realizadas em padarias e cafés próximos de suas residências
ou locais de trabalho.
Os tópicos semiestruturados que orientaram a dinâmica da pesquisa foram elaborados a partir
dos objetivos empíricos propostos e da reflexão teórica desenvolvida anteriormente. As diversas
perspectivas teóricas e pesquisas acerca das classes populares nos ajudaram a elaborar as perguntas,
com destaque especial ao artigo Consumo de alimentos nas famílias de baixa renda: compartilhando
achados, experiências e aprendizados, de Cassoti, Suarez e Dileza (2009), que nos traz uma descrição
detalhada de expressões, abordagens e questões direcionadas às classes populares que deveríamos estar
atentos para evitar estranhezas e constrangimentos.
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Um dos primeiros alertas das autoras (2009) é que, ao se falar de comida, estamos falando de
significados atribuídos aos alimentos, que geram sentimentos, lembranças, afeto, repúdio etc. Assim,
ao elaborar as perguntas e dispô-las em uma ordem, deveríamos estar cientes de que determinadas
perguntas poderiam influenciar nas respostas. A partir disso, iniciamos o roteiro de entrevistas com
perguntas de contextualização, reservando as perguntas finais a temas mais opinativos e polêmicos. As
autoras também alertam quanto ao uso de expressões formais e densas, comumente utilizadas no
âmbito acadêmico, mas que deveriam ser adaptadas semanticamente por expressões mais populares
durante as entrevistas. Como exemplos, citam as palavras “risco” e “problemas”, que a princípio podem
parecer neutras, mas podem ser interpretadas de maneira totalmente diferente do esperado, como os
riscos e problemas associados à vida na periferia, distanciando-se da temática alimentar. Cientes dessas
dificuldades, os tópicos e as perguntas elaboradas para a realização da pesquisa foram pensados para
evitar desentendimentos com as entrevistadas.
As questões que orientaram a pesquisa foram elaboradas a partir de cinco tópicos principais:
1) trabalho e rotina alimentar familiar; 2) consumo, preferências e aquisição de alimentos; 3) modos,
sociabilidades e distinção na alimentação; 4) consumo midiático e representações alimentares; 5)
identidades e alimentação.

3.1 Trabalho e rotina alimentar familiar

Apropriando-nos do termo utilizado por Jessé de Souza (2010), podemos dizer que nossas
entrevistadas são legítimas batalhadoras brasileiras. O autor denomina de “batalhadores brasileiros”
aqueles que melhoraram de condição pelo esforço individual e pela dedicação ao trabalho. A maior
parte de nossas entrevistadas declararam ser as provedoras do lar: cinco delas são solteiras e sustentam
seus filhos sozinhas, sem contar com a ajuda de um companheiro para compor a renda familiar. Todas
elas são também as decisoras de compra e alimentação de suas casas: são elas que decidem o que vai
ser consumido e os ingredientes que serão comprados para o preparo das refeições. Dalva (52), mesmo
casada, revela que não conta com a ajuda do marido para cuidar da casa, sendo a responsável pelas
decisões familiares.

“Eu sou pra tudo na minha casa. Meu marido é aqueles homem paradão. Eu tenho
que resolver tudo. Mercado, serviço, acaba o gás. Às vezes eu até me estresso. Eu
tenho que resolver tudo. Sou o homem e a mulher em casa, digamos assim, né”.
(Dalva, 52 anos, diarista).
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A maior parte de nossas entrevistadas atua como diarista, com exceção de Antônia, que é
cuidadora de idosos, Elisângela, que é copeira, e Helena, que atua eventualmente com pequenos
serviços de costura, “faz bicos de costureira”, como diz, e cuida dos netos. Essas três entrevistadas,
entretanto, relatam que já trabalharam em casas de família em outros momentos de suas vidas. A
ocupação de todas as nossas entrevistadas se caracteriza dentro da área dos serviços, em posições que
não exigem ensino escolar formal, um de nossos critérios para a seleção intencional das entrevistadas.
Cinco delas não são paulistanas, vieram do Nordeste para São Paulo justamente para trabalhar.
Relatam que, ao chegarem na cidade, trabalharam em casas de família como faxineiras e cozinheiras,
funções que algumas ainda exercem.
Embora continuem prestando serviços domésticos, o modo como exercem a função mudou:
antes trabalhavam tempo integral para uma mesma família, atualmente trabalham como diaristas,
prestando serviços de limpeza em diferentes residências durante o mês. Essa mudança reflete uma
flexibilização na prestação de serviços, impulsada por novas leis e pelas mudanças econômicas das
últimas décadas. Helena, por exemplo, relata que no passado já trabalhou na casa de uma família no
Morumbi, onde também residia, e voltava para casa apenas de quinze em quinze dias. Glória, outra
entrevistada, conta que trabalhou apenas em uma casa durante a maior parte da sua vida, e que foi nessa
residência que aprendeu a preparar muitos dos pratos que hoje prepara para sua família. Dalva e
Elisângela relatam mais detalhadamente sua trajetória desde que começaram a trabalhar prestando
serviços em casas de família:
“Quando eu vim pra cá, eu fui morar com a minha cunhada e meu irmão. [...] Aí eu
fui também trabalhar em casa de família. Meu primeiro emprego era eu e um
homem. Ele mandava eu fazer arroz, carne e às vezes ele ajudava. Eu ficava olhando
ele lá do jeito dele e tentava preparar. Trabalhei também na casa da O., uma policial
que trabalhava na academia aqui da USP. Fiquei 5 anos com ela. Mas ela que
preparava e eu só ajudava. Eu ficava mais com o menino dela. Ela tinha uma criança,
aí eu ia lá, ajudava. O menino não dava muito trabalho não. Aí eu fui assim,
aprendendo aos poucos. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali”. (Dalva, 52 anos,
diarista).
“Trabalhei como cozinheira muito tempo em casa de família. Cozinheira de forno e
fogão. Trabalhei para franceses, libaneses. Então eu sei fazer pratos assim, sabe.
Pratos árabes. Já trabalhei pra nordestinos também. Então você vai aprendendo,
tipo assim, as patroas vão te ensinando. Você vai procurando aprender, né. Lá na
frente se você for procurar um emprego, você tem mais experiência pra chegar num
nível de cozinheira forno e fogão”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

Mudar-se para São Paulo significou, para essas mulheres, além da vida em uma nova cidade, a
necessidade de aprender novas práticas. No relato de Dalva, fica o claro o reconhecimento disso: no
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seu primeiro emprego, quando atuava praticamente como auxiliar de outra pessoa, observava com
atenção os modos de preparação dos alimentos, o que lhe foi útil para melhor desenvolver suas funções.
O mesmo podemos comentar acerca dos relatos de Glória e Dalva, que dizem ter aprendido, na casa
de seus patrões, a preparar pratos novos, diferentes daqueles mais comuns à sua origem nordestina.
Como já comentado no capítulo anterior, a origem social dos indivíduos tem uma influência
direta no habitus, nos modos e nas práticas dos indivíduos, de forma a orientar suas ações, seus desejos
e sua conduta (WACQUANT, 2007). Mudar de estado, para essas mulheres, significou ter de se
acostumar a uma nova cultura e a novos modos dos fazeres cotidianos, tendo de incorporar às
diferentes práticas da vida doméstica das casas em que trabalhavam para exercer suas funções e se
sustentar na cidade, mesmo que em paralelo continuassem sustentando suas antigas práticas em seus
lares.
Nossas entrevistadas residem em bairros de periferia, marcados pela escassez de transporte de
qualidade. Com exceção de Helena, que trabalha em casa, as demais entrevistadas relatam a
necessidade de despender muito tempo diariamente em seus deslocamentos ao trabalho, o que resulta
em uma rotina cansativa e em muito tempo longe de seus familiares, o que interfere diretamente na
rotina alimentar das entrevistadas e de suas famílias. Por saírem de casa muito cedo, algumas delas
revelaram não tomar café da manhã em casa, fazendo a primeira refeição do dia apenas em seu local de
trabalho. Algumas deixam o café da manhã pronto em casa antes de saírem para trabalhar, garantindo
que a família se alimente bem durante a manhã, mesmo que estejam longe. Dalva inclusive, que tem
crianças em idade escolar, diz acordar mais cedo não somente para preparar o café da manhã, mas
também o lanche que as crianças levam à escola.
“De manhã a gente não toma café, a gente sai pra trabalhar. Mas eu faço café pro
[filho] cadeirante. Aí eu faço um café e deixo um pão. Essas coisas assim”. (Benedita,
58 anos, diarista)
“Aí no café da manhã, durante a semana é só assim: eu vou, pego pão na padaria e
deixo a mesa pronta, que o Nicolas sai cedo e não toma café. Ele sai 6h30, e a Thais
também, 6h30. Aí eles não tomam café da manhã em casa. Eu mando um lanche na
mochila deles. Um suco, faço aquele pão de lanche mesmo, com presunto e
muçarela, que ele gosta. Aí ele leva e um suquinho. E a Thais leva pão de queijo que
eu asso. Eu acordo cedo, 5h30. Aí eu asso pão de queijo e eles leva. E aí fica a Vitória,
Vitória e Giovana à tarde. Aí eu compro pão, boto leite na mesa, deixo lá com
manteiga e elas se vira. Aí eu tomo café no serviço. Levo meu pão, lá já tem café, tem
chá. Aí a gente toma lá”. (Dalva, 52 anos, diarista).
“Então, o café eu deixo pronto e daí ele [filho] se vira. Ele come pão ou ele come
tapioca. Ou ele come bolacha. Aí é ele que decide, entendeu? Eu só faço o café e
deixo”. (Fátima, 32 anos, diarista).
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O que as falas das entrevistas demonstram, além de seus hábitos alimentares matinais, é o
cuidado com seus familiares e o papel que desempenham em suas casas. Muito da preparação alimentar
de nossas entrevistadas é voltada para o bem-estar da família. Além disso, quando questionadas sobre
seus hábitos alimentares, muitas vezes os hábitos alimentares de seus filhos e netos prevalecem em suas
falas. Apesar de trabalharem fora e estarem boa parte do dia ausente de seus lares, é possível perceber
uma prioridade quanto à alimentação da família em seu tempo livre. Além das dificuldades econômicas
e do tempo reduzido que as impede de estar em casa para cozinhar e de comer em restaurantes
cotidianamente, há uma prática de atendimento à família em suas falas, de forma que suas ações são
condizentes com o papel que assumem em seus lares, sustentando suas identidades de mães e, em
alguns casos, de provedoras do lar.
Para se organizar durante a semana e garantir a alimentação da família, as entrevistadas
relataram a prática de preparar os alimentos com antecedência durante os finais de semana, para que
durante a semana tenham maior praticidade ao se alimentar. Elisângela desenvolveu estratégias
próprias para que a comida seja preparada com antecedência e, ela e sua filha, possam se alimentar bem
ao decorrer da semana: durante o final de semana faz compotas de legumes para que durem mais e
divide os alimentos em pequenos potes, para que não sejam abertos o tempo todo.
Algumas entrevistadas assumiram adotar a prática de levar marmita ao trabalho, tanto para si
próprias quanto para os filhos, em vez de sair para comer em restaurantes. Essa prática também
depende da preparação da comida com antecedência, utilizando-a como estratégia econômica.
Segundo Dalva, ao comer fora de casa, é gasto um dinheiro que poderia ser utilizado para comprar uma
quantidade maior de alimentos no mercado e que poderiam ser preparados em casa. Já Antônia utiliza
a preparação da marmita do seu filho como uma tática para fazê-lo comer melhor. Há em suas falas
uma valorização do consumo da comida caseira, realçando suas vantagens econômicas e de saúde, ao
mesmo tempo em que demonstram a afetividade em poder consumir, e ver seus filhos consumindo,
uma refeição que elas mesmas prepararam.

“Tem gente que todo dia quer almoçar no restaurante. Eu já acho que isso sai mais
caro. Minha filha tem VR, o vale alimentação. Eu falo: ‘Aline, eu acho melhor você
levar marmita, vai sair muito mais barato. Isso daí dá pra você comprar mistura, ir
no mercado’. Até que ela concordou comigo. Às vezes ela deixa 200, porque ela é
agente de saúde e às vezes não dá pra levar marmita. Aí ela deixa esses 200 reais do
VR dela. Eu acho que as pessoas pegam esse dinheiro de comer fora e vão lá, nem
come direito, nem é uma comida boa. Doze, treze reais um pouco de comida, você
compra no mercado e leva. É mais saudável. Quando come na rua não é tão
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bonitinho, tão saudável quanto faz em casa. Tem aquele certo cuidado”. (Dalva, 52
anos, diarista).
“O mais velho não gostava de legumes, mas como ele leva marmita, eu começo a
colocar e ele acaba que tá acostumando a comer legumes, salada. Tá comendo tudo
agora”. (Antônia, 46 anos, cuidadora de idosos).

Já Fátima tem sua própria justificativa para levar sua comida ao trabalho: não gostar da postura
de seus patrões e dos alimentos que lhe oferecem.
“Hoje em dia, a maioria das patroas mesmo não dá comida não. Eu que não levo
marmita pra ver se eu não passo fome. Quando dá comida é três colheres. Igual esses
dias atrás. Mês passado. A minha comida azedou. Aí falei pra minha patroa: ‘A
senhora deixa eu fazer um pouco de arroz? Porque o meu azedou’. Aí ela falou que
tava fazendo macarrão e que me dava um pouco. Ô mulher. Era só um tantinho de
macarrão. Eu não aguento não. Eu trabalho o dia todo correndo. Não dá não. Sem
mistura. Só o molho branco. Aí eu pensei: ‘Maldita hora que essa comida foi azedar’.
Se eu soubesse tinha comido meu arroz azedo, não tinha jogado fora. Fiquei o dia
inteiro com fome. Eu como bem, né? Tem gente que não quer fazer nem compra
pra não gastar dinheiro. Tudo que tem é contado. ‘Cuidado com o suco aí’”.
(Fátima, 32 anos, diarista).

Nesse caso específico, Fátima cita duas práticas da alimentação na casa de seus patrões a quais
não lhe agradam. A primeira é a quantidade de comida, a entrevistada diz gostar de comer “bem”, o
alimento oferecido por sua patroa era pouco para satisfazê-la pelo resto do dia, assim, notamos uma
divergência entre a quantidade de alimento que a patroa estava disposta a dar e a quantidade de
alimento que Fátima diz precisar consumir. Da mesma maneira, a entrevistada manifesta seu
descontentamento com os patrões que não costumam oferecer comida a seus funcionários e um certo
preconceito quanto seu estilo de vida e alimentação. No conjunto de suas falas, a entrevistada
desaprova a atitude de “ricos” que deixam de comprar alimentos para economizar, sugerindo que as
classes populares, mesmo com menor condição econômica, possuem uma alimentação mais farta.
Enquanto as mães estão no trabalho, os filhos adolescentes assumem a responsabilidade por
sua própria alimentação e do restante da família. Fátima, por exemplo, diz preparar em casa o básico,
como arroz e feijão, e deixar o filho encarregado de esquentar a comida já feita e preparar a proteína,
como bife, salsicha, linguiça, nuggets, hambúrguer e steak de frango. O mesmo acontece nos lares de
Antônia, Célia, Dalva e Glória. As mães preparam os alimentos cujos processos de preparação são mais
demorados, como o arroz, em que é necessário cortar e refogar cebola, e o feijão, que necessita ser
cozido e temperado, enquanto aos filhos adolescentes é reservado o preparo de alimentos mais
práticos, como comida industrializada ou pré-preparadas por suas mães, como carnes já temperadas.
Já que o que está dentro das possibilidades das mães, que saem para trabalhar, é a preparação do arroz
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e do feijão, a necessidade torna a praticidade o principal fator de influência na escolha do consumo
alimentar dos filhos.
“Então, aí eu preparo assim já fica sempre o arroz e feijão que sobra, dá pra eles
almoçar meio-dia na segunda. [...] Mas aí a Vitória também sabe passar um bife e eu
já deixo tudo temperadinho. Aí ela passa lá, né, o bife pra ela e pros irmãos. [...] Aí
eu chego a tarde né, 4h30 mais ou menos eu chego em casa. Aí vai eu preparar tudo
de novo. [...] Aí então eu faço isso, aí no outro dia, eu deixo também pra fazer frango
à passarinho, que é aquele frango frito. Faço também à noite e às vezes deixo pra
eles. E também compro bastante salsicha, que a Vitória sabe fazer salsicha com
batata. [...] E tem a linguiça, que é prática também. Eu tiro assim, mais durante o dia,
igual de manhã, eu tiro da geladeira salsicha, ou linguiça ou deixo um bife temperado
que é umas coisas mais prática. As mistura é sempre elas ou o Will [marido].
Quando ele tá em casa ele prepara. Quando ele não tá é a Vitória. Que a vitória
estuda à tarde. Ela sai de casa 12h40. Aí 11h, 11h30 eu falo ‘Vitória, prepara aí,
esquenta a comida que tá aí’. Aí ela prepara, do jeito dela lá né. Mas aí a noite é minha
vez”. (Dalva, 52 anos, diarista).

A mistura arroz e feijão mostrou-se uma constante nas entrevistas como a combinação-base da
alimentação de suas famílias, um “ingrediente” fixo, presente em grande parte das refeições. Todas as
oito entrevistadas disseram contar com os dois alimentos no seu dia a dia. Como já comentado, seja
pelo baixo valor dos ingredientes ou pela afetividade em preparar um alimento já comum à família, a
combinação é considerada por nossas entrevistadas como um dos alimentos que mais gostam.
Já as proteínas, chamadas de “mistura”, são os ingredientes variáveis na alimentação cotidiana.
Se o arroz e o feijão são a base “fixa”, as proteínas são os ingredientes surpresa. Espera-se que o arroz e
o feijão estejam presentes todos os dias, enquanto a variação da “mistura”13 pode ser considerada como
prática que enobrece a alimentação da família. Como proteínas mais citadas, observamos a carne de
vaca e a carne de frango dentro de seu espectro quase infinito de variações e receitas. Em seguida, estão
os embutidos, como linguiças e salsichas, que possuem baixo valor de compra e são práticos para
preparar. Uma exceção às proteínas é o macarrão, um carboidrato, assim como o arroz e o feijão, mas
que também é considerado uma mistura por nossas entrevistadas. Por último, há presença de saladas,
legumes e verduras como um complemento às refeições. Com exceção da família de Elisângela, que é
vegetariana, saladas não são consideradas elemento substitutivo das “misturas”, mas sim um alimento
que ajuda a compor a alimentação familiar.
“O que os meus filhos adoram é feijão, arroz e carne. Almoço é feijão, arroz, salada
de tomate e carne frita. Tem vez que eu faço batata. Não faço direto, mas faço. [...]
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  “Mistura”,  da  linguagem  popular,  se  refere  ao  complemento  da  alimentação  diária,  geralmente  sendo  
a  proteína  ou  o  grande  carboidrato  de  uma  refeição.  
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Na janta tem que ter a mesma rotina do almoço. Eles não gostam de comer outra
coisa”. (Glória, 47 anos, diarista).
“Então, no dia a dia é arroz, feijão. Às vezes macarrão, verdura e carne, né. Às vezes
frango. E aí a gente sempre vai variando no que pode comer”. (Célia, 36 anos,
diarista).
“Eu faço feijão, arroz. Às vezes uma carne, às vezes uma linguiça. E uma saladinha.
De alface. Às vezes eu faço um bife, carne de panela. Uma linguiça. Um frango em
filézinho”. (Helena, 59 anos, diarista).
“Ah, é arroz, feijão. Tem todo dia. A gente come frango, carne de porco, peixe de vez
em quando, carne vermelha, macarrão, legumes, salada. Todo dia tem legumes. [...]
Sim, a gente compra pizza também... mas a gente não foge muito do arroz e feijão”.
(Antônia, 46 anos, cuidadora de idosos).

3.2 Consumo, preferência e aquisição de alimentos

Se, na percepção das entrevistadas, durante a semana a rotina cheia de afazeres limita a
alimentação familiar a refeições práticas, preparadas com antecedência e alimentos industrializados, o
final de semana dá a possibilidade de explorar a criatividade e dedicar uma atenção maior à preparação
dos alimentos. Há uma distinção clara entre o que as entrevistadas relatam comer durante semana e no
final de semana. Como falamos no segundo capítulo deste trabalho, baseados em Dória (2009) e
Barbosa (2007), para o final de semana é reservado um cardápio especial, que se relaciona não só à
tradição, mas também às preferências individuais e sociabilidades de nossas entrevistadas.
Aos finais de semana, a alimentação dessas famílias se diversifica, com a entrada de ingredientes
menos usuais ou preparados de forma diferente. O frango, que durante a semana é consumido no
formato de filé ou cozido, no final de semana é preparado assado, como relata Helena: “Assim, às vezes
[tem] um franguinho assado. Uma maionese. Domingo tem que ser, né?”. Dalva diz que frango é o tipo
de carne preferido por sua família e nos conta que “Um domingo sem frango assado... sei lá”,
insinuando que o domingo, além de ser um dia de descanso, quando não se trabalha, é o dia em que
sua família come frango assado. Além disso, conta que seu marido não gosta de frango, mas que, mesmo
assim, ela não abre mão de consumir o alimento nos finais de semana, quando, então, “se vê obrigada”
a fazer dois tipos de “mistura”.

“[...] no domingo eu tenho que fazer duas misturas, porque a gente adora frango. Eu
falo que um domingo sem frango assado... sei lá. Meu marido já não gosta de frango.
Nem frito, nem cozido, nada. Aí eu tenho que fazer ou um bife à milanesa, ou uma
costela, entendeu? Preparar pra ele. [...] Eu já não aguento mais essa vida de ter que
fazer duas misturas no domingo. É o pior. Porque eu falo assim, domingo, nem que
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seja um frango assado no forno, um ensopado, ou bife à milanesa de frango, mas eu
gosto de frango. E ele não gosta. Aí eu tenho que fazer [outra mistura]”. (Dalva, 52
anos, diarista)

A entrevistada reforça em sua fala o papel que desempenha em sua casa. Ela é responsável pelos
afazeres do lar, respondendo pelas decisões cotidianas da família e buscando agradar a todos. Apesar
do papel de Dalva como administradora da família, seu marido ainda busca manter a tradição patriarcal
em que a mulher é responsável pelas tarefas do lar e o homem é servido, fazendo seus gostos
prevalecerem frente à família. Dessa maneira, a solução encontrada por Dalva para agradar tanto a si,
seu marido e o restante da família é se esmerar mais na cozinha e preparar dois alimentos diferentes.
A carne bovina preparada durante a semana passa a integrar o churrasco nos finais de semana.
Tanto o churrasco, incluindo a preparação, quanto o frango assado são motivações para nossas
entrevistadas reunirem amigos e promoverem encontros familiares. Antônia e Célia contam que
quando recebem seus familiares têm por hábito preparar os dois tipos de alimentos.
“A gente faz churrasco. Faz churrasco, maionese, farofa. Eu coloco em travessa,
arrumo uma mesa bonitinha. A gente faz uma salada, enfeita né. Faz um frango
assado com batata. Faz uma coisa diferente do cotidiano né. Quando vem todo
mundo pra cá é uma festa. Tenho a Nilde, tenho outras irmãs também”. (Antônia,
46 anos, cuidadora de idosos)
“Então, o que eu costumo fazer quando a gente faz alguma farrinha assim, a gente
gosta de fazer churrasco. E eu gosto de fazer uma maionese que eu faço ela com as
verduras e o peito de frango junto e o creme de leite. E um arroz. E também tem
domingos que a gente faz uma galinha caipira e farofa de feijão tropeiro. É umas
comidas meio baianas, né. Às vezes também faz feijoada, dependendo do tempo, da
quantidade de pessoas que vai. A gente sempre vai variando. Cada domingo, cada
vez tem uma festinha e a gente faz alguma coisa”. (Célia, 36 anos, diarista).

A maior disponibilidade de tempo aos finais de semana permite que as entrevistadas utilizem
diferentes técnicas de preparo e se permitam fazer receitas mais demoradas, que consideram mais
saborosas do que aquelas usualmente preparadas durante a semana, ainda que com os mesmos
ingredientes. A carne de costela e a feijoada também são citadas como alimentos do final de semana e
seu tempo de preparo justifica essa relação. Apesar da rotina exaustiva, durante o final de semana as
entrevistadas dedicam seu tempo livre para cozinhar para a família e amigos, pouco se ressentindo pelas
horas despendidas no processo de preparação, sinalizando que para elas cozinhar para pessoas
próximas não significa um trabalho.
O peixe, pouco citado pelas entrevistadas, aparece em suas falas relacionado a espécies mais
nobres/de maior valor: salmão e bacalhau. Ambos são tratados como “ingredientes especiais”,
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consumidos principalmente em datas comemorativas ou aos finais de semana, principalmente
“assados”. Outros pratos assados, como lasanha e escondidinho14, também foram considerados
“especiais”, merecendo, da parte delas, uma categoria diferente: “comidas de forno”.
A lasanha, especialmente, foi o alimento mais citado depois do arroz e feijão quando
questionadas sobre seus alimentos favoritos. Foi citada por quatro de nossas entrevistadas como prato
favorito e por outras quatro como um prato para ser preparado em dias especiais. Elisângela, nossa
entrevistada vegetariana, prepara a lasanha dentro de suas possibilidades: troca os tradicionais
presunto e carne moída por palmito. Os alimentos assados, em geral, exigem mais conhecimento e
habilidade do cozinheiro, pois é necessário saber sobre os temperos, a montagem e o tempo de forno,
o que são sinalizadores de que as comidas de forno são especiais em seu preparo.
O uso que as entrevistadas dão para os pratos assados somam ainda mais valor a esses
alimentos, pois seu consumo é dotado de sentidos e rituais. Como Landowski (1997) afirma, os valores
dos objetos não são intrínsecos, mas são construídos em um longo processo simbólico de significações,
de forma que o uso que os indivíduos dão aos objetos de consumo, nesse caso as comidas de forno,
somam para a construção coletiva de sentidos na sociedade, excedendo a experiência individual.
Outro prato mencionado pelas entrevistadas como “especial” foi o estrogonofe, caracterizado
nas classes populares, no senso comum, como um prato “sofisticado”. A versão brasileira, derivada das
versões norte-americana e australiana, consiste de tiras de carne, creme de leite, cogumelos, cebola e
molho de tomate, este último é um acréscimo brasileiro, sendo normalmente consumida com arroz e
batata palha. Uma combinação um tanto diferente do estrogonofe russo original, que era preparado
com mostarda e carne em cubos. O fato de ter sido citado pelas entrevistadas nos surpreende até certo
ponto por não ser um alimento tradicional em nosso país, e muito menos na região Nordeste, origem
de maior parte delas. Entretanto, eventualmente graças à versatilidade de combinações que permite –
de camarão, frango, com variações de complementos –, nas últimas décadas entrou para o cardápio
nacional, atendendo talvez a algumas das características preferidas dos brasileiros em sua alimentação:
além da praticidade em sua preparação, o estrogonofe combina com o arroz, um dos alimentos mais
abundantes e preferidos pela população do país. O alimento enquadra-se também dentro da categoria
de misturas sólidas e líquidas citada por Lívia Barbosa (2007), da qual a mistura arroz, feijoada e farofa
também faz parte. Antônia, que disse não ter familiaridade com o prato, recorreu a informações na
internet para prepará-lo pela primeira vez à família.
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  O escondidinho é um prato de forno típico nordestino, preparado em uma travessa forrada com carne seca e coberta por
purê de mandioca ou de batata.    
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“Acredita que eu nunca tinha feito estrogonofe? A gente fez estrogonofe há uns meses
atrás, que eu nunca tinha feito em casa. Porque eu acho que eles não iam gostar por
causa do creme de leite. A gente pegou a receita na internet. Uma receita simples, a
gente fez e todo mundo gostou. Nunca tinha feito”. (Antônia, 46 anos, cuidadora de
idosos).

As influências culturais das entrevistadas revelaram-se um fator importante no momento de
declarar as preferências alimentares e os modos de preparo dos alimentos. Glória, que nasceu no estado
da Paraíba, citou entre seus alimentos favoritos alguns tipicamente nordestinos: carne de bode,
buchada, galinha capoeira, umbu, feijão de corda e cuscuz. Segundo ela, as carnes frescas de São Paulo
têm menos sabor que a carne de sol do Nordeste, revelando seu paladar e gosto por alimentos fortes e
com sabor acentuado.
Cebola, alho e sal foram os temperos regulares citados por todas as entrevistadas. Porém,
aqueles tipicamente nordestinos, como cominho, coentro, colorau, tempero baiano e azeite de dendê
também fazem parte do preparo da alimentação cotidiana de suas famílias. O pimentão, utilizado pelos
paulistanos geralmente para compor pratos específicos, aparece nas falas das entrevistadas como um
ingrediente utilizado no tempero de pratos cotidianos, como arroz, feijão e carnes.

“Uso cebola, alho, cominho. Colorau eu gosto de pôr. [...] É porque eu faço assim
mais comida baiana, né. Aí é por isso que eles gostam. É diferente porque tem peixe
eu ponho dendê, na abóbora eu ponho dendê. Aí já tem um gosto diferente”.
(Benedita, 58 anos, diarista).
“Os temperos que eu uso mais é alho, cebola, todos os temperos. Pimentão, às vezes
é, dependendo da comida eu ponho orégano também que eu gosto. Aí eu ponho
tempero baiano, colorau em algumas coisas e os temperos normal que as pessoas
usam. Mas assim, eu gosto muito de cheiro verde. Cheiro verde é o meu preferido,
que eu uso em quase tudo que eu faço. Cheiro verde e a cebolinha. Eu acho que é
isso né”. (Célia, 36 anos, diarista).

A preocupação com a saúde a partir da alimentação aparece nas entrevistas em diferentes
momentos e abordagens. As expressões “porcaria” e “besteira” foram utilizadas para identificar
alimentos não saudáveis e que não fazem parte da alimentação tradicional, baseada em arroz, feijão e
proteína. Quando se refere à “besteira”, a entrevistada Fátima cita alimentos como bolacha recheada,
Miojo, Danone e McDonald’s, alimentos que considera como uma ameaça à manutenção de seu peso.
Antônia revelou uma preocupação constante com a alimentação de seus familiares depois que
uma de suas filhas adolescentes reclamou de constantes dores de cabeça. A mãe a levou ao médico, que
disse que a dor de cabeça estava relacionada à alimentação de sua filha. Em paralelo, seu outro filho
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iniciou uma graduação em educação física, trazendo informações alimentares à família. A partir disso,
algumas mudanças foram feitas na alimentação da família, que passou a evitar frituras, refrigerantes e
doces em excesso, substituindo também o óleo de soja por óleo de girassol ou canola.
Dalva e Elisângela demonstram sua preocupação com a saúde evitando práticas que ouviram
dizer que são ruins, mas, ao contrário de Antônia, essas informações foram fornecidas por colegas e
não por profissional da saúde. Dalva soube, por um conhecido, que os corantes que saem na água da
salsicha fazem mal, fato que a incentiva a ferver e escorrer toda a água ao preparar o alimento. Com o
desencontro de informações, a entrevistada acredita que apenas a água da salsicha faz mal, e não seu
conteúdo feito de carnes processadas e embutidas. Situação semelhante acontece com Elisângela, que
diz evitar produtos que contenham soja, pois ouviu de sua filha que o ingrediente faz mal, mas não
soube explicar o porquê.

“Também compro bastante salsicha, que a Vitória sabe fazer salsicha com batata. É
prático, é só lavar, botar pra ferver. Aí eu mando ela escorrer aquela água que tem
muito corante. Falam que faz muito mal. Um cara lá no hospital que me falou isso.
Falou que pra nós que tem gastrite, não sei o que, que aquele caldo dela faz muito
mal”. (Dalva, 52 anos, diarista).
“Às vezes leite de soja também, mas a gente procura não ingerir muita soja porque
não faz bem. [...] Ah, ela [filha] que sabe explicar, mas não é legal soja ingerida em
grande quantidade”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

O consumo frequente de salsichas e linguiças, embutidos, frituras e comidas congeladas por
algumas de nossas entrevistadas revela uma necessidade econômica somada à carência de informações
alimentares, pois ao mesmo tempo em que são acessíveis, devido a seu baixo custo, também
representam perigos à saúde quando consumidas constantemente. Há uma percepção por parte das
entrevistadas de que as comidas industrializadas e que são preparadas fora de suas casas fazem mal,
entretanto, a maior parte delas não considera que alimentos preparados por elas também podem fazer
mal à saúde. Citam o consumo de carnes fritas, lasanhas e outros alimentos ricos em gordura sem a
percepção de que, quando em excesso, têm o potencial de fazer tão mal quanto as comidas que
consomem fora do ambiente familiar.
A alimentação pesada, com excessos de carboidratos e gorduras, não aparenta ser um problema
em sua rotina alimentar. Alguns dos alimentos que consomem poderiam ser preparados de modos
diferentes ou substituídos por outros de menor ou igual custo, tornando as refeições mais saudáveis: a
carne frita poderia ser grelhada, as batatas fritas poderiam ser assadas, o macarrão poderia ser feito a
partir de legumes, entre outros. Este é um ponto em que a baixa escolaridade de nossas entrevistadas é

73

percebida como um fator limitante: apesar de dominarem modos de preparação dos alimentos, pouco
sabem sobre suas informações nutricionais e funcionalidades no organismo.
Apesar de fartura alimentar, não podemos nos esquecer de que nossas entrevistadas fazem
parte das classes D e E do critério de avaliação do IBGE, ou seja, têm recursos econômicos limitados.
Algumas delas relatam que muitas vezes não têm muita opção de escolha na alimentação e têm de
comer “o que tem”.
“Batata, cenoura, chuchu. Tudo que tiver. Brócolis, vagem, o que tiver a gente come.
A gente não tem escolha não. O que tiver... Alface, salada, o que tiver. [...] Ah, eu
não sou muito chegada assim em alho. Eu uso na comida, mas não sou chegada.
Alho, cebola. [...] E sobre comida assim eu como tudo. Não tenho escolha não. O
que tiver, eu como. [...] Todo mundo come de tudo. Só o meu marido que ele é meio
enjoado, às vezes ele não gosta de salada de maionese, um queijo. Essas coisas ele
não gosta, mas a gente come de tudo. As minhas filhas, elas são, graças a Deus, muito
boca boa. O que tiver... só ele que é meio enjoado. Mesmo assim a gente faz, mistura
e ele nem percebe e come”. (Célia, 36 anos, diarista).

Para proporcionarem uma alimentação variada para si e para suas famílias, nossas entrevistadas
revelaram utilizar algumas estratégias criativas tanto na compra dos ingredientes como na preparação
dos alimentos. Adotar diferentes estratégias de compra ajuda a minimizar as limitações de suas
condições financeiras, sendo uma via de acesso ao consumo de produtos que lhes tragam prazer e
satisfação ao se alimentar. Por exemplo, para garantir frutas e verduras para sua família, Glória conta
que escolhe horários específicos para ir à feira. Segundo a entrevistada, frutas nos supermercados são
muito caras, então, escolhe o horário do meio-dia para ir à feira, já que é quando está acabando e é
possível encontrar frutas mais baratas. Já Elisângela costuma ir à feira para encontrar um custo menor
dos produtos tidos como refinados, como cogumelos.

“Eu gosto de ir na feira porque na feira você vai mais tarde e eu compro as caixinhas
de cogumelo paris ou shitake, e essas coisas, que no mercado você paga 12 reais, na
feira eu pago de 3 a 5 reais. Aí eu compro duas caixinhas e eu já mesma faço. Eu
compro cinco caixinhas e eu mesma já escaldo e já faço a conserva dele. Rende bem
mais também. Eu uso muito cogumelo. Pode parecer chique, mas eu sei como gastar
o dinheiro”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

A entrevistada complementa, dizendo que seu dinheiro “não é lixo” e reafirmando a
necessidade de planejamento financeiro para obter um bom aproveitamento de seus recursos. Entre as
entrevistadas, Elisângela possui uma abordagem única: utiliza-se da publicidade dos supermercados
que dizem cobrir todos os preços para comprar produtos mais baratos e de melhor qualidade. A mídia,
nesse caso, intermediou as práticas da entrevistada: ao se apropriar do espectro de ofertas que viu na
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mídia, a entrevistada transformou a informação em uma ação cotidiana, a qual poderia não praticar
caso não tivesse sido impactada pela publicidade do supermercado.

“Eu gosto de comprar legumes e verduras na quarta-feira, no Carrefour e no Extra,
que um cobre o outro e eles cobrem outros. No Walmart também, você vai com o
panfleto de qualquer outro supermercado pequenininho que seja. Eu tenho uma
amiga que mora no Campo Limpo. A gente se encontra no ônibus e ela me dá os
panfletos dos mercados dela por lá, que é metade da metade do preço. E o Carrefour
cobre. Eu moro perto do Carrefour e do Walmart e eles cobrem. Então eu já compro
assim. É bem mais em conta também. Minha filha fala assim: ‘Ai, mãe, mesmo você
aposentada com duas rendas ainda tem espírito de pobre’. Eu falei não, um dia você
vai ter filhos também e tomara que você não passe por isso, mas eu já coloco isso na
cabeça, que meu dinheiro não é lixo”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

As entrevistadas relatam que sua rotina de compras de alimentos é composta por uma compra
mensal, na qual adquirem os produtos mais recorrentes, como arroz, feijão, óleo e leite, e por pequenas
compras semanais, em que adquirem os produtos perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes.
Para as compras mensais, citaram os “atacadões”, estabelecimentos que trabalham com faixas mais
baixas de lucro por venderem apenas em embalagens de grandes quantidades, sem muita preocupação
com aspectos estéticos, portanto sem custos paralelos com ambientação. Já para as compras semanais,
as entrevistadas citam mercadinhos “de bairro” e feiras, mencionando como os argumentos principais
a praticidade e a proximidade com suas casas.
A entrevistada Dalva traça uma distinção clara para si entre os supermercados estilo “atacadão”
e os regulares, tendo uma percepção das diferentes ofertas e estratégias de marketing e vendas
utilizadas pelos estabelecimentos comerciais. Segundo ela, os supermercados tradicionais são repletos
de variedades, que atraem sua atenção e a fazem adquirir produtos dos quais não tinha a intenção de
comprar antes de ir ao mercado, enquanto nos atacadões consegue se ater ao que realmente pretendia
comprar.
“Eu faço compra ali no Roldão [atacadista]. No Extra eu acho muito caro. Tem
muita promoção no Extra, mas a gente se empolga. Eu não gosto de ir com pouco
dinheiro, porque tem várias coisas. Eles põem aquelas coisas na promoção pra
enganar os bestas e a gente fica ali e quando eu vejo, eu não comprei as compras. No
Roldão a gente compra o basicão, né. Não sei se você conhece o atacadista Roldão.
Ele é mais assim de compra mesmo. De arroz, feijão, só coisas assim. O Extra não.
Tem várias opção, tem várias... Aí a gente endoida. Aí quer ver isso, quer ver aquilo.
Eu passo mais de 5 horas dentro do Extra. Aí eu falo ‘Não, vou no Roldão mesmo’”.
(Dalva, 52 anos, diarista).

Outra estratégia adotada pelas entrevistadas é o reaproveitamento de sobras de alimentos dos
dias anteriores. Evitam o desperdício complementando as refeições com os alimentos que sobraram,
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criando novos pratos que atraiam o interesse da família. Dalva costuma utilizar a sobra de arroz para
fazer bolinhos, ainda que essa transformação, do cozido em fritura, implique no gasto de farinha, leite,
temperos e óleo. A entrevistada conta que pica carnes do dia anterior em pedacinhos e os adiciona à
farofa, fazendo farofa de carne. O mesmo acontece com o frango: o que sobra é desfiado e temperado
com maionese, transformando-se em salpicão de frango.
A entrevistada Elisângela, por ser vegetariana, produz alguns de seus alimentos em sua própria
casa para poder sustentar seu estilo alimentar. Segundo ela, sua filha está adaptando-se à dieta vegana,
eliminando todos os produtos de origem animal de sua alimentação. Entretanto, para isso é preciso
substituir derivados animais por subprodutos vegetais, o que demanda um maior gasto financeiro. Por
exemplo, um litro de leite de vaca custa em torno de R$ 3,00, enquanto a mesma quantidade de leite
de amêndoas chega a custar R$ 20,00. Para contornar esses custos, Elisângela produz o próprio leite
em casa, a partir de cereais. Entretanto, a produção caseira deve ser observada com desconfiança, pois
os alimentos industrializados possuem selos de qualidade e de inspeção que os alimentos caseiros não
possuem, podendo resultar em mais prejuízos do que vantagens.
Estratégias como as citadas anteriormente ajudam a amenizar a condição financeira das classes
populares, pois ao mesmo tempo em que ampliam o orçamento familiar podem agregar valor e
interesse à sua alimentação.
3.3 Modos, sociabilidades e distinção nos processos de alimentação

A alimentação faz parte do conjunto de práticas que compõem a vida em sociedade, com cada
grupo social apresentando características próprias em seus modos de viver, de forma que na
socialização os indivíduos incorporam novas práticas e esquemas de percepção. Na alimentação, as
influências sociais ficam nítidas, já que se alimentar e cultivar o gosto por determinados alimentos faz
parte de um longo processo de construção social, que tende a constituir o habitus dos indivíduos. Junto
a ele, várias regras de conduta e modos de agir são cultivados, de forma que, ao pertencer a um grupo
social específico, essas regras devam ser respeitadas.
No habitus alimentar, mais especificamente, é nítida a distinção entre classe alta e classes
populares. Enquanto a classe alta cultiva um manual de regras à mesa, como a disposição dos talheres,
ordem dos pratos, posição das mãos e dos braços, harmonização de vinhos etc., na alimentação da
família de nossas entrevistadas de classes populares, os modos à mesa são diferentes e mais flexíveis
que os adotados pela classe alta. A característica de informalidade dos brasileiros ao comer, citada por
Barbosa (2007), comprovou-se na entrevista de Célia, que, quando questionada sobre o uso de
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travessas e pratos para servir os alimentos, relatou: “Eu não ponho pratos diferentes. Eu deixo mesmo
nas panelas e cada um vai lá, pega o que tiver vontade e é assim”. Já Benedita, quando questionada se
sua família fazia as refeições à mesa, nos disse:
“Um come no norte, outro come no sul. O outro come no sofá. O outro come em
cima da cama. É assim. A menina senta na mesa. Cada um come em um lugar.
Porque não tem assim, todo mundo não almoça certo”. (Benedita, 58 anos,
diarista).

O se servir direto da panela e comer no cômodo da casa que tiver vontade revela a flexibilidade
das relações alimentares das classes populares, refletindo-se também na quantidade de alimentos
ingeridos. Enquanto os modos à mesa da classe alta implicam na moderação na alimentação dos
indivíduos, para as classes populares, comer bastante pode representar, para o cozinheiro, um sinal de
que sua comida é valorizada, o que notamos no constante uso da expressão “não sobra nada”, sugerindo
que a comida tão boa que a família consome todo o alimento disponível. Dalva, entretanto, reclama
dos modos dos filhos, que consomem tudo de uma vez só, pois isso implica em ficar sem o alimento no
restante da semana.

“Só o refri que às vezes eu compro, às vezes não. Porque como falam que faz muito
mal, eu acho que não compensa porque meus filhos querem beber tudo. É sem
limite. A minha casa é meio sem limite. Eu compro aquele fardo com seis, e fico
assim, segurando pra semana. Ou então eu não coloco na geladeira que eles não
gostam de refrigerante quente. Aí eu coloco dois na geladeira, uma pra tomar hoje e
outro pra tomar amanhã. Aí eu falo ‘Quando eu chegar em casa é pra ainda ter
refrigerante, tá ouvindo?’. Eu vou dando umas ameaçadas. Às vezes não compensa,
porque eles não têm modos, não têm limite. Quando eu tô em casa é uma coisa, mas
se eu não tiver... Eu tenho que guardar as coisas, os salgadinhos. Tem uma dispensa
lá, eu coloco no cantinho pra eles não ver”. (Dalva, 52 anos, diarista).

Ao reunir amigos e família em suas residências durante ocasiões especiais ou finais de semana,
as entrevistadas revelam cuidado e atenção especiais no preparo dos alimentos. Ao receberem visitas,
o cardápio de final de semana, por nós já comentado, ganha uma nova roupagem, com detalhes nos
utensílios de servir e com modos de apresentação que demonstram preocupação com os visitantes.
“Então, às vezes acontece esses dias, aniversário. [...] Vamos fazer aquela salada,
igual eu peço pra minha prima fazer, com grão de bico que ela faz sabe, uma salada
muito boa. Ela prepara com azeitona preta, muito boa. Aí faço isso, às vezes compro,
tipo lombo ou um frango assado. Mas um frango assim, com coisa, com batata,
azeitona. [...] Aí eu faço aquela maionese com ovo, enfeitada, toda bonitinha. [...]
Ah, eu pego uma travessa de vidro, sempre a travessa aquela de vidro e coloco a
maionese, o frango. Às vezes eu compro aquela de... que vende no mercado, tipo
alumínio, pra pôr o frango, as batatas, enfeitar bonitinho. O arroz, faz arroz com
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cenoura, pra dar aquela corzinha. Aí a maionese, o arroz, faz uma farofinha. Sempre
minha amiga Nádia me ajuda. Ela faz o alface na travessa também e enfeita toda com
o tomate, né. E eu vou ajudando ela também. Ela faz uma coisa e eu faço outra. Aí
faz um suco natural. Eu tenho uma jarra lá que já é pra ocasião mais especial. Aí
compro um refrigerante, Coca e Fanta, pra quem gosta. Uma cervejinha também,
mas é mais pras visita”. (Dalva, 52 anos, diarista)

Quando questionadas sobre as eventuais diferenças entre a alimentação em suas casas e na casa
de seus amigos e familiares, a maior parte das entrevistadas disse que há. Entretanto, a análise de suas
falas nos indica que a diferença não reside no tipo dos alimentos preparados, sendo praticamente os
mesmos, mas nas habilidades culinárias de quem os prepara. As entrevistadas comentam
principalmente sobre os temperos e a dedicação de quem cozinha.
“É. O tempero. Na casa dos outros não tem gosto. Assim, tem gente que coloca mais
uns temperos diferentes, aí fica o gosto diferente. Eu acho que a comida fica melhor
se você souber fazer só com cebola e o alho. Se você souber fazer só com a cebola e
o alho fica mais gostosa do que se você botar mil temperos. Tem gente que coloca
tanto tempero, aquelas ervas diferentes, que a comida acaba o gosto, né? [...] Tem
que ser feita com amor, né? Fazer com tempero, bem temperada. E fazer com amor,
né? Se não fizer não sai boa”. (Glória, 47 anos, diarista).
“Quando a gente chega na casa dos outros a gente sente... A gente gosta mais, né?
Às vezes também não. Porque tem gente que não sabe cozinhar. O tempero. Às
vezes muito sal. Eu não gosto de comida salgada e já tem gente que é mais
chegadinho no sal. Eu gosto muito de comer na casa dos outros, que é diferente, né”.
(Helena, 59 anos, costureira aposentada).

Nas entrevistas fica nítida a diversidade de posicionamento quanto a novidades. Enquanto
Glória se mostra conservadora, mantendo o hábito de temperar seus alimentos com cebola e alho,
evitando o excesso de outros temperos, Helena já está aberta a mudanças, valorizando a diferença de
sabor que percebe na alimentação preparada em outras casas. Dessa maneira, ao contrário do suposto
pelo senso comum – de que as classes populares são resistentes a novos sabores e novos ingredientes
que não fazem parte de sua tradição alimentar –, é evidente que isso não é uma característica, digamos,
do grupo de nosso interesse. Algumas das entrevistadas estão dispostas a provar novos sabores e a
diversificar o que oferecem às suas famílias, como é o caso de Antônia, que teve receio em preparar
estrogonofe para sua família, pelo diferencial de ser um prato salgado que tem creme de leite entre os
ingredientes, mas se surpreendeu em como a receita agradou a todos.
O fato de cozinharem bem é valorizado por suas famílias e amigos, fazendo com que as pessoas
do círculo social delas peçam-lhes para preparar alimentos que gostam e as consultem quando querem
fazer um alimento diferente. Dominar as práticas de consumo e os modos de preparo faz com que
sejam vistas como pessoas distintas, valorizadas pelos demais membros de seu grupo social por sua
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habilidade culinária. Quando questionadas se alguém já havia elogiado sua comida, a maior parte das
entrevistadas nos confirmou ter recebido elogios, atribuindo essa valorização aos temperos que
utilizam e à dedicação no preparo dos pratos.
“Eles falam que adora. Todo mundo. Eu faço comida pros outros e a filha da minha
patroa fala que eu faço melhor que a outra menina. Aí a menina liga pra mim
perguntando como que eu faço a comida, que tempero eu usei. Eu falo ‘Ah, não tem
tempero’. É do mesmo jeito dela, que ela faz, só que ela diz que a minha comida é
melhor do que da outra menina que cozinha pra ela. Eu não sei porque. Não entendi.
Nesse Natal eu vou fazer a ceia de Natal pra ela. Eles sempre falam que eu faço muito
bem. A minha antiga patroa falou que desaprendeu a cozinhar porque eu que fazia
tudo pra ela”. (Glória, 47 anos, diarista).
“Até o namoradinho da minha filha, que chegou na sexta-feira à noite, eu não tinha
feito nada, só tinha feijão e arroz fresco. Nossa, eles se acabaram. Ele falou ‘Dona
Elisângela, mas que feijão é esse?! O que que a senhora fez?’. ‘Ô, Caco, para, é cebola
e alho’. Eles comeram e repetiram até”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

Dalva nos relatou receber muitas pessoas que dizem ter ido visitá-la pelos alimentos que
prepara. A entrevistada diz gostar da presença de amigos e familiares em sua casa, mas relata que se
muito frequente torna-se algo incômodo, já que tem que passar a maior parte do seu tempo livre
preparando as refeições da casa. Já Elisângela se vê na situação oposta: suas amigas dizem não a
convidar para ir a suas casas para comer por não saberem cozinhar como ela.
“A minha irmã mora perto e sai da casa dela pra vir comer na minha. Fala que tá
enjoada da comida dela e vai na minha casa. É a mesma comida, mas ela fala que o
meu tempero é melhor. [...] Tem vez que eu penso ‘Meu Deus, o povo mora ali e
vem comer aqui’. Tem hora que eu faço o almoço que é pra dar pra janta e não dá. E
eu faço coisa grande, panela grande. Aí de noite eu tenho que fazer de novo, que é
pra janta e marmita. Aí às vezes eu fico até assim... não com raiva, mas eu falo ‘Nossa,
tenho que fazer comida de novo’. [...] Lá em casa, como eu te falei, é muita gente.
Então se você vai na minha casa você só vai me ver na cozinha. Mas eu também já
acostumei. As meninas falam que é o meu cantinho. Quase não me vê indo pra sala
sentar. As minhas visitas, minhas colegas, vai tudo pra cozinha. Tem mesa e cadeira
lá e elas sentam. E vamos cozinhando, bebendo, tomando café também, que eu
adoro. Todas gostam”. (Dalva, 52 anos, diarista).
“Já. Elas gostam, né? Tipo assim, às vezes eu falo ‘Mas você nunca me chamou pra ir
comer na sua casa’ e eles falam ‘Mas você cozinha tão bem que dá vergonha de te
chamar pra ir comer lá em casa’. As pessoas pedem receitas ou pedem pra mim
ensinar. Vou na casa de minhas amigas ensinar também”. (Elisângela, 56 anos,
copeira).
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Glória vive uma situação na qual o prestígio no preparo de alimentos é mais explícito. Seu filho,
que não gosta de chocolate, pede para a mãe fazer sua costumeira mousse de chocolate para dar de
presente aos outros, porque diz ser “chique”.

“Mousse de chocolate tem vez que eu faço. O mais velho gosta de mandar eu fazer
pra dar de presente. Ele gosta de dar pra tia dele, quando ele vai pra alguma festa, ele
leva. Ele diz que é um prato chique. Ele leva. Agora pra ele comer, ele não gosta. Pra
levar pros amigos, pras pessoas, ele gosta”. (Glória, 47 anos, diarista).

É nítido na fala de nossas entrevistadas como o “cozinhar bem” as coloca em uma posição
favorável em seu campo social. Seja pelas amigas que buscam referências, pelas pessoas que frequentam
suas casas ou para aqueles que pedem que elas preparem os alimentos, os elogios recebidos valorizam
as práticas culinárias e os métodos de preparo delas, reconhecendo o esforço empenhado para
obtenção do capital cultural e social necessário para que seus pratos pudessem agradar o paladar de
amigos e familiares.
3.4 Consumo midiático e representações alimentares

Os conteúdos midiáticos também são responsáveis por construir um universo de sentidos em
torno dos alimentos. Uma diversidade de revistas (femininas) semanais e programas televisivos
diários, sem mencionar produtos midiáticos mais especializados, publicações específicas ou os
programas de competição no formato reality apresentam uma diversidade de utilização de ingredientes
tradicionais, novos ingredientes e novas receitas. Ao mesmo tempo, incentivando as práticas culinárias,
disseminando modos de fazer, mas também como estratégia mercadológica da indústria alimentícia.
Conforme já comentado a partir de Martín-Barbero (1997), os conteúdos da mídia possuem um
enorme potencial publicitário, pois se não divulgam explicitamente a venda de produtos, estão
divulgando modelos, representações e modos de viver.
Ao serem questionadas quanto à relação entre alimentação e mídia, nossas entrevistadas
trouxeram nomes de alguns apresentadores culinários, citando-os direta ou indiretamente. Ana Maria
Braga (Mais você), Edu Guedes (Melhor para você), Daniel Bork (Dia a dia), Paola Carosella
(MasterChef) e Rita Lobo (Cozinha prática) foram citados. Os apresentadores, na maioria dos casos,
foram mais lembrados do que os programas que apresentavam. No caso de Daniel Bork e Paola
Carosella, os chefs não foram citados diretamente por seus nomes, mas por suas características: Daniel
foi citado com o “rapaz que cozinha de manhã” e Paola foi citada como “aquela moça bem alta que
cozinha com mais dois homens”. Ana Maria Braga e Edu Guedes ainda foram citados pelos produtos
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licenciados que utilizam seus nomes e são vendidos em supermercados, com uma das entrevistadas
citando que tempera seus pratos com produtos dos dois apresentadores. Mesmo com mediação de um
dispositivo, que é a televisão, a relação das entrevistadas com o que a mídia divulga em relação às
práticas de alimentação e culinária é marcada pela afetividade, que direcionada aos famosos da
televisão, é somada à afetividade natural ao preparar a comida e cuidar da família, de modo que elas
buscam trazer essa afetividade à sua alimentação cotidiana ao consumir os conteúdos que divulgam e
os produtos que anunciam.
Porém, quando questionadas se já haviam preparado alguma das receitas que assistiram na
televisão, é visível um distanciamento entre o que é preparado nos programas de culinária e o que
preparam em suas casas. A maioria das entrevistadas disse nunca ter tentado reproduzir as receitas, por
diversos motivos. O primeiro deles é quanto ao requinte dos alimentos da mídia. Segundo elas, os
pratos são muito elaborados e a apresentação das receitas é distante da alimentação do dia a dia de suas
famílias. Segundo Benedita, na televisão “[...] é coisa chique. E a gente não. Pobre só põe o prato, pega
lá no fogão e já come [risos]. E eles não. Tem que arrumar a mesa, arrumar colher, essas coisas.” A
diferença que a entrevistada expressa se dá na estética da alimentação cotidiana. Enquanto em sua casa
a informalidade permite se servir da comida diretamente das panelas, a estética televisiva é marcada
pela busca da beleza artística, exigindo uma apresentação atenta aos detalhes.
Um segundo distanciamento descrito pelas entrevistadas se deve aos ingredientes utilizados.
Segundos elas, nem tudo o que os apresentadores cozinham tem disponível em suas casas, seja pela
condição econômica ou por não saber utilizar os ingredientes.

“Então, não é que eu ache difícil, mas alguns são um pouquinho caros. Muitos eu
não conseguiria comprar. [...] Eles falam muitas coisas que eu nem conheço na
verdade. Tipo negócio de alcachofra, esses negócios que eles faz. Vinho mesmo.
Vinho branco, essas coisas, a gente já não consegue. Esses queijos muito caros.
Muitas coisas que na verdade eu nem conheço e nem nunca vi. Então, pra mim eu
já acho difícil, né”. (Célia, 36 anos, diarista).

Nesse quesito, os capitais social e cultural, compostos pelo habitus e pelas influências culturais,
marcam a relação das classes populares com práticas de consumo alimentar tipicamente associadas à
classe alta. Apesar de demonstrarem já “terem ouvido falar” de alguns ingredientes, as entrevistadas
dizem não ter familiaridade com sua utilização. Devido ao seu estilo de vida simples e às limitações de
consumo cultural, como a pouca habilidade de leitura, acesso a filmes, viagens etc., somados à limitação
de recursos para adquirir determinados ingredientes, é menos provável que os indivíduos de classes
populares desenvolvam o capital cultural necessário para a compreensão de algumas das receitas
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culinárias vistas nos programas de entretenimento e na mídia, fazendo com que as informações ali
apresentadas se tornem vagas e pouco relevantes em seu cotidiano. O fato de não conhecerem os
modos de uso dos ingredientes faz não compreenderem seu sabor na composição do prato, o que
resulta na falta de motivação para a aquisição de tais produtos. Segundo Fátima, “a gente não é
acostumado com essas coisas, então a gente não vai comprar pra comer”.
Outro indicador desse distanciamento é quanto à credibilidade do que seria real ou não.
Segundo as entrevistadas, as receitas nos programas de televisão são produzidas para parecerem fáceis,
sendo o resultado do trabalho de várias pessoas nos bastidores. Há uma desconfiança entre o que é
apresentado e o que as entrevistadas imaginam que seja o verdadeiro processo de produção daqueles
alimentos. Embora não tenham um conhecimento adquirido no ensino formal, as elas demonstram ter
conhecimento prático sobre a televisão e a produção de seus conteúdos. Em suas falas, as entrevistadas
se posicionam como audiências ativas, capazes de discernir e selecionar conteúdos midiáticos que lhes
pareçam autênticos, estando cientes da produção e edição que possuem os conteúdos televisivos.

“Ana Maria Braga tem toda aquela ajuda atrás dela, todo aquele suporte. Então uma
coisa parece fácil, mas não é bem assim. Então eu prefiro mais puxar na internet do
que me iludir [risos]”. (Elisângela, 56 anos, copeira).
“Porque eu acho assim, ali onde eles estão fazendo eles têm tudo já na mão. Já tudo
mais fácil pra eles, tudo que eles precisa tá ali. Muitas vezes a gente na vida real, a
gente tem, mas nem sempre pode ter tudo. Então eu acho que é um pouquinho mais
diferente. Mesmo assim são muito boas [risos]”. (Célia, 36 anos, diarista).

Independentemente dos distanciamentos, os programas de culinária são programas de
entretenimento. O programa MasterChef, por exemplo, que apresenta uma culinária distante da
alimentação cotidiana de nossas entrevistadas, é citado como um dos programas de televisão favoritos
do filho de Glória. A entrevistada nos conta que seu filho gosta de acompanhar a evolução dos
participantes ao mesmo tempo em que observa a preparação dos pratos, valorizando o programa tanto
por sua linguagem como reality show como por suas informações culinárias. Já a entrevistada Dalva
comentou que, por trabalhar pela manhã, não tem disponibilidade para assistir os programas culinários
matinais, mas que durante o período em que estava desempregada gostava de passar suas manhãs
assistindo esses programas pois, segundo ela, “tudo dava água na boca”.
Ainda, ao questionar sobre a diferença dos alimentos de seu dia a dia para os alimentos que
viam na televisão, levamos imagens como estímulos durante as últimas entrevistas, como um recurso
metodológico para ampliar a nossa discussão quanto à mídia e à alimentação. Três imagens foram
selecionadas pensando em três diferentes tipos de gêneros televisivos, em que é possível encontrar a
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presença de alimentos: novela (ficção televisiva), propaganda de margarina (publicidade) e programa
de culinária (programa de entretenimento). Para manter um padrão, a refeição escolhida para as três
imagens foi o café da manhã.
Tabela 2 – Descrição das imagens da mídia e opinião das entrevistadas
Descrição

Opinião-das-entrevistadas

"Ah-não,-eu-não-tenho-tempo-de-montar-essa-mesa-aí-não.-Verdade,-né?"

Imagem-1Telenovela

-Dois-jovens-sentam-à-mesa.-Mesa-de-vidrocom-base-amarela-e-cadeiras-coloridas.Vaso-de-flor-sobre-a-mesa.-Cesta-com-pãesfatiados.-Pequeno-bule.-Açucareiro.Adoçante.-Pratos-com-presunto-e-queijo.Suco-de-frutas.-Pote-de-vidro-combolachas.-Vasilha-com-diferentes-frutas,uma-delas-cortada.-Copos-de-vidro-e-xícarade-louça-com-pires.

"Tem-muita-coisa.-Acho-que-a-gente-não-pega-nem-a-metade."
"É.-Linda.-Um-café,-um-suco,-uma-fruta,-bem-variado,-né?-É-diferente.-Do-que-eucomo-na-minha-casa-é,-né.-Assim,-não-tem-o-suco-todos-os-dias.-O-queijo-temhora-que-não-tem-todos-os-dias.-Tem-suco,-mas-é-mais-aqueles-sucos-depacotinho,-que-é-mais-fácil-de-fazer,-mas-natural-não.-"
"É-bonita.-Tá-uma-delicia,-né?-Mas-eu-gosto-mais-de-um-cafezinho-no-café-damanhã.-Cafezinho-e-só.-Não-sou-muito-chegada-em-suco,-fruta,-não.-Eu-achobonito,-mas-pra-mim-mesma..."

"Essa-aqui-é-de-um-comercial,-não-é?-Esse-café-da-manha-é-normal.-Simples,-maslegal.-Aqui-tá-simples,-mas-eu-tenho-certeza-que-eles-‘vai’-comer-tudo-que-táaqui.-Tem-de-tudo-um-pouco."

Imagem-2
Publicidade

Família-com-dois-adultos-e-duas-criançassentadas-a-mesa.-Mesa-com-toalha-branca.Canecas-de-louças-de-cores-e-formatosdiferentes.-Cesta-com-pães.-Bolo-semcobertura.-Margarina-aberta-e-no-centroda-mesa.-Prato-individual-com-pão-emargarina.

"Ah,-esse-aqui-é-o-diaYaYdia-meu,-acho-que-o-seu.-Com-certeza,-né.-A-gente-podeaté-fazer-do-outro,-mas-o-da-gente-é-mais-sossegado.-Aqui-é-o-diaYaYdia-da-gente.Um-bolo,-um-pão,-uma-manteiga,-um-suco.-O-leite-e-o-café,-né?-Esse-é-o-diaYaYdiada-gente.""Eu-acho-que-é-a-segunda,-viu?-Parece-mais-pra-mim,-principalmente.-Pra-mim-epra-outras-pessoas-que-a-gente-anda-assim,-que-eu-vejo-tomando-café.-O-diaYaY
dia-da-gente-é-esse.-Eu-trabalho-com-várias-pessoas-e-vejo-o-café-deles.-O-queeles-tomam-é-isso-mesmo,-o-diaYaYdia.-Só-quando-têm-um-final-de-semana,-quechega-uma-visita,-que-eles-enfeitam-mais."É-o-pãozinho-de-cada-dia,-né?-É-o-que-a-gente-geralmente-come-na-casa-dagente.-Um-pãozinho-com-uma-manteiguinha-passadinha.-Assadinho-no-forno.Uma-delícia.-"

Imagem-3
Prog.-deEntretenimento

Apresentadora-e-entrevistado.-Mesa-comduas-toalhas.-Duas-garrafas-térmicas-pretae-branca.-Taças.-Xícaras-e-pires.-Jarra-comdetalhes-esculpidos-no-vidro.-Diversospotes-com-bolachas.-Guardanapo-detecido.-Bolo-de-chocolate-cortado.-Floresde-enfeite.-Diversas-frutas-cortadas-emuma-cesta-no-centro-da-mesa.-

"Aqui-é-exagero.-Pensou-todo-dia-de-manhã-um-negócio-desse?-[risos].-Cincoquilos-todo-dia-de-manhã.-Não-é-verdade?-Eu-acho-que-ninguém-tem-um-café-damanhã-desse.-Eu-acho.-Tem-sim-uma-fruta,-tudo-de-um-pouco.-Agora-desse-jeitoaí?-Acho-que-esse-café-aqui,-na-verdade,-deve-ser-pro-cenário-todo,-né?""Aqui-é-a-Ana-Maria-Braga.-Essa-mesa-é-mais-chiquérrima.-Isso-aqui-têm-de-tudo.Aí-fica-difícil,-né?-Só-pra-quem-pode-mesmo.-[risos].-Eu-até-gostaria-de-ter-umamesa-dessa-lá-na-minha-casa,-assim-bonitinha,-ao-menos-uma-vez.-Acho-que-todomundo-gostaria,-né,-de-levantar-com-uma-mesa-assim-bonita.-Só-a-Ana-MariaBraga-pra-ter,-né."
"Essa-é-da-Ana-Maria.-Tudo-de-bom,-né?-As-vezes-também-é-a-situação-da-gente.Essas-coisas-pra-gente-comprar...-Mas-é-uma-delicia.-Ana-Maria-Braga-é-boa.Frutas,-essas-coisas-eu-geralmente-não-como-de-manhã.-As-vezes-eu-tomo-só-umcafezinho-e-pronto."

Fonte: elaboração própria.
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Figura 1 – Novela

Figura 2 – Publicidade

Figura 3 – Programa de Entretenimento

Ao apresentar a Imagem 1, as entrevistadas prontamente a associaram a uma cena de novela.
Segundo elas, a mesa de café da manhã estava “montada”. Citaram a variedade de alimentos na mesa,
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comentando que em sua casa elas até poderiam ter os alimentos ofertados ali, mas que eles não estariam
disponíveis todos os dias, como é o caso do queijo e do suco natural. A principal característica citada
pelas entrevistadas foi a beleza da mesa, planejada para estar bonita. Segundo elas, uma mesa
semelhante é preparada apenas quando recebem visitas ou em ocasiões especiais.
Já a Imagem 2, da publicidade de margarina, foi citada como o café da manhã com que mais se
identificaram. Apesar da estética da imagem, como na Imagem 1, as entrevistadas se atentaram aos
ingredientes dispostos na mesa: pão, suco, bolo, manteiga e leite. Segundo elas, esse café da manhã se
assemelha mais ao seu cotidiano, com ingredientes que costumam comer normalmente e onde tudo
que está disposto será consumido, sem desperdícios.
“É o pãozinho de cada dia, né? É o que a gente geralmente come na casa da gente.
Um pãozinho com uma manteiguinha passadinha. Assadinho no forno. Uma
delícia”. (Helena, 59 anos, costureira aposentada).
“Essa aqui é de um comercial, não é? Esse café da manhã é normal. Simples, mas
legal. Esse [Imagem 1] tá mais luxuosa. Tem muita coisa. Acho que a gente não pega
nem a metade. Aqui [Imagem 2] tá simples, mas eu tenho certeza que eles vai comer
tudo que tá aqui. Tem de tudo um pouco”. (Fátima, 32 anos, diarista).

Já a Imagem 3, que representa um dos quadros do programa de revista feminina televisiva Mais

você, em que a apresentadora Ana Maria Braga convida artistas da televisão para tomar café da manhã
enquanto os entrevista, foi considerado por elas como exagerado e distante de sua realidade. Segundo
as entrevistadas, há uma oferta muito grande de alimentos, revelando uma descrença quanto à
fidelidade dessa representação de café da manhã. O que, eventualmente, pode também gerar uma falta
de credibilidade em relação ao programa como um todo, o que embora não faça parte deste estudo
pode refletir no pouco interesse das entrevistadas na reprodução das receitas nesses programas
apresentados. Por outro lado, apesar de revelarem o desejo de algum dia ter uma mesa de café da
manhã como as das imagens, as entrevistadas citam as limitações de suas condições financeiras para
tanto.
“Aqui é exagero. Pensou todo dia de manhã um negócio desse? [risos]. Cinco quilos
todo dia de manhã. Não é verdade? Eu acho que ninguém tem um café da manhã
desse. Eu acho. Tem sim uma fruta, tudo um pouco. Agora desse jeito aí? Acho que
esse café aqui, na verdade, deve ser pro cenário todo, né?”. (Fátima, 32 anos,
diarista).
“Aqui é a Ana Maria Braga. Essa mesa é mais chiquérrima. Isso aqui têm de tudo. Aí
fica difícil, né? Só pra quem pode mesmo [risos]. Eu até gostaria de ter uma mesa
dessa lá na minha casa, assim bonitinha, ao menos uma vez. Acho que todo mundo
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gostaria, né, de levantar com uma mesa assim bonita. Só a Ana Maria Braga pra ter,
né”. (Glória, 47 anos, diarista).

A Imagem 3, diferente das outras, era a única não produzida dentro de um gênero ficcional,
assim como são a telenovela e a publicidade. Apesar de trazer uma cena ao vivo, na qual a apresentadora
conversa com um entrevistado, as nossas entrevistadas conseguem discernir que o que é mostrado no
programa é produzido e está distante da realidade de muitos brasileiros, inclusive da realidade de seus
patrões.
Da Imagem 1, as entrevistadas destacam a beleza estética do café da manhã disposto, um dos
objetivos buscados pelas produções artísticas. Xícaras, jarras e variedade de alimentos dispostos
ajudam a corroborar essa percepção. Da mesma maneira, a publicidade da Imagem 2 parece ter
atendido aos seus objetivos, pois a margarina, por ser um substituto mais barato da manteiga, costuma
ser utilizado justamente pelas classes populares. A utilização do endosso do apresentador popular
Rodrigo Faro também indica o esforço da publicidade em questão em se relacionar ao público popular,
objetivo que, pelas falas das entrevistadas, parece ter sido conquistado.
A identificação das entrevistadas com as imagens apresentadas se dá, principalmente, pela
variedade e pela forma de apresentação dos alimentos nas mesas. Enquanto a mesa da revista feminina
é julgada negativamente por seus excessos, com destaque para a variedade e a quantidade dos
alimentos, a mesa apresentada na peça publicitária é elogiada por sua simplicidade, resultando em
maior identificação das entrevistadas com uma suposta “cotidianidade” que a publicidade em questão
reproduz. Isso reflete a relação entre mídia e cultura, de modo que a comunicação reproduz os modos
de viver da população, ao mesmo tempo em que busca apresentar e produzir práticas específicas
(MARTÍN-BARBERO, 1997).
A internet aparece nas falas de nossas entrevistadas como uma fonte direta de informação
alimentar. Conforme Elisângela, que disse preferir “puxar na internet” do que se iludir com
informações culinárias da televisão, algumas de nossas entrevistadas citaram o meio como a fonte que
mais utilizam para procurar receitas e buscar informações sobre os alimentos.
“Pela televisão eu não tenho muita paciência. Na internet se já me vem uma coisa
assim eu já vou e puxo. [...] Teve um evento aqui na empresa em que o buffet chegou
e eles trouxeram uma torta ganache de banana. É maravilhosa essa torta. Aí eu
pensei: mas como é que eu faço isso? O buffet não ia me dar a receita. Eu procurei
na internet e ela veio. Ficou maravilhosa”. (Elisângela, 56 anos, copeira).
“Eu já procurei no meu celular, até tenho bastante receita também que eu já procurei
pra fazer. De doce, sobremesa. Ah, eu fiz uma que eu gostei né. Que é um mousse,
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que é bem simplesinho. Eu fiz, a gente gostou. Também teve uma torta salgada que
eu fiz. Também gostei”. (Célia, 36 anos, diarista).

Diferente da televisão, que introduz e apresenta novas receitas, a internet é mencionada como
um meio para buscar receitas e tirar dúvidas quanto às que já conhecem ou já ouviram falar. Isso se
realiza na fala, já trazida anteriormente, de Antônia, que disse consultar a internet para saber como
utilizar determinados temperos que teria visto na televisão e na casa de seus patrões.
Algumas de nossas entrevistadas assumem não estarem habituadas ao uso da internet, seja por
não saberem utilizar os dispositivos móveis com propriedade ou até mesmo não terem pleno domínio
da linguagem escrita, revelando uma limitação prática de sua baixa escolaridade. Nesses casos, os filhos
assumem o papel de intermediários na consulta das receitas on-line, trazendo referências e
informações culinárias para a família.
“Eu falo pra Thaís e pra Luziane: ‘Procura aí’. Pra fazer um bolo de milho. Milho
com aquelas latas de milho, sabe? Ela puxa lá. [...] E às vezes eu vou fazer um bolo
de cenoura, aí eu falo: “Ô Thaís, quantas cenouras vai?”. Aí ela vai lendo e vai
falando. Aí eu vou preparando e ela vai falando. Minhas filhas falam: ‘Agora é fácil,
véia. É só pedir no Google”. Agora tudo tá prático. Elas falam: ‘Véia, pega aí no
Google que vai te dar tudo”. Mas aí eu não tenho tempo de ficar olhando em celular
não, aí às vezes eu faço a olho mesmo”. (Dalva, 52 anos, diarista).
“Já fiz cocada. Peguei receita no site. O que mais... uma outra coisa que a gente fez...
ah, torta de banana também peguei na internet. Bolo... pão de ló, também peguei
uma receita na internet. [...] O Patrick que pede, mas eu nunca faço. ‘Mãe, tem uma
receita de um bolo’. O Patrick fez um bolo. Bolo mousse. Ele fez um bolo aí. Falaram
que não ficou muito bom, mas comeram tudo”. (Antônia, 46 anos, cuidadora de
idosos).

Para as entrevistadas, a internet é uma fonte de consulta rápida quando se trata de informações
culinárias. Diferente dos programas de culinária da televisão, que trazem os conteúdos alimentares
como forma de entretenimento, as receitas buscadas por nossas entrevistadas na internet caracterizam
as ferramentas de busca do meio como algo semelhante a um guia, no qual confiam encontrar as
respostas para suas dúvidas na preparação de alimentos.
3.5 Identidade e alimentação

Para Bourdieu (2008), a classificação dos indivíduos em diferentes identidades sociais
acontece por meio das diferenças. Segundo o autor, as diferenças de habitus, de estilos de vida e de
posse de capitais tendem a “impor[em]-se como os princípios fundamentais de estruturação em
relação às práticas e à percepção das práticas” (BOURDIEU, 2008, p. 164). Ou seja, nas práticas
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cotidianas, os indivíduos conseguem notar diferença na relação de suas próprias práticas com as de
outrem, as quais delimitam diferentes grupos sociais e identidades sociais.
É justamente na contraposição de diferenças que as identificações aparecem nas falas de nossas
entrevistadas. Quando descrevem seus hábitos alimentares, muitos indícios de identificação são
explicitados, como os alimentos consumidos, seu modo de preparo, a quantidade ingerida etc., mas é
na contraposição com outras classes que a identificação se evidencia.
Uma primeira contraposição surge na esfera cultural. Ao se mudarem para São Paulo, as
entrevistadas Benedita e Helena, que são baianas, perceberam diferenças nas práticas alimentares dos
paulistanos em relação às de seu estado de origem. Nessa comparação, elas apresentaram uma
percepção própria dos paulistanos que conhecem em relação aos indivíduos de sua terra natal: os
paulistanos em questão gostam de comida industrializada.
“Mas meu arroz e feijão eu tenho que comer. Porque se não... baiano é assim né?
Paulista come porcaria, besteira. Só lanche, lanche, lanche. Os baianos não, gostam
mais de feijão e arroz”. (Benedita, 58 anos, diarista).
“Meus netinhos também são enjoados. Sabe que esses meninos nascidos aqui em
São Paulo... Eu sou nordestina. Eu sou da Bahia. Nordestino come tudo. Agora esses
meninos aqui gosta mais é de Miojo, essas coisas assim”. (Helena, 59 anos,
costureira aposentada).

Seja pela disponibilidade de alimentos industrializados em uma metrópole ou pela necessidade
dos paulistanos de terem acesso a refeições mais rápidas e práticas, as entrevistadas traduzem em suas
falas uma caracterização dos paulistanos ressignificada conforme suas realidades cultural e social, de
modo que apontam características de demérito como uma autodefesa à sua condição financeira menos
favorável. Entretanto, em outras de suas falas, citam a alimentação saudável e leve como uma das
características da alimentação de residências onde já trabalharam em São Paulo, contradizendo esses
argumentos iniciais.
Glória, pernambucana, também percebe peculiaridades nas práticas de diferentes grupos
culturais ao preparar refeições nas residências em que trabalha. Ao comentar sobre os temperos que
usa em sua própria casa, a entrevistada faz uma distinção entre suas práticas e preferências na
alimentação em relação àquelas de outras famílias.

“Cebola, alho, pimentão e coentro, que é o principal da gente. Em outras casas eu
não faço, mas na minha casa eu faço. E só essas coisas mesmo. Tem que ter a cebola,
o alho, o pimentão e o coentro. Não é tudo que eu ponho o pimentão, mas galinha
tem que ser essas coisas”. (Glória, 47 anos, diarista).
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Ao utilizar a expressão “que é o principal da gente”, Glória se inclui em um espectro cultural
em que a utilização dos ingredientes pimentão e coentro é cotidiana. Pelo conjunto de suas falas,
somadas às de outras entrevistadas sobre os mesmos ingredientes, a hipótese é que Glória esteja se
identificando como nordestina, em contraste com os temperos utilizados por paulistanos.
Em paralelo às diferenças culturais que caracterizam os hábitos alimentares das entrevistadas,
é também perceptível um conjunto de diferenças que atribuímos à sua condição de classe social. Ao
longo deste capítulo, ao analisar as diferentes falas das entrevistadas, identificamos práticas de
consumo alimentar que explicitamente se opõem àquelas comumente atribuídas à classe alta: os
modos de preparo, o comportamento durante as refeições, as preferências por alimentos específicos,
as estratégias de compra etc.
Nos relatos de suas práticas de consumo alimentar, algumas das entrevistadas se declararam
“pobres”, referindo-se ao “ser pobre” como uma categoria que orienta suas ações, estabelecendo-se
como causa de um habitus. Quando a entrevistada Benedita diz que “E a gente não, pobre não, a gente
já tem aquilo pra comer e é aquilo mesmo” traz a palavra “pobre” junto à locução pronominal “a gente”,
dando a entender que quando fala sobre “ser pobre” fala em consonância com um grupo social do qual
faz parte. Elisângela, quando usa a palavra “pobre” na frase “Porque pobre abre a geladeira e come o
que tem”, associa seu comportamento à realidade social de outras pessoas, considerando que na casa
de pessoas pobres há pouca opção de variedade de alimentos.
Buscando explorar diferenças de habitus, e assim delimitar identidades sociais, questionamos
diretamente às entrevistadas sobre quais seriam, para elas, as diferenças entre a alimentação na casa de
pessoas “ricas” e o restante da população. Salientamos que nas perguntas, no desenvolvimento dos
tópicos do roteiro de entrevista, em especial nessa pergunta, não utilizamos as expressões “classes
populares” e/ou “classe alta”, adotadas neste estudo na tentativa de nos aproximar da linguagem de
nossas entrevistadas.
Uma das percepções observadas na fala das entrevistadas é de que a comida na casa de pessoas
da classe alta é mais leve do que a alimentação na casa de outras pessoas, com ênfase no consumo de
legumes e vegetais e na utilização de menos condimentos. A simplicidade de suas refeições é uma
característica também citada devido a uma menor variedade de alimentos em uma mesma refeição. As
entrevistadas comentam que, enquanto em suas casas prevalece a combinação de arroz com feijão com
alguma “mistura”, nas casas de membros da classe alta as refeições são constituídas por pratos especiais,
que necessariamente não são acompanhados pelo arroz e pelo feijão.
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“Porque as pessoas ricas comem muito legumes, folhas, nem tanta mistura igual a
gente come. A gente adora uma mistura, né? Eles comem, mas não é assim, como é
que diz? Abundante. Eles gostam de uma massa, uma panqueca. Uns tipos de
comida assim. Umas comidas estilo japonesa. Eu conheço gente que fala que é só
uma batatinha, um legume, um macarrão. O tempero também é diferente. Bem
menos tempero, é uma comida mais... Eu, assim, particularmente não gosto. Não é
igual nós que nós põe pimentão, cebola, tempero baiano. Gente rica não gosta desse
tempero tipo baiano”. (Dalva, 52 anos, diarista).
“Eles são muito simples. Então assim, eles têm uma saladinha sem tempero nenhum.
Uma vagem, uma batata, uma cenoura. A gente não, às vezes a gente já quer fazer os
três juntos. As comida deles são um arrozinho. Pelo menos dos que eu já fui né, nem
todos. Eu acho que é muito simples, muito legal. [...] Mas na casa da gente normal
eu acho que é mais extravagância às vezes”. (Célia, 36 anos, diarista).
“Eu acho diferente porque eles fazem mais pratos diferentes, e a gente faz mais uma
comida feijão e arroz e eles fazem mais uns pratos. Eles fazem escondidinho, faz o
estrogonofe, uma macarronada. Camarão, bacalhau. Enroladinho de frango. Aí tem
vários tipos de prato que eles adoram”. (Glória, 47 anos, diarista).
“Sim. Talvez quando a pessoa é rica ela não come o que a gente come dentro de casa.
A comida deles é mais light. E a gente, não. Come o grossão mesmo. [...] Eles gostam
mais é de salada e tudo coisa light. É um arrozinho. Eu trabalhei numa casa no
Morumbi que eles não comiam... Só comiam fritura, pastelzinho. E mais salada e
arroz. Só. E eu sentia uma dificuldade danada, porque nordestino gosta de feijão, de
farinha, de comida mais pesada. E eles não. Aquela comidinha parecia comida de
hospital. Bem light”. (Helena, 59 anos, costureira aposentada).

Enquanto a simplicidade da comida é vista positivamente por Célia, para Dalva e Helena é
traduzida no reduzido uso de tempero na preparação dos pratos, o que não lhes agrada, a ponto de
Helena associar isso às refeições servidas em hospitais. As falas das entrevistadas mostram que,
diferentemente da percepção do senso comum, que associa o signo da carência e necessidade à
alimentação das classes populares, a alimentação da classe alta é marcada pela simplicidade em
comparação com os excessos de misturas, quantidade e temperos da alimentação das classes populares.
As entrevistadas também sinalizaram as diferenças entre a classe alta e as classes populares na
variedade de alimentos disponíveis para o consumo em suas casas, argumento semelhante às avaliações
feitas das três imagens utilizadas como estímulos metodológicos para as questões relacionadas à mídia,
em que apontaram as mesas de café da manhã que apresentavam mais variedade de tipos de alimentos
como algo distante de seus cotidianos. Pudemos identificar nas falas das entrevistadas a constância e a
repetição da combinação de arroz, feijão e proteína, que caracteriza uma alimentação amplamente
adotada no país, conforme Barbosa (2007). Logo, enquanto a alimentação das classes populares é
marcadamente repetitiva, a percepção das práticas de alimentação da classe alta, do ponto de vista das
classes populares, é de mais diversidade.
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As falas de Célia, Dalva e Glória deixam explícita a identificação das entrevistadas com as
classes populares. Célia traça uma distinção entre pessoas ricas e “pessoas normais”, indicando que
para ela “ser rico” não é algo natural na realidade social que vivencia. Para Dalva e Glória, as referências
pronominais no uso de “nós” e “a gente” marcam a diferença entre o que praticam em seu âmbito
alimentar e o que é praticado pelos membros de classe alta.
Nas falas das entrevistadas Antônia, Benedita e Elisângela, a diferença entre as classes sociais é
representada por meio dos ingredientes utilizados. Antônia e Elisângela citam ingredientes mais
refinados utilizados pela classe alta e que não estão presentes na alimentação cotidiana delas, como
carnes de primeira qualidade, geleias, temperos e cafés. Enquanto Elisângela parece ser familiarizada
com esses alimentos, as entrevistadas Antônia e Benedita dizem ver ingredientes na casa das pessoas
em que trabalham, que não conhecem e não sabem utilizar, reiterando a diferença de classes não
somente pelo capital econômico, mas também pelos capitais sociais e culturais.
Já Fátima apresenta duas argumentações diferentes ao longo de sua entrevista. Primeiramente,
a entrevistada afirma que não há tantas diferenças entre as práticas de alimentação das classes populares
e da classe alta. Ela se identifica como “pobre”, mas não utiliza esse rótulo como demérito, colocandose em pé de igualdade com aqueles que considera de outras classes. A entrevistada também faz
referência à mudança nas condições econômicas dos últimos anos, que comentamos no primeiro
capítulo deste trabalho: a entrevistada comenta que melhorou de vida, tendo possibilidade de
consumir qualquer alimento desejado. Novamente, a diferença entre as classes se dá na variedade de
alimentos disponíveis.

“A gente pode não ter dinheiro, mas essas coisas aí... Hoje nós somos ricos. Claro,
não tô falando com você. Cada um cada um. Mas antigamente a gente não tinha luxo
de escolher comida, ver o que tinha. Não. Uma vez por semana comia pão. Uma vez
por semana comia mistura. Hoje não. O que a gente quiser comer a gente trabalha e
a gente compra. Mesmo como pobre nós têm vida de rico [risos]”. (Fátima, 32 anos,
diarista).

Já na segunda argumentação, Fátima compartilha a opinião de Dalva e Helena, dizendo que a
alimentação das classes populares é melhor do que a comida da classe alta.
“Depende. Tem muitos ricos, a maioria, que vive pior que os pobres. Porque é todo
dia ovo ou carne moída. E graças a Deus na nossa casa não é assim não. Nós não têm
dinheiro, mas nós não vamos comer todo dia a mesma coisa. Comer Miojo. Ah, não.
Prefiro na minha casa. Aí eu digo que sou rica e não sei”. (Fátima, 32 anos, diarista).
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Contrariando o senso comum, a maior parte das entrevistadas disse não considerar sua
alimentação ruim. A entrevistada Fátima, inclusive, afirma que se alimenta melhor do que “muitos
ricos”. Elisângela, em sua fala, julga negativamente os membros de classes populares que criticam sua
própria alimentação por não consumirem alimentos de alto valor aquisitivo. Segundo ela, com
alimentos baratos é possível ter uma alimentação rica e satisfatória.

“Eu tenho em mim que pobre mesmo reclama muito de barriga cheia. Não tô
falando daquele pessoal de comunidade que mora perto do esgoto, tô falando de
pessoal da comunidade que passa bem mesmo. E às vezes a pessoa, ela come um
prato de feijão, arroz e chuchu e acha que tá passando fome. Nossa, é uma delícia
arroz, feijão e chuchu. [...] Então as pessoas às vezes nem gosta de peru. Eu sei
porque tenho uma amiga assim. Tá passando necessidade e nem gosta de peru, mas
compra pra dar pras visitas. ‘Ai, olha a situação que eu cheguei, não tenho um peru
pra pôr na mesa pro Natal’. Mas você nem gosta de peru, faz um frangão que você
adora. Eu adoro um frangão. [...] Coisa assim você inventa. Na maioria das vezes eu
faço uma verdura, um legume, um chuchuzinho refogado, uma abobrinha refogada.
Maravilhoso”. (Elisângela, 56 anos, copeira).

Na fala de Elisângela, vemos o desejo de sua amiga em participar das práticas de consumo mais
tradicionais da sociedade, no caso, podendo oferecer “um peru” para suas visitas no Natal. A tradição
natalina em décadas passadas era de consumir, principalmente em áreas rurais, carnes de galinha ou de
porco assadas. De modo amplo, no Brasil, o incentivo de consumo do peru natalino dos anos 1980 tem
origem em um comportamento, comum à época, de adoção de práticas norte-americanas,
particularmente relacionadas ao consumo, disseminado pela publicidade da indústria de alimentos.
Quando questionadas sobre o que mudariam em sua rotina alimentar, as entrevistadas citaram
tipos de alimentos isolados, como salmão, frutas, carnes de melhor qualidade ou então tempo para
preparar seus alimentos com mais cuidado e explorar outras categorias alimentares, como as massas.
Nenhuma delas citou querer ter uma alimentação parecida com a da classe alta, muito menos a ingestão
de “pratos chiques”, mantendo-se fiéis ao atual estilo alimentar. O pensamento de que as classes
populares desejariam modificar sua alimentação aos moldes da alimentação da classe alta faz parte de
um senso comum que desqualifica as nuances culturais e sociais das classes populares, além de
desqualificar seu universo de sentidos. Conforme já comentado no primeiro capítulo deste trabalho a
partir de Carla Barros (2006), a limitação de recursos financeiros das classes populares não deve ser
confundida com precariedade simbólica.
A identidade das classes populares no âmbito da alimentação, portanto, caracteriza-se por uma
tradição alimentar que relaciona práticas culturais às práticas sociais, permeadas também por
influências da mídia. O consumo de alimentos nas classes populares faz parte de uma racionalidade
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integrativa, conforme fala García Canclini (1995), de forma que suas práticas alimentares conectam
suas preferências e vivências individuais aos sentidos compartilhados pela sociedade. Nesse sentido, é
possível dizer que as formas de consumo, escolha e preparo alimentar culturalmente aprendidas por
nossas entrevistadas são ressignificadas a partir dos sentidos alimentares apreendidos socialmente, o
que influencia no estilo de vida dos indivíduos e em seu habitus, moldando, assim, seus discursos frente
à sociedade e à constituição de suas identidades.
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CONCLUSÕES

Conforme nos alertam Cassotti, Suarez e Dileza (2009), falar sobre alimentação é falar sobre
questões pessoais, expressar afetos, gostos, preferências, relações familiares e com a sociedade. Ao
longo dessa dissertação, buscamos ampliar o entendimento sobre as práticas e os sentidos atribuídos
ao consumo de alimento pelas classes populares em sua relação com os contextos socioculturais, a
mídia e a constituição de suas identidades, respeitando as especificidades dessas classes e exercitando
a seleção das informações fornecidas pelo senso comum, com a proposta de reproduzir um panorama
o mais fiel possível quanto ao cotidiano alimentar de nossas entrevistadas. É importante ressaltar que
as interpretações desenvolvidas são baseadas nas falas de nossas oito entrevistadas e seus universos de
sentidos, o que carrega uma variedade de práticas que podem ou não ser observadas mediante uma
amostra diferente.
Pensando aos moldes de Cascudo (1967), que buscou consolidar uma culinária básica
brasileira, é possível destacar algumas características da alimentação nacional que podem ser definidas
como traços de uma identidade alimentar das classes populares do país. Como elemento-base da
alimentação cotidiana, citamos a mistura “arroz e feijão”, que une dois alimentos de baixo valor
aquisitivo e de diferentes consistências, que juntos se configuram como preferência dos brasileiros,
caracterizando o gosto em consumir pratos que transitam entre o sólido e o líquido, conforme
apontado por Cassotti, Suarez e Dileza (2009). Como complemento principal das refeições,
observamos o consumo de uma proteína, como a carne vermelha, de frango ou embutidos,
ocasionalmente substituídos por carboidratos, como é o caso do macarrão. Como complementos
secundários são citadas as “saladas”, sendo a alface e o tomate os ingredientes mais comuns. A
flexibilidade no consumo e na apresentação dos pratos também aparecem como uma característica da
alimentação popular nacional, de modo que as práticas de combinar diversos tipos de alimento em um
mesmo prato e o “servir-se” diretamente das panelas são consideradas naturais e socialmente aceitas
pelas classes populares, diferentemente do que ocorre nas práticas alimentares de outros grupos sociais
e de outras culturas.
A relação estabelecida entre a alimentação regular e as práticas saudáveis de alimentação de
nossas entrevistadas se relaciona com a sua percepção de que as refeições preparadas por elas são mais
saudáveis quando comparadas a refeições produzidas e consumidas fora do ambiente familiar. A
explicação para tal comparação é a percepção de que o preparo das refeições no ambiente familiar é
mais cuidadoso, recebendo mais atenção de quem prepara, no caso elas mesmas, resultando, por isso,
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em sua percepção como mais saudáveis. Entretanto, conforme já comentado, devido à falta de
instrução formal e a desinformações alimentares que circulam em seu ambiente social, as entrevistadas
não consideram que os alimentos preparados por elas também podem fazer mal à saúde.
A fundamentação teórica inicial sobre a articulação entre consumo, comunicação e identidade
nos permitiu relacionar as práticas alimentares particulares de nossas entrevistadas ao contexto social
em que vivem. A partir daí chegamos a uma relação entre os sentidos atribuídos ao consumo alimentar
e a constituição de suas identidades, que reflete uma construção coletiva de significados. Ou, como
visto em Slater (2002) e reafirmado em campo, as práticas de consumo consolidam as relações entre o
indivíduo e a sociedade, de forma que é por meio do consumo material e cultural que estes aplicam em
sua individualidade os sentidos e significados aprendidos em seu âmbito social. Retomando Wacquant
(2007), as influências sociais se depositam nos indivíduos de forma a moldar suas percepções e ações.
As relações indivíduo/sociedade, em nossa pesquisa empírica, puderam ser observadas nas
práticas de sociabilidade das entrevistadas. Ao nos relatarem sobre seus encontros com amigos,
reuniões familiares, frequência com que vão a restaurantes e outros momentos em que participam de
refeições fora do âmbito familiar mais próximo, as entrevistadas explicitaram suas percepções quanto
aos códigos compartilhados em seu grupo social, utilizando-se deles como forma de distinção. Ao
dedicarem sua atenção aos cuidados com a organização da mesa, utensílios, modos de servir e
diferentes técnicas de preparo dos alimentos, demonstram conhecer e dominar os gostos e as práticas
valorizados dentro de seu grupo social, indicando o capital social que possuem quanto ao grupo em
questão.
O final de semana, na rotina das entrevistadas, aparece como cenário de abertura à criatividade
alimentar, momento em conseguem dedicar mais tempo e atenção ao preparo das refeições, o que dá
possibilidade a um cardápio diferenciado e que busca atender às diferentes preferências alimentares da
família. Conforme Barbosa (2007), é possível identificar na alimentação das famílias um “cardápio
tradicional de final de semana”, que conta com pratos considerados especiais devido aos ingredientes,
ao tempo e à habilidade exigidos em seu preparo. Como principais exemplos desse cardápio, podemos
citar a lasanha, o frango assado, o churrasco, a feijoada e o estrogonofe.
A relação de nossas entrevistadas com a mídia é estabelecida com esta sendo fonte de
referências quanto a práticas e modos alimentares. Os programas televisivos com quadros de culinária
foram apontados em nossa pesquisa como responsáveis por apresentar novos ingredientes, técnicas e
modos de servir. As entrevistadas se referiram a algumas das práticas e alimentos observados na
televisão como algo que nunca teriam presenciado em seu dia a dia. Entretanto, apesar do
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distanciamento entre as práticas alimentares mostradas na mídia televisiva e a realidade das práticas de
nossas entrevistadas, algumas consideraram as práticas alimentares midiáticas como belas e ideais,
reafirmando a potencialidade da mídia em oferecer modelos de comportamento para o cotidiano dos
indivíduos.
Em relação à internet, as entrevistadas demonstraram nutrir um sentimento, ter uma
percepção diferente da que possuem em relação à televisão. Contrariando o imaginário de que o capital
cultural limitado, “senso comum”, as distanciaria do meio, elas recorrem, com muita naturalidade, à
ajuda de filhos e conhecidos para acessar os conteúdos on-line disponíveis, reforçando o aspecto de
coletividade observado em relação a esse grupo social. Indo além, a relação das entrevistadas com a
internet se estabelece em uma confiabilidade depositada no meio, em sua possibilidade de oferecer
informações precisas quanto às dúvidas culinárias. Diferentemente dos conteúdos televisivos,
percebidos por elas como produzidos e manipuláveis, os conteúdos on-line são percebidos como reais
e objetivos. Possivelmente, essa “confiabilidade” é decorrente do status tecnológico atribuído ao
digital, que pode ser uma novidade para grande parte da população, em especial das classes populares,
regularmente excluídas dos avanços materiais.
As práticas de consumo permitem que os indivíduos expressem suas preferências e seu estilo
de vida, particularmente nos meios sociais mais próximos de seus cotidianos. Ao serem declaradas,
emitem discursos que refletem os princípios e valores da constituição de suas identidades, além do
consumo ter o potencial de inseri-los em grupos sociais específicos, promovendo uma “aparência
social”, ao mesmo passo que pode distingui-los pelos modos e especialização nas práticas desse
consumo. O conjunto dessas práticas, desse modo, permite que os indivíduos contribuam ativamente
para a construção de sua identidade social, como um modo de distanciá-los das identidades
determinadas por condições econômicas e políticas.
Pelo relato de suas práticas, as entrevistadas demonstram fazer parte ativa da sociedade do
consumo. As dificuldades econômicas, outrora limitantes, já não se estabelecem mais como barreiras
intransponíveis entre o acesso das classes populares ao consumo alimentar. A possibilidade desse
acesso, incentivada pelo desenvolvimento econômico da última década, promoveu a identificação de
nossas entrevistadas como sujeitos de suas práticas, com o sentimento de aptidão para compartilhar
práticas de consumo com os demais setores da sociedade.
Apesar da possibilidade de acesso e de consumo dos mesmos produtos alimentares, os sentidos
atribuídos e os modos de consumo das classes populares e da classe alta são distintos. Para contornar
limitações impostas pela condição financeira e poder consumir produtos outrora inacessíveis, nossas
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entrevistadas utilizam-se de diferentes estratégias de aquisição e uso dos alimentos para melhor
aproveitamento de seus recursos. Foi citado o costume de frequentar supermercados da modalidade
atacado, que possibilita a aquisição de uma maior quantidade de produtos por um preço relativamente
menor, a comparação de ofertas entre supermercados distintos e a escolha de horários específicos para
ir à feira e garantir produtos por um menor valor. Uma de nossas entrevistadas também citou a
estratégia de reaproveitar alimentos outrora rejeitados em novos pratos que despertam o interesse de
sua família: os bifes do dia anterior são cortados em pequenos pedaços e incorporados à farofa, o
restante do peito de frango é desfiado e incorporado à maionese, e o restante do arroz dá origem a
bolinhos de arroz fritos. Conforme comentado no desenvolvimento teórico, apesar dos diferentes
modos de preparação e origem dos alimentos, seus sentidos são constituídos em seus usos, sendo
dotados de significação por aqueles que os consomem.
É possível dizer que nossas entrevistadas refletem em suas falas uma percepção da diferença
entre a alimentação da classe alta e de sua própria. Conforme Bourdieu (2008), ao estabelecerem
diferenças entre as práticas de consumo, os indivíduos podem delimitar sua percepção quanto ao
comportamento de diferentes grupos sociais, reconhecendo assim sua própria identidade social. Dessa
forma, ao contrapor as diferentes práticas, as entrevistadas puderam se aproximar de sua identificação
com as classes populares, algumas delas se identificaram explicitamente como “pobres” em suas falas.
Segundo as entrevistadas, sua diferença alimentar em comparação com a classe alta se
estabelece tanto na variedade de alimentos disponíveis quanto nos modos de consumo dos alimentos.
Para elas, as refeições da classe alta são simplificadas, compostas de alimentos pouco temperados e de
refeições constituídas apenas um único tipo de prato, em oposição aos diversos tipos de alimento
consumidos em uma mesma refeição nas classes populares. Outra diferença que observamos é quanto
à variedade nas refeições: enquanto a alimentação das classes populares é marcadamente constituída
pelo consumo repetitivo da estrutura alimentar composta por “arroz, feijão, proteína e salada”, a
alimentação da classe alta é citada como diversa em seus pratos, constituindo-se de diferentes
alimentos e técnicas de preparo.
Novamente, apesar da dificuldade econômica, as entrevistadas apontam sua própria
alimentação como nutritiva e saborosa, revelando-se satisfeitas com o estilo alimentar que mantêm.
Essa afirmação se opõe ao argumento de alguns institutos de pesquisa, apontado por Barros (2006),
de que o consumo das classes populares seria limitado e condicionado à satisfação de suas necessidades
básicas.
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Em nossa percepção e classificação, os relatos de consumo de nossas entrevistadas não as
qualificam como aptas a ascender de classe social. Conforme fala Ariztía (2016), as correntes de
pensamento que tendem a privilegiar o capital econômico costumam exaltar o consumo como índice
de ascensão social por valorizá-lo como ícone das políticas neoliberais. Na classificação utilizada para
o delineamento deste trabalho, as classes sociais são definidas pela somatória dos capitais econômico,
cultural e social, abrangendo o nível cultural e as práticas sociais dos indivíduos além de seu potencial
aquisitivo.
Neste estudo, as classes sociais são pensadas como um conjunto de práticas sociais que se
relacionam com a cultura e com os aprendizados sociais que os indivíduos adquirem durante suas
trajetórias. Dessa maneira, nossas entrevistadas, a partir de suas práticas e consumos alimentares, são
classificadas como membros das classes populares por compartilharem práticas sociais e culturais
relacionadas a esses grupos sociais.
Uma possível hesitação quanto a essa classificação pode acontecer em relação à entrevistada
Elisângela, que, por já ter trabalhado como cozinheira para a classe alta e convivido com seus membros,
demonstra ter um conhecimento prático quanto à alimentação desse grupo. Ela domina o uso de
ingredientes, técnicas de preparo e sabores da alimentação da classe alta, destacando-se em seu círculo
social por seu conhecimento alimentar. Porém, apesar desse conhecimento prático, não podemos dizer
que a entrevistada possui o mesmo capital cultural alimentar da classe alta, pois para isso deveria
dominar os significados dos pratos e suas origens culturais, conhecimento adquirido por meio de
leituras, viagens, educação formal etc. Nesse caso, por já ter conhecimento quanto à prática alimentar
da classe alta, a entrevistada demonstra ter um grande potencial de ampliação de seu capital cultural
alimentar, dadas as condições para isso.
Evidencia-se, portanto, que as identidades sociais promovidas pelo consumo são mais
complexas que a simples relação entre indivíduo e poder econômico, envolvendo os sentidos
constituídos culturalmente e socialmente. Em meio a uma sociedade midiática e plural em seus
sentidos, outras abordagens e métodos de pesquisa poderão ampliar nosso entendimento quanto ao
consumo de alimentos pelas classes populares e a relação com suas identidades além das conclusões
aqui apresentadas. Esperamos que as reflexões trazidas ao longo deste trabalho sejam elucidativas e
inspirem outros pesquisadores a também estudar esse potente objeto de pesquisa social que é a relação
entre consumo e alimentação na constituição das identidades sociais dos indivíduos.
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APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE UTILIZADO NAS ENTREVISTAS  
Roteiro
1. Contextualização
Como é o dia a dia da família?
Quantas pessoas moram na casa?
Tem filhos? Qual a idade deles?
Quem trabalha aqui na casa? Trabalha com o que?
Vocês se alimentam em casa?
Quem faz a comida?
Quem come em casa?
Quais refeições fazem em casa?
2. Preparação e consumo de alimentos
Quem escolhe o que vai ser preparado?
O que vocês geralmente comem no dia a dia?
Quais são os seus alimentos preferidos?
Tem algo que você não gosta?
O que o pessoal da casa gosta de comer?
Todo mundo come de tudo ou tem alguém que não come alguma coisa?
O que seria uma comida prazerosa pra você?
3. Modos, sociabilidades e distinção na alimentação
O que seria comida do dia a dia e de um dia especial?
Quais seriam esses dias especiais para você? Em que ocasião vocês costumam preparar uma comida diferente?
Quando alguém de fora vai comer na sua casa, você faz algo diferente? (Muda o cardápio, usa algum ingrediente
especial...?)
Você tem um toque especial na hora de cozinhar? O que você faz (tempero, preparo etc.) pra deixar a comida
com a sua cara?
As pessoas, da sua família e de fora dela, falam alguma coisa sobre como você cozinha?
As pessoas elogiam o jeito que você cozinha? Já falaram abertamente sobre isso?
Como é a comida na sua casa e a comida na casa de outras pessoas? O que você acha que é diferente?
4. Mídia
Com quem você aprendeu a cozinhar?
Você tem alguma referência de pessoa que você se inspirou? O que ela fazia de diferente?
Você já procurou informações culinárias na TV, em revista, jornal ou na internet?
Você já assistiu programas de culinária na TV? Já viu Ana Maria Braga, Palmirinha, MasterChef , etc., alguma
vez?
Você conseguiu aproveitar alguma informação que viu nesses programas?
E na Internet, você já procurou alguma receita, alguma dica culinária?
Você já fez para a sua família ou amigos alguma das receitas que viu na TV, revista ou internet? Se sim, em qual
ocasião? Em uma refeição do dia a dia ou em algum momento especial?
Se não, por que não fez nenhuma receita? Achou o preparo difícil, os ingredientes difíceis?
Se pensarmos nos alimentos que as pessoas fazem na TV e o que você faz no seu dia a dia, o que você acha que
é diferente?
5. Métodos de aquisição
Quando você vai fazer compras de alimentos para a sua casa, o que você geralmente compra?
Onde você geralmente faz suas compras? Supermercados? Feira?
No que você presta atenção quando vai fazer as compras? No preço, na qualidade, na praticidade, no acesso?
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6. Identidade e comparações alimentares
O que você acha que é normal comer no dia a dia e o que seria um luxo?
O que seria uma extravagância para você ao comer?
Você acredita que a comida na casa de pobres e das outras pessoas é muito diferente? O que você acha que é
diferente?
Você acredita que a comida na casa de ricos é muito diferente? O que você acha que é diferente?
Você gostaria de mudar algo na sua rotina alimentar?
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS  
– ENTREVISTA 01
Antônia – 46 anos
Família: 6 pessoas
Ocupação: Cuidadora de idosos
Renda familiar: 4 salários mínimos
Bairro: São Miguel Paulista – Zona Leste
BIA: Me conta um pouco do seu dia a dia e do dia a dia da família. Você tem filhos? Quantas pessoas moram
aqui na casa? Qual a idade dos seus filhos?
ANTÔNIA: Sim. Eu sou casada. Tenho 4 filhos. Tenho um filho de 21 anos, um de 18, uma menina de 16 e
outra de 13. E meu dia a dia é assim: eu trabalho, quem mais cuida da alimentação é minha filha de 16. Então a
gente almoça, janta, toma café. Faz todas as refeições em casa e dificilmente come fora.
BIA: E você trabalha com o que?
ANTÔNIA: Eu sou cuidadora. Trabalho à noite e trabalho de diarista de dia, três vezes por semana.
BIA: E vocês se alimentam aqui na casa? Quem faz a comida?
ANTÔNIA: Quando eu não estou em casa, é a minha filha, a Milena.
BIA: E quem come aqui na casa? Quem costuma almoçar e quem costuma jantar aqui? Vem alguém de fora pra
comer aqui com vocês?
ANTÔNIA: Todos da casa costumam comer aqui. É difícil vir alguém de fora.
BIA: Quais são as refeições que vocês fazem aqui na casa?
ANTÔNIA: Ah, é arroz, feijão... tem todo dia. A gente come frango, carne de porco, peixe de vez em quando,
carne vermelha, macarrão, legumes, salada. Todo dia tem legumes.
BIA: E quais refeições tem aqui? Tem almoço, tem janta?
ANTÔNIA: Todo mundo almoça e todo mundo janta. Todos os dias.
BIA: E café da manhã?
ANTÔNIA: Tem café da manhã, café da tarde. Mais assim final de semana que a gente não faz janta, compra
uma pizza, faz uma torta, alguma coisa assim.
BIA: Quem escolhe o que vai ser preparado?
ANTÔNIA: Quando eu estou em casa, é eu. Quando eu não estou, é a Milena.
BIA: E quem faz as compras da casa?
ANTÔNIA: Sou eu, eu que compro.
BIA: O que vocês geralmente comem no dia a dia? Você já me falou antes, mas me conta um pouco mais...
ANTÔNIA: Especificamente, especificar?
BIA: Sim, só citar alguns alimentos que vocês comem.
ANTÔNIA: A gente come sempre: abobrinha, aquela abóbora amarela da casca dura, beterraba, alface, couve
com muita frequência. Batata, batata doce. Macarrão, não todo dia. Carne e frango sempre tem. Ovos também.
BIA: Arroz e feijão tem todo dia?
ANTÔNIA: Sim, sempre. Sempre tem arroz e feijão.
BIA: E quais são seus alimentos preferidos?
ANTÔNIA: Só o meu ou de todo mundo?
BIA: Os dois. O que você e o que a casa preferem?
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ANTÔNIA: Ah, a gente... (silêncio). Come arroz e feijão todo dia, a gente gosta. Macarrão também e carne. E
eu prefiro frango. Frango e legumes.
BIA: E tem algum alimento que você não gosta de comer?
ANTÔNIA: Ai, essas carne exóticas assim, eu não gosto.
BIA: Exótica seria carne do que?
ANTÔNIA: Cabrito, essas coisas de bode. Eu não gosto. Essas comidas que... Sarapatel. Isso eu não gosto.
BIA: E o que que o pessoal aqui da casa gosta de comer? Todo mundo gosta de comer de tudo ou tem alguém
que não gosta de comer alguma coisa?
ANTÔNIA: Ai, o Patric, que é o de 18, ele não come muito legumes. Ele não curte muito não. Assim, salada.
Ele não gosta. Ele gosta muito de fritura. Assim, a gente evita fazer. E o resto come de tudo. O mais velho não
gostava de legumes, mas como ele leva marmita, eu começo a colocar e ele acaba que tá acostumando a comer
legumes, salada. Tá comendo tudo agora.
BIA: Isso de fritura... Vocês evitam de fazer em casa, mas comem na rua? Suas outras filhas também comem?
ANTÔNIA: Não, não. Não comem. A mais nova tava com problema, tava com dor de cabeça e a gente descobriu
que era alimentação. Porque ela comia coxinha, essas coisas na escola. Aí ela parou com tudo e deu uma boa
melhorada, então por isso a gente evita.
BIA: E o que seria uma refeição prazerosa pra você? O que te dá água na boca?
ANTÔNIA: Pra mim?
BIA: Sim.
ANTÔNIA: Uma refeição ou pode ser qualquer coisa?
BIA: Qualquer coisa. Seu prato favorito... o que você gosta de comer?
ANTÔNIA: Ai... eu gosto de lasanha.
BIA: O que que as meninas gostam? E seus filhos?
ANTÔNIA: A Milena não gosta de lasanha, mas gostam de estrogonofe. Eu faço e não fica nada.
BIA: E qual seria a diferença de uma comida do dia a dia pra comida de um dia especial?
ANTÔNIA: Assim, final de semana, no domingo nós fazemos o estrogonofe ou a gente assa um frango, faz uma
lasanha. Aí é uma comida especial...
BIA: Ai você tinha me falado também que às vezes à noite você pede alguma coisa.
ANTÔNIA: Sim, a gente compra pizza também... mas a gente não foge muito do arroz e feijão.
BIA: Bom, e quais seriam essas comidas especiais pra você e quando vocês costumam preparar essas comidas
diferentes?
ANTÔNIA: É sábado e domingo. Às vezes no sábado eu não tenho tempo de cozinhar, a gente compra uma
comida também
BIA: E Natal, Ano Novo?
ANTÔNIA: Ah, sim, a gente faz ceia. Cozinhamos em casa e fazemos tudo em casa. A gente faz sobremesa, a
gente compra fruta e monta uma mesa legal. Dificilmente a gente vai pra algum lugar. A gente fica mais em casa.
Natal é mais família, né?
BIA: E aí quando você recebe alguém de fora pra vir comer na sua casa... (não terminei de perguntar)
ANTÔNIA: A gente faz churrasco! Faz churrasco, maionese, farofa.
BIA: Você costuma arrumar do mesmo jeito do dia a dia?
ANTÔNIA: Ah, eu coloco em travessa, arrumo uma mesa bonitinha.
BIA: E o que seria essa mesa bonitinha?
ANTÔNIA: Ah, a gente faz uma salada, enfeita né. Faz um frango assado com batata. Faz uma coisa diferente
do cotidiano né. Quando vem todo mundo pra cá é uma festa. Tenho a Nilde, tenho outras irmãs também.
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BIA: As pessoas da sua família e fora dela falam alguma coisa sobre o jeito que você cozinha? Alguém já te falou
abertamente da sua comida? Alguém já elogiou?
ANTÔNIA: Já. Eu não acho tão gostosa assim não, mas as pessoas falam que fica gostosa minha comida.
BIA: E o que que elas falaram? Elogiaram algum prato específico?
ANTÔNIA: Falam que minha comida é gostosa, falam do tempero. Outras pessoas também elogiam, mas eu
não acho tão gostosa assim.
BIA: E porque não?
ANTÔNIA: Acho que eu acostumei, né, com o gosto, sei lá.
BIA: E você acha que a comida aqui na sua casa é diferente da casa de outras pessoas? É diferente dos seus
vizinhos, da sua família?
ANTÔNIA: Aqui, como eu moro há pouco tempo nesse bairro, eu não sei o ritmo. Mas assim, outras casas que
a gente vai a gente vê umas coisas diferentes. Às vezes as pessoas comem muita fritura, muito óleo, muito sal. E
a gente tenta tirar um pouco isso. Usar um óleo especial, usar pouquinho sal.
BIA: E que óleo especial?
ANTÔNIA: A gente usa o de canola, o de milho ao invés do de soja.
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
ANTÔNIA: Ai, com a minha mãe. (silêncio)
BIA: E na TV? Você já viu um programa culinário?
ANTÔNIA: Sim, eu gosto de ver!
BIA: Qual você gosta de ver?
ANTÔNIA: Ai, eu gosto de assistir a Rita Lobo e a Ana Maria também. Não tenho tempo né...
BIA: E MasterChef? Você já chegou a ver? Gostou?
ANTÔNIA: Sim, sim. Gostei, acho um pouco rápido ali, confuso pra assistir. As comidas são muito elaboradas.
Eu faço mais comida do dia a dia.
BIA: E você já procurou, ou pediu pra suas filhas procurarem, alguma receita na internet?
ANTÔNIA: Sim. Sobremesa a gente procura. Estrogonofe! Acredita que eu nunca tinha feito estrogonofe? A
gente fez estrogonofe há uns meses atrás, que eu nunca tinha feito em casa. Porque eu acho que eles não iam
gostar por causa do creme de leite. A gente pegou a receita na internet. Uma receita simples, a gente fez e todo
mundo gostou. Nunca tinha feito.
BIA: E de sobremesa? Que receita você pegou, o que você fez?
ANTÔNIA: Já fiz cocada. Peguei receita no site. O que mais... uma outra coisa que a gente fez... ah, torta de
banana também peguei na internet. Bolo... pão de ló, também peguei uma receita na internet. Assim, que eu fiz
né? Tem muita que a gente olha e só olha e não faz.
BIA: E porque que olha e não faz?
ANTÔNIA: Às vezes falta de tempo, falta do ingrediente na hora também. É isso.
BIA: E seus filhos, já viram alguma receita na internet que eles pediram pra você fazer?
ANTÔNIA: O Patrick que pede, mas eu nunca faço. “Mãe, tem uma receita de um bolo”. O Patrick fez um bolo,
não fez, Nathália? Bolo mousse. Aí ele fez um bolo aí. Falaram que não ficou muito bom, mas comeram tudo!
BIA: E pra alguma ocasião especial, quando vem gente aqui, você já procurou algo na internet pra fazer especial?
ANTÔNIA: Não, não, sempre segui o mesmo. Fiz as coisas que eu sempre faço. (Silêncio)
BIA: Se pensarmos nos alimentos que as pessoas fazem nos programas de TV e o que você faz no seu dia a dia,
o que você acha que é diferente?
ANTÔNIA: Acho que às vezes é o ingrediente.
BIA: Você acha que eles são difíceis de encontrar?
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ANTÔNIA: Ah, não é que são difíceis. Tem ingrediente que a gente não tem em casa mesmo, no dia a dia.
BIA: Você pode me dar um exemplo?
ANTÔNIA: Ai, tem ingredientes que eles falam “noz moscada”, “páprica”, eu fico em dúvida onde é que eu uso
isso. Não sei onde usar, porque em casa a gente só usa mesmo o básico, alho, cebola ou um tempero baiano,
cheiro verde, cebola. Eu mesma não sei o que combina. Eu procuro ver o rótulo. Não aqui na minha casa, mas
na casa que eu trabalho pra ver onde se encaixa. Às vezes combina com carne, com carne branca, com carne
vermelha né. É isso que eu não tenho em casa, porque assim, acho que eu não sei o que combina o sabor.
Temperos também, “tomilho”. Esses dias que eu fiquei sabendo que tomilho combina com carne. Mas é coisa
que eu não tenho em casa mesmo. E às vezes é tempero que você põe e fica gostoso. Igual eu vejo a Rita Lobo
fazer as receita. É umas coisas que eu nunca vi, só na televisão mesmo. A gente acaba que não compra né? Porque
vai usar como? Aí tem que procurar na internet e ver o que combina.
BIA: E o que você acha que é normal comer no dia a dia e o que que seria uma extravagância pra comer? O que
você acha que é extravagante?
ANTÔNIA: Ah, pra mim assim, dentro das minhas condições, extravagante é comer num restaurante. Mais
caro, ou comer sempre é extravagância. Esse dinheiro eu uso pra fazer a compra e dá pra gente comer vários dias.
Isso seria uma extravagância pra mim. Assim, dentro das minhas condições, às vezes não pra outras pessoas.
BIA: E essas coisas que os adolescentes geralmente pedem? Bolacha, doce?
ANTÔNIA: Isso sempre eles têm. Assim, aqui em casa a gente tá evitando... o meu filho mais velho faz educação
física, aí ele fala pra gente parar de tomar refrigerante. Antigamente a gente tomava refrigerante todos os dias na
minha casa, agora não. Então evita e toma mais no final de semana. Mas se tem fruta, a gente faz suco de fruta.
Doce também, elas gostam bastante de doce, mas assim, não é uma coisa que eu compro mais no mercado. Eu
compro sempre iogurte, uma bolacha. Bolacha recheada eu evito. Eu compro sem recheio, procuro comprar
sem recheio. Mas sempre tem alguma coisinha assim em casa.
BIA: E quando chega um dia que você fala assim, “hoje eu mereço”, o que você compra?
ANTÔNIA: A gente compra sorvete... ah, acho que é só isso. Doce até eu tô tentando evitar, de comprar um
doce assim. Então eu não compro. Às vezes a gente compra os ingrediente e faz um doce em casa. Faz um
brigadeiro, faz um pudim, faz um mousse. Aí dá pra todo mundo.
BIA: E você acredita que na casa das pessoas ricas a comida é muito diferente do que nas casas normais?
ANTÔNIA: Olha, eu trabalho de diarista na casa de um advogado. Três vezes por semana. Assim, os
ingredientes que ele compra, as coisas que ele compra no dia a dia é diferente da minha casa, que não tenho aqui.
Mas assim, a comida, que às vezes ele pede pra mim fazer um almoço é como eu faço na minha casa e ele gosta.
É tipo um arroz, um feijão, uma carne, uma verdura, muito simples, entende? Acho que diferente é o que ele
come fora. Ele diz que todo dia comer fora, ele fala pra mim, que a comida não é pra comer todo dia. Ele gosta
dessa comidinha caseira, fresquinha, na hora. E que todo dia comer na rua, em restaurante, ele falou que não vê
tanta graça nessas comida requintada, mais elaborada.
BIA: E esses ingredientes que você falou que ele compra diferente na casa dele...
ANTÔNIA: ... esses temperos, que geralmente eu não tenho. E outras coisas assim, é, tipos de geleias, cafés,
coisas que não eu nunca vi, que tem mais em casa de gente rica mesmo e que eu não tenho em casa. Mas o que
ele compra que eu vejo que é coisa diferente e cara né. Muito cara.
BIA: Você gostaria de mudar algo na alimentação da sua família?
ANTÔNIA: Sim. Se eu tivesse mais condições a gente comeria melhor. Tipo, comprar o que eu quisesse
comprar, mas tipo assim, não extravagância, comprar coisas saudáveis. Comer mais peixe, coisa que a gente não
come. Fruta todo dia. Isso eu mudaria. Pra ter todo dia, pra todo dia ter pra eles. Isso é gostoso.

– ENTREVISTA 02
Benedita – 58 anos
Família: 4 pessoas
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Ocupação: Diarista
Renda Familiar: 2 salários mínimos
Bairro: São Remo – Zona Oeste

BIA: Como é o dia a dia da sua família? Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem filhos?
BENEDITA: Eu tenho uma neta de 4 anos. Um filho de 17... 17 não, 18. É o caçula. Tem um de 35, que é
cadeirante. E meu dia é corrido. Eu trabalho de segunda a sábado, aí é assim.
BIA: E mais alguém na sua casa trabalha?
BENEDITA: Eu e meu filho caçula.
BIA: E ele faz o que?
BENEDITA: Eu sou diarista e ele trabalha num posto de gasolina.
BIA: Vocês comem na sua casa? E quem faz a comida?
BENEDITA: A gente almoça, janta... Sou eu que faço.
BIA: E quem come na sua casa? Come todo mundo, tem alguém que não come?
BENEDITA: De vez em quando eu faço almoço e vai bastante gente... vai amiga lá almoçar. E todo mundo que
mora comigo come, come em casa.
BIA: Quais refeições vocês fazem na casa?
BENEDITA: De dia a dia eu faço arroz, faço feijão. Aí dia de domingo vario, né. Faço mais alguma coisa...
cozinho um frango, um peixe, essas coisas assim.
BIA: E vocês fazem, almoço, jantar, café da manhã...?
BENEDITA: De manhã a gente não toma café, a gente sai pra trabalhar. Mas eu faço café pro cadeirante. Aí eu
faço um café e deixo um pão. Essas coisas assim.
BIA: E quem escolhe a comida que vai ser comida? Você que escolhe?
BENEDITA: Ó, lá em casa é assim: tem um que come frango cozido, tem outro que já não come. Aí tudo gosta
mais de salsicha, linguiça frita, frango frito. Uma carne moída o outro não come. Aí tem que fazer tudo contrário.
Um pra um, outro pra outro. Lá em casa é meio complicado.
BIA: E no dia a dia, o que você geralmente faz?
BENEDITA: Um arroizinho, um feijão, uma salada e uma carne frita, um bife.
BIA: E você? Quais os seus alimentos preferidos?
BENEDITA: De que? De salada essas coisas?
BIA: Não, de comida, de tudo.
BENEDITA: Eu gosto mais de carne frita, uma carne cunzida, ao molho. Aí eu gosto.
BIA: E tem alguma coisa que você não gosta de comer?
BENEDITA: Ah, tem um monte de coisa [risos]... Tem um monte de coisa que eu não gosto. Tem uns peixe
que eu não como. Tem uns frango na casa dos outros assim, que eu não gosto de comer.
BIA: Mas o que tem nesses peixes e o que tem nesses frangos?
BENEDITA: Porque tem uns peixes que é ruim demais [risos].
BIA: Mas o tipo do peixe, o jeito que ele é preparado?
BENEDITA: Não, o tipo do peixe mesmo. Não é todo peixe que eu como. Tipo sardinha, essas coisas assim.
BIA: E o frango? O que você não gosta do frango da casa dos outros?
BENEDITA: Porque o frango tem que ser bem escaldado né? Porque se não escaldar fica aquele cheiro ruim.
Aí eu já não gosto assim de comer muito não [risos].
BIA: E o que que o pessoal na sua casa gosta de comer? Todo mundo come de tudo?
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BENEDITA: É igual eu tô falando, o caçula não come de tudo. Salada ele gosta assim de tomate e alface, o outro
já come de tudo. O mais velho já come de tudo. A menina também já come de tudo, a pequena.
BIA: E tem algo que alguém não come? E se você fizer algo que alguém não gosta?
BENEDITA: Aí ele não come e eu faço outra comida pra ele.
BIA: Aí você faz duas opções?
BENEDITA: É [risos]. Tem que fazer duas lá em casa. Igual assim, se eu cozinhar o frango, o caçula não come.
Aí eu tenho que fritar um bife, uma linguiça ou fazer uma salsicha pra ele. E o outro já come tudo.
BIA: O que seria uma comida prazerosa pra você? O que seria uma comida gostosa?
BENEDITA: Ah, tem dia que eu faço uma lasanha, aí tem vez assim que eu faço mocotó com feijão branco.
Bucho. E tudo misturado. Eles comem.
BIA: E pra você?
BENEDITA: Eu como normal. Como tudo.
BIA: Tudo?
BENEDITA: Tudo.
BIA: O que seria uma comida do dia a dia e o que seria uma comida especial?
BENEDITA: Assim como? Especial de que jeito?
BIA: Um dia especial, assim... um aniversário. Ou você tá comemorando alguma coisa e fala que vai fazer uma
comidinha especial. O que você faz?
BENEDITA: Lá em casa eu faço assim um peixe, um bacalhau, um peixe ao molho. Abóbora, quiabo, maxixe,
essas coisas. Eu sou baiana, né, aí, eu faço essas coisas assim. E num aniversário, churrasco e cachaça, né [risos].
Faço um bolo.
BIA: E o que tem no seu churrasco?
BENEDITA: Meu churrasco mais é bebida e carne. Farinha... eles gosta mais né? Tem gente que dá almoço,
mas em casa não tem almoço, não. Tem só essas coisas mais simples. Bolo, refrigerante.
BIA: E os seus complementos?
BENEDITA: Meu churrasco mesmo é só carne, bebida, farofa, a pimenta, só isso. É coisa mais simples mesmo.
Tem gente que faz arroz, feijão, um monte de comida. Tem uma colega minha que é assim, mas eu já faço só
coisa simples.
BIA: E quando alguém de fora vai comer na sua casa, você cozinha algo diferente? Você usa algum ingrediente
especial? Usa um tempero especial?
BENEDITA: Eu uso meu tempero mesmo. Caseiro, tomate, pimentão, essas coisa assim.
BIA: Você usa cebola, alho?
BENEDITA: Uso cebola, alho, cominho. Colorau eu gosto de pôr.
BIA: Você usa azeite, óleo?
BENEDITA: Eu uso óleo. Tem coisa que eu gosto mais de azeite, mas pra outras eu gosto mais de óleo.
BIA: O que combina mais com azeite e o que combina mais com óleo?
BENEDITA: Eu gosto mais de óleo [risos].
BIA: As pessoas da sua família e de fora dela, falam alguma coisa sobre o jeito que você cozinha? O que eles
acham?
BENEDITA: Tem uns que gosta, tem outros que não gosta. Comida sempre é assim. Tem uns que gosta do
peixe que eu faço mesmo, do frango.
BIA: E o que que eles mais gostam?
BENEDITA: Do tempero. Eu ponho bastante tempero.
BIA: E as pessoas falam bem?
BENEDITA: Fala [risos].
BIA: O que você acha que a sua comida tem de diferente da comida da casa dos outros?
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BENEDITA: Não sei. É porque eu faço assim mais comida baiana, né. Aí é por isso que eles gostam. É diferente
porque tem peixe eu ponho dendê, na abóbora eu ponho dendê. Aí já tem um gosto diferente.
BIA: Comparando sua casa com a casa dos seus vizinhos, você acha que todo mundo come igual?
BENEDITA: Eu acho que come todo mundo igual. Pelo menos nas casas que eu vou.
BIA: E o que tem nas casas que você geralmente vai?
BENEDITA: Comida normal.
BIA: E o que seria comida normal?
BENEDITA: Assim, o arroz, o feijão e a carne. A comida mais normal é essa [risos].
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
BENEDITA: Com os povo que me criou. Eles que me ensinaram a cozinhar.
BIA: O que você lembra deles cozinhando em casa?
BENEDITA: Bom, me ensinando né, pelo menos eu aprendi alguma coisa.
BIA: Qual comida você lembra deles fazerem?
BENEDITA: Tudo eu aprendi com eles.
BIA: Você já assistiu programas de culinária?
BENEDITA: Não.
BIA: Nunca viu Ana Maria Braga?
BENEDITA: De vez em quando eu vejo passar assim, mas nunca assisti, não. Nunca sentei pra assistir.
BIA: Quando você quer procurar uma receita nova, onde você procura?
BENEDITA: É difícil eu procurar receita nova [risos]. Eu cozinho o básico mesmo. Eu não sei cozinhar assim,
bastante
comida
de
forno,
essa
coisas
assim
eu
já
não
cozinho
muito.
BIA: A comida que você faz é mais de fogão?
BENEDITA: Sim, é mais de fogão.
BIA: E porque você não assiste esses programas de culinária?
BENEDITA: Porque não tenho tempo. Porque não tenho tempo mesmo. Na hora que tá passando o programa
eu tô trabalhando.
BIA: E os programas da noite, como MasterChef, você já tentou ver?
BENEDITA: Nunca nem vi.
BIA: Mas e se a gente pensar nas comidas que a gente vê as pessoas comendo na TV, nas novelas, você acha que
a comida que você tem na sua casa é muito diferente?
BENEDITA: Tem umas que é né.
BIA: E o que que você acha das comidas que aparecem na TV?
BENEDITA: Tem umas que pra quem gosta é bom, pra que não gosta... Carne crua, peixe cru, isso aí já não é
comigo. Já não faz minha parte.
BIA: E o jeito que as pessoas arrumam as mesas na TV? O que você acha?
BENEDITA: Lá é coisa chique. E a gente não. Pobre só põe o prato, pega lá no fogão e já come [risos]. E eles
não. Tem que arrumar a mesa, arrumar colher, essas coisas.
BIA: E quando você come na sua casa, todo mundo come na mesa? Onde vocês comem na sua casa?
BENEDITA: Um come no norte, outro come no sul. O outro come no sofá, o outro come em cima da cama. É
assim. A menina senta na mesa. Cada um come em um lugar. Porque não tem assim, todo mundo não almoça
certo. Aí já é diferente.
BIA: E o que você acha que seria um luxo pra comer no dia a dia? O que você acha que é uma extravagância ao
comer?
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BENEDITA: Mais final de ano, que gasta bastante. Tem que comprar bastante coisa. Tem bastante coisa
diferente, daí gasta mais.
BIA: E o que que são essas coisas diferentes?
BENEDITA: Ah, é que tem que comprar assim um bacalhau pra comer, tem outras coisas diferentes, uma
lasanha que gasta também. Prato. Salada. Essas coisas gasta mais.
BIA: Você acredita que a comida na casa de pessoas ricas é diferente da casa de pessoas normais? O que é
diferente?
BENEDITA: É, porque cada dia assim eles inventam alguma coisa diferente pra comer. E a gente não, pobre
não, a gente já tem aquilo pra comer e é aquilo mesmo. E nos rico não, já é diferente.
BIA: Você sabe me falar de alguma comida que você viu na casa de pessoa rica e que você não come em casa?
BENEDITA: Ah, tem umas comida mesmo que eles faz que eu não como não. Eu sou diarista e tem umas casas
assim e tem uns pratos que eles fazem. Não sei nem o nome. Eu nem pergunto. Tem carne, frango, tem uns que
é meio cru.

BIA: Você gostaria de mudar alguma coisa no jeito que você come? Você mudaria o que você come se tivesse
mais dinheiro ou mais tempo?
BENEDITA: Pra mim não. Tem uns prato que... o meu tá bom demais [risos].
BIA: Só me fala de novo o que você come normalmente.
BENEDITA: Arroz, feijão, macarrão. Macarrão com carne moída que a gente gosta bastante. Bastante coisa
dentro. Franguinho assado bem assadinho. Um peixe assado e cozido.
BIA: E final de semana? Churrasco?
BENEDITA: Churrasco é difícil eu fazer em casa. Às vezes quando eu quero eu asso numa coisa assim que eu
tenho lá em casa que é elétrica. Aí asso na churrasqueirinha, mas só pra gente mesmo de casa.
BIA: E seus filhos, eles costumam comer fora?
BENEDITA: O pequeno come. Ele trabalha e tem vez que ele almoça assim em bar.
BIA: E ele come alguma “porcaria” fora de casa? Come lanche, compra bolacha?
BENEDITA: Come. E bastante.
BIA: E eles compram pra levar pra casa? Você chega a comprar pra eles?
BENEDITA: Eu compro pra eles, eles comem na rua mesmo. É assim. Ah, meu arroz e feijão. Não tem macarrão,
não tem comida nenhuma. Mas meu arroz e feijão eu tenho que comer. Porque se não... baiano é assim né?
Paulista come porcaria, besteira. Só lanche, lanche, lanche. Os baianos não, gostam mais de feijão e arroz.

– ENTREVISTA 03
Célia – 36 anos
Família: 4 pessoas
Ocupação: Diarista
Renda Familiar: 3 salários mínimos
Bairro: Vila Nova Cachoeirinha – Zona Norte
BIA: Como é o dia a dia da sua família? Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem filhos? Como que é?
CÉLIA: O dia a dia da minha família é tranquilo. É sossegado. Tenho duas filhas, são quatro pessoas. São eu,
meu esposo e minhas duas filhas. A mais velha tem 20 e a outra vai fazer 18. E aí o dia a dia da gente é tranquilo.
É todo mundo sossegado. A gente vê televisão, tudo normal. Alguns trabalham, chegam do trabalho normal.
BIA: E no que que eles trabalham?
CÉLIA: Meu esposo ele é entregador. Entrega móveis. A minha filha trabalha em lanchonete. A outra mais nova
tava num salão, mas agora ela tá parada.
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BIA: E vocês comem em casa?
CÉLIA: Então, assim, à noite. À tarde, quando meu esposo chega ele almoça. Às vezes janta também. Eu como
no serviço quando tô. As meninas ficam em casa também.
BIA: E quem faz a comida?
CÉLIA: Então quem faz a comida a maioria das vezes sou eu, faço e deixo pronta. Outras vezes é minha filha
mais nova. Meu marido também faz. E todo mundo se ajuda.
BIA: Quem escolhe o que vai ser preparado?
CÉLIA: Quem escolhe sou eu.
BIA: E o que vocês geralmente comem no dia a dia?
CÉLIA: Então, no dia a dia é arroz, feijão. Às vezes macarrão, verdura e carne né. Às vezes frango. E aí a gente
sempre vai variando no que pode comer.
BIA: E quais são seus alimentos preferidos? O que você mais gosta de comer no dia a dia?
CÉLIA: O que eu mais gosto de comer é arroz, verdura. Aí macarrão e carne mesmo. Às vezes peixe.
BIA: Quais verduras você come?
CÉLIA: Batata, cenoura, chuchu. Tudo que tiver. Brócolis, vagem, o que tiver a gente come. A gente não tem
escolha não. O que tiver... Alface, salada, o que tiver.
BIA: E tem algo que você não gosta de comer?
CÉLIA: Ah, eu não sou muito chegada assim em alho. Eu uso na comida, mas não sou chegada. Alho, cebola.
Eu ponho na comida, mas eu não gosto de comer ele puro, sozinho. E sobre comida assim eu como tudo. Não
tenho escolha não. O que tiver eu como.
BIA: E doce?
CÉLIA: Todo tipo de doce. Qualquer coisa que tiver a gente come. A gente não...
BIA: E o que o pessoal da sua casa gosta de comer? Todo mundo come de tudo ou tem alguém que não gosta
de comer alguma coisa?
CÉLIA: Todo mundo come de tudo. Só o meu marido que ele é meio enjoado, às vezes ele não gosta de salada
de maionese, um queijo, essas coisas ele não gosta, mas a gente come de tudo. As minhas filhas, elas são, graças
a Deus, muito boca boa. O que tiver... só ele que é meio enjoado. Mesmo assim a gente faz, mistura e ele nem
percebe e come.
BIA: E pra você, o que seria uma comida prazerosa?
CÉLIA:Ppra mim? Ah, eu gosto de lasanha. Fazer lasanha. E pra ele, pro meu marido, é costela. Mas eu gosto de
uma lasanha que só. Uma carne também de forno, eu adoro.
BIA: E o que você prepara no dia a dia? Você pode citar algumas comidas pra mim?
CÉLIA: Então, o que a gente faz, às vezes faço é um arroz temperado, às vezes deixo picadinho de frango. Agora
o mais fácil mesmo que a gente faz é, mesmo prático, é bife, bisteca. E saladas de legumes misturadas. Batata
com vagem, cenoura, a gente faz misturado. Às vezes até maionese que é mais rápido mesmo, eu gosto de fazer,
que é mais rápida e fica pra semana quase toda.
BIA: E macarrão? Vocês comem?
CÉLIA: Isso, macarrão também a gente come. Só que o macarrão ele é mais assim, quando eu chego que eu
faço, eu faço ele fresquinho. Outras vezes é minha filha que faz. Mas a gente faz também no dia a dia.
BIA: E vocês comem macarrão com que?
CÉLIA: Macarrão com molho. Mas eu gosto molho mais com manteiga e colorau, só. Eles já gostam mais com
molho. E às vezes minha filha também faz ao alho e óleo.
BIA: E em um dia especial, por exemplo, um aniversário, o que você faz de comida?
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CÉLIA: Então, o que eu costumo fazer quando a gente faz alguma farrinha assim, a gente gosta de fazer
churrasco. E eu gosto de fazer uma maionese que eu faço ela com as verduras e o peito de frango junto e o creme
de leite. E um arroz. E também tem domingos que a gente faz uma galinha caipira e farofa de feijão tropeiro. É
umas comidas meio baianas, né. Às vezes também faz feijoada, dependendo do tempo, da quantidade de pessoas
que vai. A gente sempre vai variando. Cada domingo, cada vez tem uma festinha e a gente faz alguma coisa.
BIA: E o que tem no seu churrasco?
CÉLIA: No meu churrasco, o que eu gosto mais é de asinha, mas aí tem asinha, tem frango, frango não, carne. E
linguiça também. Às vezes a gente compra carne de porco também, que é aqueles pernil, e vai fazendo.
BIA: E você faz arroz, faz farofa?
CÉLIA: Isso. Faço arroz, faço maionese, faço vinagrete. Às vezes faço uma farofa desse feijão que te falei,
tropeiro. E tem bastante coisinhas. Às vezes minha filha gosta até de fazer um macarrão de forno que ela faz lá e
a gente vai fazendo o que dá pra fazer.
BIA: Quando alguém de fora vai comer na sua casa, você faz algo diferente? Você coloca a comida em um prato
especial,
você
coloca
uma
bandeja?
Usa
algum
tempero
diferente?
CÉLIA: Então, quando a gente combina de alguém ir eu faço algumas coisas diferentes. Eu não faço, às vezes eu
não gosto de cozinhar feijão direto, aí eu já invento uma salada. A gente compra um grão, alguma coisa pra fazer,
um feijão diferente. E esse negócio de tipo de prato, de tempero diferente, às vezes eu costumo colocar. Eu vou
na feira, compro algumas coisas diferentes, um cheiro verde, alho poró, né, essas coisas. Não é direto que a gente
usa, mas eu gosto. E aí, sobre os pratos, eu não ponho pratos diferentes. Eu deixo mesmo nas panelas e cada um
vai lá, pega o que tiver vontade e é assim. Aí fica todo mundo na mesa.
BIA: Na sua casa vocês comem na mesa?
CÉLIA: A gente come na mesa mesmo.
BIA: Come todo mundo junto ou cada um em um horário?
CÉLIA: Então, às vezes um chega e o outro não tá. Aí como chega com fome, como meu marido trabalha e não
almoça na rua, ele chega e ele já vai comer. Aí quando eu chego às vezes ele janta de novo comigo. Aí a gente
janta eu, ele e a minha filha, a mais nova. A mais velha é mais difícil que ela chega muito tarde. E dia de domingo
ela dorme até mais tarde, mas sempre a gente tá almoçando junto. Eu, ela, ele, as minhas duas filhas né.
BIA: Você tem um toque especial na hora de cozinhar? Que tipo de temperos você usa?
CÉLIA: Então, eu não acho que eu tenho um toque especial. Acho que é normal. Os temperos que eu uso mais
é alho, cebola, todos os temperos. Pimentão, às vezes é, dependendo da comida eu ponho orégano também que
eu gosto. Aí eu ponho tempero baiano, colorau em algumas coisas e os temperos normal que as pessoas usam.
Mas assim, eu gosto muito de cheiro verde. Cheiro verde é o meu preferido, que eu uso em quase tudo que eu
faço. Cheiro verde e a cebolinha. Eu acho que é isso né.
BIA: E as pessoas da sua família e fora dela falam alguma coisa sobre o jeito que você cozinha? O que elas acham
da sua comida?
CÉLIA: Ah, eu tenho uma sobrinha, uns dois sobrinhos que falam que gostam da minha comida. Tem uns
colegas da gente também que fala que tá bom. Domingo mesmo eu fiz um peixe assado, eles gostaram, no forno
com queijo. Falaram que tava muito gostoso. E meu marido também, ele fala que a comida tá boa, a minha filha
também. Às vezes eu tô fazendo e ela tá ali por perto olhando, aí ela vai e fala “Mãe, põe isso. Mãe, põe aquilo” e
a gente vai... mas todo mundo fala que gosta da minha comida. Nunca reclamou.
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
CÉLIA: Algumas coisas com a minha mãe. A maioria das coisas com a minha mãe. Só que aí quando eu cheguei
aqui né, que a minha mãe morava na Bahia, eu cheguei aqui e aprendi algumas coisas mais com a minha irmã. Aí
eu comecei a trabalhar e fui aprendendo mais no serviço e ainda tem muitas coisas pra aprender, mas já sei
bastante.
BIA: E o que a sua mãe fazia? Você ainda faz algo do que ela cozinhava? Hoje em dia você ainda faz algum prato?
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CÉLIA: Ah, eu faço. Eu faço, que é o que ela mais fazia que eu gostava, era esse macarrão que eu falei só com
óleo e colorau mesmo, só pra dar uma corzinha, e a manteiga, que no caso eu uso. Só que eu gostava do arroz
dela, que o arroz dela ela não fazia com nada, era só um arroizinho branco que às vezes ela colocava uma
pitadinha de sal e um pouquinho de óleo, mas não colocava alho não colocava nada. Então até hoje eu costumo
fazer. Só que a minha mãe ela gostava muito de fazer costela. Ela fazia costela e a salada de alface com tomate,
só isso. E eu comia e gostava muito. Até hoje eu faço.
BIA: Você já viu programa de TV de culinária? Já assistiu Ana Maria Braga, o programa da Palmirinha...?
CÉLIA: Ah, já. Algumas vezes já. E agora eu assisto muito com a Dona Elza que ela gosta de receita aí nós duas
ficamos assistindo. Já vi sim, bastante.
BIA: E você já fez alguma receita que você já viu na TV?
CÉLIA: Ah, já. Já fiz, ela me ensinou umas receitas. A gente pegou também com o rapaz da Band, aí a gente fez,
eu fiz, como que fala, um rocambole de carne moída. Fizemos uma salada também. Um bolo de cenoura.
Fizemos bastante coisas. Várias coisas.
BIA: E na internet, você já procurou alguma receita?
CÉLIA: Eu já procurei no meu celular, até tenho bastante receita também que eu já procurei pra fazer. De doce,
sobremesa. E a gente já fez também da internet.
BIA: Você lembra de alguma receita que você fez? Como foi?
CÉLIA: Ah, eu fiz uma que eu gostei né. Que é um mousse, que é bem simplesinho. Eu fiz, a gente gostou. Que
ele é de creme de leite, gelatina maria-mole, leite condensado e suco de maracujá. Eu fiz tipo um mousse, sabe?
É, eu gostei também. Também teve uma torta salgada que eu fiz. Também gostei.
BIA: Se a gente pensar nas comidas que as pessoas fazem na TV, nas novelas, nas propagandas, você acha que é
muito diferente da vida real?
CÉLIA: Ai, às vezes sim viu. Às vezes um pouco, porque eu acho assim, ali onde eles estão fazendo eles têm tudo
já na mão. Já tudo mais fácil pra eles, tudo que eles precisa tá ali. Muitas vezes a gente na vida real, a gente tem,
mas nem sempre pode ter tudo. Então eu acho que é um pouquinho mais diferente. Mesmo assim são muito
boas [risos].
BIA: E os ingredientes que você vê nesses programas de culinária? Acha eles fáceis, difíceis de encontrar...?
CÉLIA: Então, não é que eu ache difícil, mas alguns são um pouquinho caros. Muitos eu não conseguiria
comprar. Tem alguns que são mais caros.
BIA: Você pode citar algum que você lembra?
CÉLIA: Então, tem muitas coisas... deixa eu ver se eu lembro. Eles falam muitas coisas que eu nem conheço na
verdade. Tipo negócio de alcachofra, esses negócios que eles faz. Vinho mesmo. Vinho branco, essas coisas, a
gente já não consegue. Esses queijos muito caros. Muitas coisas que na verdade eu nem conheço e nem nunca
vi. Então, pra mim eu já acho difícil, né.
BIA: E pra você, o que você acha que é normal comer no dia a dia e o que seria uma extravagância?
CÉLIA: Então, eu acho que comer todo dia vários tipos de carne. Fazer vários tipos de comida. Se hoje tem um
arroz, não precisa fazer um macarrão. Se tem um macarrão não precisa fazer uma saladinha. Agora extravagância
é a pessoa fazer muito pra deixar lá, ficar ficar, e no meio tempo não comer. Muita gente às vezes tem comida em
casa, aí vai numa churrascaria, come uns belo pratos de carne, tendo coisas em casa. E às vezes aquela comida
acaba indo pro mato, né. Então eu acho uma extravagância isso.
BIA: E suas filhas? Elas comem fora de casa? Elas costumam comprar doce?
CÉLIA: Ah, não, não. Elas não costumam mesmo porque a mais velha é assim, como ela trabalha em lanchonete,
ela às vezes come lanche, mas no próprio serviço, né. A mais nova, quando ela quer alguma coisa, ela já pede a
gente já compra e já come em casa. É uma pizza, se quer comer um salgado. A gente não gosta muito de sair, a
gente compra e vem comer em casa. Mas elas não costumam comprar bobagens assim não.
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BIA: E você acredita que na casa de pessoas ricas e na casa das outras pessoas é muito diferente? O que é
diferente?
CÉLIA: Então, em algumas casas são né. As pessoas normais, eu acho que elas querem usar muitas coisas assim.
Muitas usam muito tempero, muitos têm um tipo de comida mais forte e diferente. Na casa das pessoas rica já
são mais comida mais leve. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Eu mesma pensava que na casa de
gente rica que a comida era coisa de outro mundo, mas não. Hoje em dia eu vejo que a gente, às vezes, a gente
quer mais usar coisas do que eles. Eles são muito simples. Então assim, eles têm uma saladinha sem tempero
nenhum. Uma vagem, uma batata, uma cenoura. A gente não, às vezes a gente já quer fazer os três juntos. As
comida deles são um arrozinho. Pelo menos dos que eu já fui né, nem todos. Eu acho que é muito simples, muito
legal. E que eu tô aprendendo muita coisa também, a economizar, com eles. Mas na casa da gente normal eu
acho que é mais extravagância, às vezes.
BIA: Bom, e você acredita que a comida na casa de pessoas pobres é muito diferente da casa das outras pessoas?
O que é diferente?
CÉLIA: Então, a comida do pobre é assim, né, costuma sempre ter o feijão. Feijão e arroz. Que na casa dos ricos
às vezes nem tem, né. Então o pobre, ele é assim. Ele gosta de feijão, arroz, mistura. Quando tem é uma carne,
se não é um ovo. Mas aí o pobre, ele, às vezes ele quer ser mais que o rico. Alguns, né. Se hoje tem uma carne,
ele quer fazer uma carne toda. Pessoal vê que tá ali na panela e já quer comer tudo de uma vez. Então é um pouco
diferente das pessoas ricas, eu acho.
BIA: Se você tivesse mais tempo ou mais dinheiro, você gostaria de mudar algo na sua alimentação?
CÉLIA: Ah, eu gostaria sim. Se eu tivesse dinheiro e condições, não mudaria tanto o que eu faço em casa, porque
o que eu faço em casa eu já acho bom. Só que eu queria comprar mais coisas. Tipo uns queijos, um requeijão.
Umas coisas melhor pra gente usar. E também eu gostaria de pelo menos, um final de semana sim, um final de
semana não, ir com a minha família almoçar fora. Essa é a minha vontade, mas por enquanto não tá dando. Mas
eu mudaria isso.

– ENTREVISTA 04
Dalva – 52 anos
Família: 6 pessoas
Ocupação: Diarista
Renda Familiar: 3 salários mínimos
Bairro: São Remo – Zona Oeste

BIA: Eu queria saber como é o dia a dia na sua casa? Quantas pessoas moram na casa? Você tem filhos?
DALVA: Eu tenho filho, tenho 6 filhos. Aí tem duas casadas, e os outros moram comigo. Sou casada, moro junto
com meu esposo. Comigo mora 5 pessoas. Digo, 6 com a minha sobrinha que tá comigo agora.
BIA: Seus filhos e mais uma sobrinha?
DALVA: Mais uma sobrinha, isso. A Gabriele que tá comigo.
BIA: Qual a idade dos seus filhos? Quantos anos eles têm?
DALVA: A mais velha tem 28, a outra tem 27. A Beatriz tem 21, a Vitória tem 19, a Thaís tem 18, o Nicolas tem
8. E a minha sobrinha, que tem 12.
BIA: As duas mais velhas não moram com você?
DALVA: Não, na realidade a mais velha alugou um lugar e tá morando sozinha, não é casada. Falou que queria
ter a vida dela. Tava cansada. E a segunda é casada e a terceira, a Luziane e a Beatriz.
BIA: E quem trabalha na casa? Trabalha com o que?
DALVA: Quem mora comigo, só eu e meu marido que é aposentado. Eu trabalho de diarista, serviços gerais né.
Antes de aposentar meu marido era caminhoneiro.
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BIA: E vocês comem na sua casa?
DALVA: Eu levo marmita. Eu deixo preparado pros que ficam em casa e que estudam né. Os outros não
trabalham,
nem
Vitória,
nem
Thaís,
nem
Nicolas,
nem
a
minha
sobrinha.
BIA: Mas é você que cozinha na casa?
DALVA: É. Eu.
BIA: É você que escolhe a comida?
DALVA: Sim, é eu que escolho a comida.
BIA: E quem que come na casa?
DALVA: Eu e ele [marido], bom, agora ele parou, tá em casa. Agora ele almoça em casa. Quando ele tá
trabalhando ele leva marmita também.
BIA: Quais refeições você cozinha na sua casa?
DALVA: Vamos começar num domingo, que aí já fica pra segunda também. Eu preparo um almoço no
domingo. Macarrão, arroz, feijão, uma salada. Eu faço uma salada de alface, eu faço de repolho refogado. Aí eu
faço bastante e já vejo que vai dar pro almoço e janta. Às vezes não sobra mistura. Aí eu já deixo temperado bife.
E tem mais um problema: no domingo eu tenho que fazer duas misturas, porque a gente adora frango. Eu falo
que um domingo sem frango assado... sei lá. Meu marido já não gosta de frango. Nem frito, nem cozido, nada.
Aí eu tenho que fazer ou um bife à milanesa, ou uma costela, entendeu? Preparar pra ele. Então, aí eu preparo
assim já fica sempre o arroz e feijão que sobra, dá pra eles almoçar meio-dia na segunda. Aí quando ele tá em
casa eu falo pra ele: “ó, esquenta tal que dá pras crianças”. Eu chamo crianças, mas quase não tem mais crianças.
Mas aí a Vitória também sabe passar um bife e eu já deixo tudo temperadinho. Aí ela passa lá, né, o bife pra ela e
pros irmãos. Aí eu faço um suco. Aí os sucos elas sabem fazer, que é de pózinho. Só no domingo que faço um
suco natural. Senão é o Tang mesmo, que é mais prático. No sábado e domingo eu faço de abacaxi, laranja se eu
tô em casa. Aí durante a semana eu compro suco Tang e elas faz pra almoçar. Aí eu chego à tarde né, 16h30 mais
ou menos eu chego em casa. Aí vai eu preparar tudo de novo [risos]. Aí eu sempre cozinho um quilo de feijão, e
eu deixo na geladeira e no congelador, aí dá pra uns três dias. Aí eu só tiro pra temperar fresquinho. Aí eu tiro e
preparo com alho, cebola, que eu gosto, aí refogo os temperos, jogo o feijão. Como eu sou baiana, eu gosto de
colocar tempero baiano.
BIA: O que é tempero baiano?
DALVA: É pimenta, cominho e orégano. Eles moem tudo junto. Preparam a maquininha deles lá no
mercadinho, preparam junto. E eu sempre pego esse, que já vem completo. Ou então o Arisco. O Arisco eu gosto
de passar no bife e é meio que rápido pra quando tá com pressa, correria. Aí eu frito ele, deixo um pouquinho
descansando pra pegar o gostinho, e preparo. Aí eu passo os bifes. Todo mundo gosta de cebola lá em casa. Aí
eu pego, dou uma refogada na cebola pra pôr em cima do bife. Aí fica bem molhadinho, aí não fica aquele bife
seco. Aí isso à noite. Ai já no outro dia, o bife já..., bom, eles não gostam. Aí tem que fazer ou bife de frango. Aí
eu faço empanado. Bato ovo, preparo na farinha de rosca e frito ele também. Ou então eu faço costela. Adoro
costela. Tem a costela gaúcha e tem a ponta de agulha, mas eu prefiro a gaúcha que tem mais carne. A ponta de
agulha tem muita gordura e muito osso. Aí eles também gostam dela no forno, aí eu pego e preparo. Um amigo
me ensino a fazer só no sal grosso e bacon. Assim também fica boa. Aí eu ponho papel alumínio pra dar uma précozinhada nela. Aí eu deixo uns 20, 25 minutos, aí tiro o papel alumínio, daí deixo ela dourar e assar né. Aí ela
fica mais ou menos uns 40 minutos, 1h pra assar. Aí dá uma viradinha, tem uma águinha que junta, aí joga assim...
meu amigo que me ensinou essa, é muito boa.
BIA: E seu amigo ele faz o que? Trabalha cozinhando?
DALVA: É, ele tem, é sócio de um restaurante. Tipo uma cooperativa na USP. Aí ele falou dessa costela e eu
falei “Nossa, Jairo, faz pra mim”. Falo que a minha não sai boa como a dele, sabe? A dele é muito boa, mas tudo
bem. Eu tento né? Mas fica boa também. Aí então eu faço isso, aí no outro dia, eu deixo também pra fazer frango
à passarinho, que é aquele frango frito. Faço também à noite e às vezes deixo pra eles. E também compro bastante
salsicha, que a Vitória sabe fazer salsicha com batata. É prático, é só lavar, botar pra ferver. Aí eu mando ela
escorrer aquela água que tem muito corante. Falam que faz muito mal. Um cara lá no hospital que me falou isso.
Falou que pra nós que tem gastrite, não sei o que, que aquele caldo dela faz muito mal. Ai mas eu falei “ah, minhas
filha adora”. Eu compro um saco daquele e não dá uns 3 dias. Elas querem comer com pão, com tudo né. Eu
gosto de fazer com batata e elas comem com arroz. É prático e eu não tô em casa, aí chega todo mundo da escola
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varado de fome, aí pega e come. Eu faço com batatinha, com um molhinho, aí elas põe no arroz. E tem a linguiça,
que é prática também. Eu tiro assim, mais durante o dia, igual de manhã, eu tiro da geladeira salsicha, ou linguiça
ou deixo um bife temperado que é umas coisas mais prática. As mistura é sempre elas ou o Will [marido].
Quando ele tá em casa ele prepara. Quando ele não tá é a Vitória. Que a vitória estuda à tarde. Ela sai de casa
12h40. Aí 11h, 11h30, eu falo “Vitóooria, prepara aí, esquenta a comida que tá aí”. Aí ela prepara, do jeito dela
lá né. Mas aí à noite é minha vez. Ela, Vitória, também sabe preparar um arroz, ela não gosta muito de ensopado,
isso não vira pra Vitória fazer. Mas arroz, temperar um feijão, com alho, cebola... cebola eu não ponho no feijão
não. Aí eu refogo o alho, ponho o feijão. E eu gosto de um coentro. E cheiro verde e salsinha. Aí eu ponho dentro
pra dar aquele gostinho. E o arroz é só no alho mesmo. Ponho óleo e a água, preparo. Aí no café da manhã,
durante a semana é só assim. Eu vou, pego pão na padaria e deixo a mesa pronta, que o Nicolas sai cedo e não
toma café. Ele sai 6h30, e a Thaís também, 6h30. Aí eles não tomam café da manhã em casa. Eu mando um
lanche na mochila deles. Um suco, faço aquele pão de lanche mesmo, com presunto e muçarela, que ele gosta.
Aí ele leva e um suquinho. E a Thaís leva pão de queijo que eu asso. Eu acordo cedo, 5h30. Aí eu asso pão de
queijo e eles leva. E aí fica a Vitória, Vitória e Giovana à tarde. Aí eu compro pão, boto leite na mesa, deixo lá
com manteiga e elas se vira. Aí eu tomo café no serviço. Levo meu pão, lá já tem café, tem chá. Aí a gente toma
lá.
BIA: E quem escolhe o que vai ser preparado?
DALVA: Então, às vezes... As meninas falam “Mãe, faz isso, faz aí um macarrão”. Aí tem uma que gosta com
molho vermelho e tem outra que já não gosta. Aí eu falo “Calma, Thaís”, aí às vezes no sábado eu faço molho
branco e no domingo molho vermelho. A mistura é sempre eu mesma. Aí eu já sei assim que um também não
gosta de frango. Eu já não aguento mais essa vida de ter que fazer duas misturas no domingo. É o pior. Porque
eu falo assim, domingo, nem que seja um frango assado no forno, um ensopado, ou bife à milanesa de frango,
mas eu gosto de frango. E ele não gosta. Aí eu tenho que fazer. Igual hoje. Hoje assim, durante os outros dias eu
nem faço frango, se eu faço, faço pouco, só pra nós. Aí eu passo um bife, uma coisa, e ele come. Mas é mais eu e
as meninas decide pouco. A Aline, minha filha mais velha, quando tá frio fala “Quero uma sopa, faz uma sopa à
noite”, aí as outras falam “Cê é besta”. Sempre é eu ou elas que pedem alguma coisa pra mim fazer e eu faço.
BIA: E agora de você, o que seria uma comida prazerosa pra você? O que você gosta de comer?
DALVA: Ah, eu? Eu gosto de comer lasanha. Gosto de lasanha. Ah, às vezes, sei lá, eu falo “Que vontade de
comer uma comida baiana”. Baiana não, é... tipo... gostosa. E aí às vezes, quando eu tô com muita vontade, eu
vou lá na Casa do Norte né, e na Atual também, que serve baião de dois. Nossa, eu amo. Só que eu não sei fazer
o baião de dois, aí às vezes eu vou comer fora. É, não é que não sai, é que o tempero dos outros, como diz, é
melhor. Aí às vezes eu vou na Atual, vou aqui na feira que tem a Casa do Norte ali né, aí na sexta-feira à noite
tem o baião de dois. Eu gosto muito. Que é carne seca, carne de sol, aquele feijão. Aí lá na Atual põe tipo um
queijo no feijão. É muito bom, mas só na Atual que eu já vi assim. No dia das mães a gente foi. Foi todo mundo,
a Aline que pagou, a mais velha. Mas falou que só ia eu. Mas aí né, vai todo mundo. Aí emendou umas três mesas.
Foi muito bom, é muito gostoso baião de dois.
BIA: E pra você, qual a diferença de uma comida que você faz no dia a dia e num dia especial?
DALVA: Então, às vezes acontece esses dias, aniversário. Aí eu pego e chamo a minha amiga no dia das mães.
Aí vamos fazer uma lasanha. Vamos fazer aquela salada, igual eu peço pra minha prima fazer, com grão de bico
que ela faz sabe?! Uma salada muito boa. Ela prepara com azeitona preta, muito boa. Igual o feijão tropeiro, né,
que minha sogra sempre faz em aniversário. Aí o pessoal fala “Faz aquele feijão”, que é com carne dentro, seca
também. Tipo uma farofinha né. Aí faço isso, às vezes compro, tipo lombo ou um frango assado. Mas um frango
assim, com coisa, com batata, azeitona. É isso. Aí faz uma maionese. Maionese é mais dia a dia, mas tem vez que
eu não faço, tem final de semana que eu faço. Aí eu faço aquela maionese com ovo, enfeitada, toda bonitinha. Às
vezes as meninas falam “Vamos fazer uma lasanha”. Aí dá opção né. Aí compra uma carne, faz tipo esse lombo.
Ou pega e compra um peixe, depende a ocasião né, pra fazer um peixe, uma moqueca pra todo mundo. Assim.
BIA: E num dia especial, que você falou que coloca ovo pra enfeitar, você tem mais algum cuidado? Como que
você arruma a comida?
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DALVA: Ah, eu pego uma travessa de vidro, sempre a travessa aquela de vidro e coloco a maionese, o frango. Às
vezes eu compro aquela de... que vende no mercado, tipo alumínio, pra pôr o frango, as batatas, enfeitar
bonitinho. O arroz, faz arroz com cenoura, pra dar aquela corzinha. Aí a maionese, o arroz, faz uma farofinha.
Sempre minha amiga Nádia me ajuda. Eu tenho uma amiga que ela também trabalha na cozinha de restaurante.
Aí ela me ajuda a fazer. Ela faz o alface na travessa também e enfeita toda com o tomate, né. E eu vou ajudando
ela também. Ela faz uma coisa e eu faço outra. Aí faz um suco natural. Eu tenho uma jarra lá que já é pra ocasião
mais especial. Aí compro um refrigerante, Coca e Fanta, pra quem gosta. Uma cervejinha também, mas é mais
pras visita.
BIA: Vai bastante gente comer na sua casa?
DALVA: Vai. Minhas amigas. Minha casa sempre é cheia. Eu falo que eu acho que eu puxei minha mãe lá na
Bahia. Sempre. Aí meu marido fica nervoso, fica estressado. “Não para de vir gente”. Acho que na outra
encarnação eu era sozinha, porque nessa, além de eu ter muito filho, sabe, assim. Tem hora que eu tô cansada,
quero descansar, mas não dá. Quando eu voltar lá pra casa tem gente.
BIA: Alguma pessoa, da sua família e de fora dela, já falou algo sobre o jeito que você cozinha?
DALVA: Já, já. Eles me chamam, minhas filhas me chamam, de “véia”. Eles fala “E aí, véia, tem o que aí pra
comer”, “Tá bom o feijão, tá bom esse arroz”. “Óia, e essa moqueca de peixe aí, véia?’”. Aí eu falo: “Vocês são
fogo mesmo, nem me ajudam”. A minha irmã mora perto e sai da casa dela pra vir comer na minha. Fala que tá
enjoada da comida dela e vai na minha casa. É a mesma comida, mas ela fala que o meu tempero é melhor. Eu
tenho quatro irmãos que moram aqui, aí dois vêm comer na minha casa. As meninas gostam e falam “Tá bom o
cheiro, hein”. Na quinta, a Thaís acordou e falou “Nossa, eu dormi pensando naquela carne, mãe. Eu vou comer
de manhã.” Aí eu falei que de manhã era pra ela tomar café, e ela ficou chateada. Ela ficou chateada porque eu
fiz a troca de celular, que eu dei o meu que é maiorzinho pro Nicolas, que o dele é pequeno. Aí ela ficou chateada
e eu falei “Mas eu não lhe dei um? Ele também é meu filho”, aí ela ficou chateada porque eu dei o maior. Ela foi
dormir com raiva e nem jantou. Aí ela dormiu pensando na carne e no outro dia quis comer. Eu fiz uma carne
com verdura dentro, que eu também gosto. Eu ponho batatinha, cenoura e repolho. Fica muito boa também.
Gostosa. Às vezes tem mandioquinha. Tem vez que eu penso “Meu Deus, o povo mora ali e vem comer aqui”.
Tem hora que eu faço o almoço que é pra dar pra janta e não dá. E eu faço coisa grande, panela grande. Aí de
noite eu tenho que fazer de novo, que é pra janta e marmita. Ai às vezes eu fico até assim... não com raiva, mas
eu falo “Nossa, tenho que fazer comida de novo”.
BIA: Você acha que a comida na sua casa e a comida da casa dos outros é muito diferente?
DALVA: Não, assim. Igual da Belinha, minha amiga e vizinha, é muito boa a comida dela. Depende da comida
eu não gosto. Porque eu não tô vendo como tá preparando. É igual meu frango. Eu corto ele todinho, limpo,
bem limpo, deixo ele no vinagre e no sal pra sair aquela “nhaca”, aquele cheirinho dele né? Aí deixo lá, limpo e
depois ainda coloco água quente. E uma vez, minha vizinha, eu vi ela preparando e eu não gostei. Assim, ela não
escaldou, só cortou e limpou. Aí eu falei “Ah não, não vou comer mais não na casa dela”. Eu vi que não era do
meu jeito, sabe? Salada, às vezes outra coisa ela leva lá, mas é um pouco diferente.
BIA: E o tipo de comida? O cardápio é muito diferente?
DALVA: Não, dos que eu conheço é meio igual. É o mesmo tempero.
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
DALVA: Com a minha mãe não foi, porque eu não fazia nada lá. Foi com minha cunhada aqui. Quando eu vim
pra cá, eu fui morar com a minha cunhada e meu irmão. Aí ela me chamava “Vem ver aqui”. Eu ficava olhando
ela lavar o arroz, “É assim, põe tanta quantidade, lava, deixa escorrendo”. “Aí o feijão, põe no fogo, depois de 15
minutos tem que desligar”. O frango que eu demorei mais pra aprender. Aí minha vizinha, ela me ensinou como
limpava um frango. Que o frango é mais difícil. A carne não, a carne não tem muito segredo. A carne tem que
limpar ela bonitinho, escaldar, pra quem gosta de escaldar, jogar água quente. Agora o frango tem mais segredo.
Tem alguns pontinhos que tem que tirar. Umas “veinhas”. Ela me falou “Ó, Neide, pro frango não ficar com esse
cheiro você tira isso daqui do peito”. Tem dois “quilotinhos” dento do peito do frango. E nas coxas tem tipo uma
“veinha”. Aí eu aprendi e passei pra muita gente. Minhas amigas, minha irmã. Mas foi com a minha amiga e
minha cunhada que me ensinou. Mas ela não deixava eu fazer muita coisa não, “Deixa que eu faço”. Aí eu fui
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aprendendo. Aí eu fui também trabalhar em casa de família. Meu primeiro emprego era eu e um homem. Ele
mandava eu fazer arroz, carne e às vezes ele ajudava. Eu ficava olhando ele lá do jeito dele e tentava preparar.
Trabalhei também na casa da O., uma policial que trabalha na academia aqui da USP. Fiquei 5 anos com ela.
Mas ela que preparava e eu só ajudava. Eu ficava mais com o menino dela. Ela tinha uma criança, aí eu ia lá,
ajudava. O menino não dava muito trabalho não. Aí eu fui assim, aprendendo aos poucos. Um pouquinho aqui,
um pouquinho ali. É, mas ainda não sei muita coisa. Igual forno e massa. Eu não sei muito de massa.
BIA: E você já assistiu programa de culinária na TV?
DALVA: Então, quando eu tava desempregada eu deitava no sofá e assistia, porque dava água na boca. Mais Ana
Maria Braga e aquele homem, no canal 07. Na Record? Ana Maria Braga também tá na Record? Porque ela era
do SBT, né? Esse outro é da Record. Eu não sei o nome dele. Mas sempre eu assistia Ana Maria Braga que eu
ficava com água na boca. Às vezes eu até tentava fazer as receitas, mas eu esquecia. Que é muita coisa pra fazer,
né? Eu sou pra tudo na minha casa. Meu marido é aqueles homem paradão. Eu tenho que resolver tudo.
Mercado, serviço, acaba o gás. Às vezes eu até me estresso. Eu tenho que resolver tudo. Sou o homem e a mulher
em casa, digamos assim, né.
BIA: Mas você já tentou fazer alguma receita?
DALVA: Há muito tempo atrás, mas eu nem lembro. Não sei se foi de doce. Eu não lembro agora.
BIA: E na internet? Você já procurou alguma coisa?
DALVA: Já. Eu falo pra Thaís e pra Luziane: “Procura aí”. Pra fazer um bolo de milho. Milho com aquelas latas
de milho, sabe? Ela puxa lá. Mas aí ela que preparou. E às vezes eu vou fazer um bolo de cenoura, aí eu falo “Ô
Thaís, quantas cenouras vai?”, aí ela vai lendo e vai falando. Aí eu vou preparando e ela vai falando. Aí minhas
filhas falam: “Agora é fácil, véia. É só pedir no Google”. Agora tudo tá prático. Elas falam: “Véia, pega aí no
Google que vai te dar tudo”. Mas aí eu não tenho tempo de ficar olhando em celular não, aí às vezes eu faço a
olho mesmo. Bolo. Eu uso muito aquela massa pronta de mercado, que é mais fácil né? Só vai o ovo, bate e tal, e
já tá pronto.
BIA: E você já procurou alguma receita diferente na internet quando alguém foi comer na sua casa?
DALVA: Não, nunca procurei não. Faço assim de olho, como te falei.
BIA: E se a gente pensar nas comidas que a gente vê nos programas de TV e nas comidas que você come na sua
casa, você acha que é muito diferente?
DALVA: Não, acho que não é tão diferente não. Tem coisas que eles põe lá que é o que nós usa no dia a dia.
Igual a cebola, que eles mostram a quantidade. O alho, o sal a gosto. Salsinha. Meio parecido.
BIA: E o que você acha que é normal comer no dia a dia e o que seria um luxo?
DALVA: Então, eu acho mais assim. Tem gente que todo dia quer almoçar no restaurante. Eu já acho que isso
sai mais caro. Minha filha tem VR, o vale alimentação. Eu falo: “Aline, eu acho melhor você levar marmita, vai
sair muito mais barato. Isso daí dá pra você comprar mistura, ir no mercado”. Até que ela concordou comigo. Às
vezes ela deixa 200, porque ela é agente de saúde e às vezes não dá pra levar marmita. Aí ela deixa esses 200 reais
do VR dela. Eu acho que as pessoas pegam esse dinheiro de comer fora e vão lá, nem come direito, nem é uma
comida boa. Doze, treze reais um pouco de comida, você compra no mercado e leva. É mais saudável. Quando
come na rua não é tão bonitinho, tão saudável quanto faz em casa. Tem aquele certo cuidado. Igual minha outra
filha, ela vai, pega o VR e usa pra comer, pra beber com os amigos. Eu acho que sei lá. Pega o dinheiro e vai no
mercado. Quer comprar uma latinha de cerveja? Compra, toma em casa. Às vezes sobra arroz e eu faço bolinho,
que meu genro me ensinou. O arroz ia pro lixo, que ninguém queria. Mas é isso, eu acho que, tipo, tem que ir no
mercado, fazer uma compra e economizar. Hoje em dia tá tudo muito caro, muito difícil. Quanto mais
economizar... Eu aprendi muito. Hoje em dia não. O que eu puder guardar e dá pra fazer alguma coisa, igual eu
te falei da sobra de arroz, quando não tá muito velho. Às vezes sobra carne e ninguém quer. Eu corto miudinho,
coloco na manteiga, frito ela. Coloco cebolinha. Faço uma farofinha e aí vai tudo. E me falam “Que farofa
gostosa, véia” e eu falo “Viu, é a carne de ontem que vocês não quiseram comer”. Aí eu faço miudinha e eles
comem tudo. Aí eu aproveito carne, até frango frito ou frango no molho. “Ai, esse frango não quero não. De
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novo”. Aí eu desfio ele todinho e preparo ele. Aí preparo com cebola, com cheirinho verde. Coloco na mesa e
não sobra.
BIA: Seus filhos comem fora? Eles compram bolachas e salgadinhos?
DALVA: Assim, eu sou mais de comprar. Eu desço no Roldão e compro. Igual hoje mesmo eu vou pro
supermercado e já compro. Compro salgadinho. Muito não, porque até a professora não gosta. Mas eu tenho
que comprar pros quatro. Mas eu compro mais o pão de queijo agora, pra, tipo, levar de lanche. Eu compro dois,
três sacos de pão de queijo e aí eu vou assando. Bolacha recheada eu compro umas quatro, cinco. Eu faço assim:
duas pra cada. Só o refri que às vezes eu compro, às vezes não. Porque como falam que faz muito mal, eu acho
que não compensa porque meus filhos querem beber tudo. É sem limite. A minha casa é meio sem limite. Eu
compro aquele fardo com 6, e fico assim, segurando pra semana. Ou então eu não coloco na geladeira que eles
não gostam de refrigerante quente. Aí eu coloco dois na geladeira, uma pra tomar hoje e outro pra tomar
amanhã. Aí eu falo “Quando eu chegar em casa é pra ainda ter refrigerante, tá ouvindo?”. Eu vou dando umas
ameaçadas. Às vezes não compensa, porque eles não têm modos, não têm limite. Quando eu tô em casa é uma
coisa, mas se eu não tiver... Eu tenho que guardar as coisas, os salgadinhos. Tem uma dispensa lá, eu coloco no
cantinho pra eles não ver.
BIA: Você acredita que a comida na casa das pessoas normais e das pessoas ricas é muito diferente? O que você
acha que é diferente?
DALVA: Eu acho. Porque as pessoas ricas comem muito legumes, folhas, nem tanta mistura igual a gente come.
A gente adora uma mistura, né? Eles comem, mas não é assim, como é que diz? Abundante. Eles gostam de uma
massa, uma panqueca. Uns tipos de comida assim. Umas comidas estilo japonesa. Eu acho que é diferente sim
da nossa.
BIA: E na casa das pessoas pobres, o que é diferente?
DALVA: É porque assim, na casa das pessoas pobres é feijão, arroz. Isso vai ter também na casa de rico. Eu
conheço gente que fala que é só uma batatinha, um legume, um macarrão. O tempero também é diferente. Bem
menos tempero, é uma comida mais... Eu assim, particularmente, não gosto. Não é igual nós que nós põe
pimentão, cebola, tempero baiano. Gente rica não gosta desse tempero tipo baiano. Não é todos, alguns ainda
usam, outros não. É só o Arisco mesmo. Então a gente já gosta de picante, de colorau, que é o vermelho, tempero
baiano, coentro. Que gente rica não curte muito o coentro, só a salsinha. Assim, tem umas coisas que é diferente
sim. O tempero, o modo de preparar. É diferente.
BIA: Você gostaria de mudar algo na sua alimentação?
DALVA: Eu gostaria assim de aprender mais. Eu queria aprender mais a mexer em massa, tipo lasanha,
panqueca. Ai, eu queria mudar. A lasanha eu sei fazer, mas né, tem várias que não tem muito segredo. Já tentei
fazer de berinjela, mas eu coloquei muito queijo e ficou muito óleo, sabe? Mas olha, eu queria aprender a fazer
bastante coisas de massa pra fazer nos domingos, num dia especial. Sabe quando vai uma visita, como você falou?
O resto não. Eu não queria mudar. Só que tem vez que cansa. Cansa ficar na cozinha. Lá em casa, como eu te
falei, é muita gente. Então se você vai na minha casa você só vai me ver na cozinha. Mas eu também já acostumei.
As meninas falam que é o meu cantinho. Quase não me vê indo pra sala sentar. As minhas visitas, minhas colegas,
vai tudo pra cozinha. Tem mesa e cadeira lá e elas sentam. E vamos cozinhando, bebendo, tomando café
também, que eu adoro. Todas gostam. E eu também fumo. Aí vai umas fumante e nós fica lá fora, que eu não
fumo dentro de casa. Aí é o meu cantinho. Meu foco ali é a cozinha. Eu gosto de fazer a gelatina com abacaxi no
domingo. Aí eu gosto também de mousse. Mousse de limão, também, eu gosto muito. Aí eu faço alguma coisa
no domingo. Eu não deixo de fazer uma sobremesa. Ou um mousse ou uma gelatina. Aquela lá que corta. As
meninas gostam. Aquela com creme de leite e várias cor, sabe? Aí acho que amanhã eu vou fazer essa. Aí eu vou
fazendo e fico lá. Quando eu vejo já passou a tarde. Aí eu faço um bolo à tardezinha, tipo umas cinco horas nesse
horário novo. Quando eu termino de fazer o almoço, limpo tudo, limpo a pia, aí as meninas saem pra rua e aí eu
vou fazer bolo. Aí o tempo passa. Agora mesmo, quando eu sair daqui eu vou lá pra lapa. A Thaís quer botar uma
película no celular. E não tem por aqui. Aí eu falei “Quando eu sair da entrevista eu ligo e você desce”, porque se
eu for em casa... Aí já vou lavar roupa. Aí eu quero também ir no mercado. Se eu não for hoje, eu vou amanhã,
no domingo, que é mais sossegado. Eu faço compra ali no Roldão. No Extra eu acho muito caro. Tem muita
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promoção no Extra, mas a gente se empolga. Eu não gosto de ir com pouco dinheiro, porque tem várias coisas.
Eles põem aquelas coisas na promoção pra enganar os bestas e a gente fica ali e quando eu vejo eu não comprei
as compras. No Roldão a gente compra o basicão, né. Não sei se você conhece o atacadista Roldão. Ele é mais
assim de compra mesmo. De arroz, feijão, só coisas assim. O Extra não. Tem várias opção, tem várias... Aí a gente
endoida. Aí quer ver isso, quer ver aquilo. Eu passo mais de 5 horas dentro do Extra. Aí eu falo “Não, vou no
Roldão mesmo”. Que ali do Roldão pra minha casa é pertinho. Moro naquela rua, subindo.
BIA: Bom, é isso. Muito obrigada. Você me ajudou bastante com a minha pesquisa. Vou parar a gravação, tudo
bem?

ENTREVISTA 05
Elisângela* – 56 anos
*Vegetariana, mas come peixes.
Família: 2 pessoas
Ocupação: Copeira
Renda Familiar: 4 salários mínimos
Bairro: Vila Sônia – Zona Oeste
BIA: Eu queria saber como é o dia a dia na sua casa? Quantas pessoas moram na casa? Você tem filhos?
ELISÂNGELA: Então, moramos eu e minha filha só.
BIA: Quantos anos tem sua filha?
ELISÂNGELA: 22 anos.
BIA: E vocês duas trabalham?
ELISÂNGELA: Sim. Ela faz estágio em Contabilidade.
BIA: Vocês se alimentam na sua casa?
ELISÂNGELA: É. Nos jantamos. Almoçar a gente almoça fora, mas às vezes eu trago marmita. E às vezes ela
leva marmita também pra empresa. Quando ela não tem tempo, quando é dia mais puxado pra ela, ela leva
marmita porque ela come lá na empresa mesmo e não precisa sair. Pra não ir em restaurante, enfrentar fila, essas
coisas.
BIA: E café da manhã, vocês comem?
ELISÂNGELA: Não, café da manhã não temos o hábito. Eu já faço café aqui na empresa e a empresa dela fornece
café da manhã.
BIA: E na sua casa, quem que faz a comida? E quem que come na sua casa? Só você e sua filha ou vai algum
parente comer?
ELISÂNGELA: Sou eu que faço. Eu, minha filha, o namorado dela... uma visita ou outra nos finais de semana,
né?
BIA: Quem escolhe o que vai ser preparado?
ELISÂNGELA: Eu. Mas às vezes ela pede algo especial assim e eu faço. É filha única, né, então... [risos]
BIA: E o que ela pede de especial?
ELISÂNGELA: Hmm, deixa eu ver... Uma sopa. O namorado dela às vezes pede, ele dá umas dicas assim por
cima. “Ai, eu gosto tanto daquilo que a senhora faz”. Aí eu já entendo que ele já tá querendo, né. E como nós
duas somos vegetarianas, e ele à parte, e ele não come assim o que a gente come às vezes, aí às vezes eu faço umas
coisas à parte, tipo hambúrguer de feijão preto com quinoa, tipo uma lasanha. Eu procuro algo dentro do
vegetariano e que nós comemos e que ele possa comer e gostar mesmo né. Tipo assim, semana passada, eu fiz
uma lasanha de palmito. No molho branco e no molho vermelho. Ficou maravilho e caiu no gosto de ambos os
lados.
BIA: E no dia a dia, o que vocês geralmente comem?
ELISÂNGELA: Arroz, feijão. Feijão não pode faltar porque mesmo à noite minha filha come feijão. Legumes.
Tenho sempre que fazer legumes. Não é só um tipo, é dois tipos geralmente, pra balancear bem. Não é porque
estamos jantando que não vamos comer direitinho, né? Então faço dois tipos de legume, tipo, faço folha de
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beterraba refogada, ou folha de mostarda também. Geralmente são verduras que as pessoas não conhecem e que
não fazem com frequência. Uma omelete de folhas, de beterraba, uma omelete de espinafre pra enriquecer. A
gente come omelete em casa.
BIA: Então vocês não são veganas, são só vegetarianas?
ELISÂNGELA: Isso. Na verdade, nós somos ovíparas [risos]. Minha filha já não come peixe, essas coisas. Só o
ovo ainda. Ela vai largar com o tempo, diz ela. Mas é muito cedo ainda. Faz um ano que nós somos
[vegetarianas]. Já eu como o ovo, como peixe, tomo leite. Já ela é mais um leite de quinoa. É um pouquinho mais
caro, mas como é só ela mesmo, uma caixa dá pra semana inteira. Às vezes leite de soja também, mas a gente
procura não ingerir muita soja porque não faz bem.
BIA: Por que que não faz bem?
ELISÂNGELA: Ah, ela que sabe explicar, mas não é legal soja ingerida em grande quantidade. Mas você pode
fazer leite de outras coisas também. Eu faço leite de cereais, sabe? Bato castanha com nozes e faço leite assim
também, pra ela. Pra mim ainda tem que ser o leite normal. Então, eu tenho que fazer esses dois tipos de cardápio
em casa, sabe? Porque o cardápio dela já é mais drástico. O meu já é mais tranquilo.
BIA: E tem algum alimento que você faz sempre?
ELISÂNGELA: Que eu faço sempre? Sabe que eu faço tão diversificado... então, eu faço muito omelete com
cogumelo. Eu gosto de ir na feira, porque na feira você vai mais tarde e eu compro as caixinhas de cogumelo
paris ou shitake, e essas coisas, que no mercado você paga 12 reais, na feira eu pago de 3 a 5 reais. Aí eu compro
duas caixinhas e eu já mesma faço. Eu compro cinco caixinhas e eu mesma já escaldo e já faço a conserva dele.
Rende bem mais também. Eu uso muito cogumelo. Pode parecer chique, mas eu sei como gastar o dinheiro. Eu
gastaria mais ainda se eu fosse fazer uma carne.
BIA: E quais são seus alimentos preferidos?
ELISÂNGELA: Você tem aí uma lista?
BIA: Não, não tenho lista. Qual seu prato favorito?
ELISÂNGELA: Arroz e feijão! Hmm... Folha de mostarda refogada, a gente adora. E salada de beterraba. Isso
aí sempre tem na geladeira e nunca estraga. Você faz e ela fica curtidinha na geladeira. Como é só eu e ela, eu
divido em potes pra não ficar abrindo pote toda hora. Isso faz com que o alimento estrague mais rápido. Então
você coloca em três potes assim e só abre aquele pote, depois o outro, depois o outro.
BIA: E tem alguma comida que você não gosta?
ELISÂNGELA: [Silêncio] Ah, é que quando eu não gosto eu nem faço, sabe? Eu não gosto de comida seca,
sabe? Pra mim tem que estar molhadinha. Até uma verdura refogada tem que ser molhadinha, não pode estar
seca, sabe? Tem que saber o pontinho dela. Eu sou meio chata pra cozinhar. Mas não tem assim uma comida
que eu não goste. Tem as que eu mais gosto. Ah, massas! A gente gosta muito de massas lá em casa. Mas é mais
no molho branco também. Eu faço um molho de queijo, essas coisas.
BIA: Bom, e sua filha, ela come de tudo ou tem alguma coisa que ela não gosta?
ELISÂNGELA: Frutas. Ela não come nem frutas e nem suco de frutas.
BIA: E pra você o que seria uma comida prazerosa? Como você descreveria?
ELISÂNGELA: Peixe, eu adoro peixe. Peixe de toda forma. Salmão é prazeroso pra mim.
BIA: Você come comida japonesa?
ELISÂNGELA: Não, nunca comi. Mas chinesa eu como.
BIA: E aí você tava me falando que quando o namorado da sua filha vai na sua casa vocês fazem uma comida
diferente. Falou também que faz uma comida diferente em um dia especial. O que seria um dia especial pra você?
ELISÂNGELA: Não tem um dia pra mim fazer uma comida diferente. Pra mim tudo é fácil pra fazer. Pode
parecer pretencioso, mas pra mim, fazer uma quiche é rapidinho. Já faz a massa, já põe o recheio, coloco no forno
e pronto. É mais rápido do que uma feijoada. Então não tem um dia assim, sabe. Talvez o domingo. Talvez eu
faça uma coisa mais diferente, mas assim, não faço muita coisa diferente.
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BIA: As pessoas da sua família e de fora dela já falaram alguma coisa sobre o jeito que você cozinha? As pessoas
já te elogiaram pela sua comida?
ELISÂNGELA: Já. Elas gostam, né? Tipo assim, às vezes eu falo “Mas você nunca me chamou pra ir comer na
sua casa” e eles falam “Mas você cozinha tão bem que dá vergonha de te chamar pra ir comer lá em casa”. As
pessoas pedem receitas ou pedem pra mim ensinar. Vou na casa de minhas amigas ensinar também. Cerca de
um mês atrás eu fui ensinar a minha amiga a fazer quiche. Isso daí.
BIA: E você acha que a comida na sua casa e na casa de outras pessoas é diferente? O que que é diferente? Na
casa de uma vizinha, uma amiga...
ELISÂNGELA: Ah, bastante. Ai, não sei dizer. Como posso dizer. O ponto de uma verdura refogada. Tipo
assim, eu fui comer peixe num restaurante um dia desses e colocaram alho. Pra mim isso é um sacrilégio, peixe
não vai alho. Isso não faz sentido. Eu gosto de peixe, mas com um tempero gostoso. Tem que saber fazer. A
couve mesmo, você só tem que jogar na panela, dar uma refogada por cima e já está pronto. Não precisa ser
cozida na frigideira. Então essas coisas assim, detalhes. É gostoso, as minhas amigas cozinham bem, mas ainda
prefiro a comida de minha casa. Eu gosto muito.
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
ELISÂNGELA: Trabalhei como cozinheira muito tempo em casa de família. Cozinheira de forno e fogão.
Trabalhei para franceses, libaneses. Então eu sei fazer pratos assim, sabe. Pratos árabes. Já trabalhei pra
nordestinos também. Então você vai aprendendo, tipo assim, as patroas vão te ensinando. Você vai procurando
aprender, né. Lá na frente se você for procurar um emprego você tem mais experiência pra chegar num nível de
cozinheira forno e fogão.
BIA: E você já procurou alguma informação sobre comida na TV? Já assistiu algum programa como Ana Maria
Braga, Palmirinha...?
ELISÂNGELA: Não, eu puxo pela internet. Pela televisão eu não tenho muita paciência. Na internet se já me
vem uma coisa assim eu já vou e puxo. Eu entrei no site do globo.com e do nada veio uma receita embaixo de
um pão com cerveja. Aí eu fiz no final de semana retrasado. São coisas assim. Às vezes você pega do nada, vem.
Teve um evento aqui na empresa em que o buffet chegou e eles trouxeram uma torta ganache de banana. É uma
torta em que tem a massa, a massa é forrada por dentro com chocolate né. Aí depois coloca a banana crua
mesmo. Aí por cima daquilo tudo é um doce de leite. E por cima de tudo um chantili. É maravilhosa essa torta.
Ai eu pensei, “Mas como é que eu faço isso?”. O buffet não ia me dar a receita. Eu procurei na internet e ela veio.
Ficou maravilhosa. Inclusive minha amiga vende hoje em dia. Ensinei pra ela e ela vende. Ela vende no site dela.
Como é que fala? No blog? Não, no Face dela. É uma torta bonita, maravilhosa. É uma torta supersimples. As
pessoas falam “Ai, uma torta ganache de banana”, mas dá menos trabalho que uma torta de maçã. As pessoas às
vezes falam “Ai que chique”, só que a pessoa não tem ideia. Às vezes é por causa do nome, coisa assim, né? O
quiche Lorraine, “Ai que chique”. Não, o quiche Lorraine é um quiche de escarola com bacon. Não tem nada de
chique.
BIA: E onde você aprendeu essas coisas?
ELISÂNGELA: Trabalhando em casa de família. Vivendo e aprendendo, né [risos].
BIA: E livro de receita, revistinha de culinária...?
ELISÂNGELA: Ah, eu gosto. Eu pego umas coisas assim. Um dia desses eu peguei o jornal lá do meu bairro e
tinha uma receita de queijo caseiro e era supersimples. Aí eu trouxe pra cá e mostrei pras minhas duas colegas.
Nossa, elas queriam a receita. E depois a menina da recepção queria a receita também. E olha que ela não cozinha
nada, ia dar pra mãe fazer o queijo. A Graça fez o queijo também. Ficou maravilhoso. Então são coisas assim que
eu encontro às vezes na revistinha, né, acho interessante e eu guardo. Guardo não, geralmente eu faço e depois
não preciso mais, passo pra frente. Eu não fico guardando coisas assim porque eu já pego de cabeça. É que eu
não gosto de ficar guardando papel. Então eu já pego o jeitinho assim e já faço.
BIA: E se a gente pensar nos alimentos que as pessoas fazem na TV, que tem na novela... o que você acha das
comidas que aparecem na TV? Elas parecem com a comida da realidade ou é muito diferente?
ELISÂNGELA: Às vezes não, sabe. Tem umas receitas assim, mesmo receitas da Palmirinha, tinha umas coisas
ali que você via que não tava casando muito bem. Era um jeito meio arcaico de cozinhar. A Palmirinha tem um
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jeito meio arcaico assim pra cozinhar. Mas sei lá. Ana Maria Braga tem toda aquela ajuda atrás dela, todo aquele
suporte. Então uma coisa parece fácil, mas não é bem assim. Então eu prefiro mais puxar na internet do que me
iludir [risos].
BIA: E onde você geralmente faz suas compras? No supermercado, na feira?
ELISÂNGELA: Eu vou na feira, mas é difícil, porque a feira é mais assim durante a semana. Aos sábados eu faço
faxina em casa, então eu não vou. Eu gosto de comprar legumes e verduras na quarta-feira, no Carrefour e no
Extra, que um cobre o outro e eles cobrem outros. No Walmart também, você vai com o panfleto de qualquer
outro supermercado pequenininho que seja. Eu tenho uma amiga que mora no Campo Limpo. A gente se
encontra no ônibus e ela me dá os panfletos dos mercados dela por lá, que é metade da metade do preço. E o
Carrefour cobre, que eu moro perto do Carrefour e do Walmart e eles cobrem. Então eu já compro assim. É bem
mais em conta também. Minha filha fala assim: “Ai mãe, mesmo você aposentada com duas rendas ainda tem
espírito de pobre”. Eu falei “Não, um dia você vai ter filhos também e tomara que você não passe por isso”, mas
eu já coloco isso na cabeça, que meu dinheiro não é lixo. Então eu procuro ir nas quartas-feiras, sabe. E compras
assim é como todo mundo. Como é só eu e minha filha, todo final de semana eu compro alguma coisinha.
BIA: E no que você presta atenção quando você vai fazer as compras?
ELISÂNGELA: Eu presto atenção no preço e na qualidade. Não é porque eu procuro oferta que eu não presto
atenção na qualidade.
BIA: O que você acha que é normal comer no dia a dia e o que seria uma extravagância ao comer?
ELISÂNGELA: Ai, eu não sei. Já teve uma pessoa que chegou em mim, estávamos comendo marmita, e falou
“Nossa, a Fulana trouxe estrogonofe e não é nem domingo” [risos]. Então eu acho bobo assim. Bom,
extravagância às vezes seja pra mim fazer salmão durante a semana, isso é uma comida de final de semana. Uma
lasanha de palmito, isso é comida de final de semana. Porque é mais caro, vai uns três vidros de palmito, creme
de leite, não sei o que. Então é mais de final de semana.
BIA: E você acredita que a comida na casa de pessoas ricas é muito diferente da casa do resto das pessoas?
ELISÂNGELA: É. Ai, não sei te dizer. Tipo assim, geralmente quando você trabalha em casas assim, que o
pessoal tem grana mesmo, a comida é diferente. Tem a geladeira dos patrões e tem a geladeira dos funcionários.
Porque não é só um empregado na casa, é a babá, é a arrumadeira, tem o chofer, tem a cozinheira, às vezes tem
a faxineira também que vem. Eu já trabalhei em casa que tinha 13 empregados até. Era muita gente. Então se
você não fizer isso, pra funcionário que não entende, vão achar que são mão de vaca, que são mesquinhos. Mas
não é. A pessoa não vai comprar um filé mignon pros funcionários comer. Eu mesma não gosto de filé mignon,
que pode ser uma carne macia, mas não tem sabor. Mas tem coisas assim que separavam, sabe.
BIA: E o cardápio era muito diferente?
ELISÂNGELA: Era. É, é diferente sim.
BIA: E você acha que a comida na casa dos pobres é muito diferente do resto das pessoas? O que você acha que
é diferente?
ELISÂNGELA: Ai... como pobre? Tipo eu assim? Eu não sei, sabe. Eu tenho em mim que pobre mesmo reclama
muito de barriga cheia. Não tô falando daquele pessoal de comunidade que mora perto do esgoto, tô falando de
pessoal da comunidade que passa bem mesmo. E às vezes a pessoa, ela come um prato de feijão, arroz e chuchu
e acha que tá passando fome. Nossa, é uma delícia arroz, feijão e chuchu. É uma delícia. Não teve uma pesquisa
já que falou que o lixo do Brasil é um dos mais ricos do mundo? Tem um monte de comida que é jogada fora.
Então as pessoas às vezes nem gosta de peru, eu sei porque tenho uma amiga assim, tá passando necessidade e
nem gosta de peru, mas compra pra dar pras visitas. “Ai, olha a situação que eu cheguei, não tenho um peru pra
pôr na mesa pro Natal”, mas você nem gosta de peru, faz um frangão que você adora! Eu adoro um frangão!
Então as pessoas reclamam muito, sabe? Acham porque não tem a carne na mesa tá passando necessidade. Não
é bem assim. Eu faço uma sardinha em lata, jogo uma cebola, com molhinho de tomate, mas nossa, fica delicioso.
Coisa assim você inventa. Não precisa ter o arroz, feijão, bife e fritas, sabe? Eu falo que eu como cogumelo e
tudo, mas eu amo arroz, feijão e chuchu. Minha filha adora arroz, feijão e chuchu. A gente pode não ter carne, a
gente pode não ter legumes, mas se tem feijão e arroz, nossa senhora... Ela fala “Ai mãe, eu me acabo”. Até o
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namoradinho da minha filha, que chegou na sexta-feira à noite, eu não tinha feito nada, só tinha feijão e arroz
fresco. Nossa, eles se acabaram. Ele falou “Dona Elisângela, mas que feijão é esse?! O que que a senhora fez?”.
“Ô, Caco, para, é cebola e alho”. Eles comeram e repetiram até. Mas acho que a mentalidade da pessoa, a partir
do momento também, quando você valoriza muito a carne. Carne é caro. Não é porque eu como salmão que eu
não como... na maioria das vezes eu faço uma verdura, um legume, um chuchuzinho refogado, uma abobrinha
refogada. Maravilhoso.
BIA: Bom, e aí uma última pergunta. Você gostaria de mudar algo na sua alimentação?
ELISÂNGELA: Hmm... [silêncio]
BIA: Algo que você gostaria de comer mais?
ELISÂNGELA: Salmão [risos]. Tipo assim, eu tentei ser vegetariana há uns 4 anos atrás. Minha filha não fazia
estágio ainda, dependia de mim, eu não era aposentada nem nada. Mas não dava. Eu comecei a sentir fraqueza,
taquicardia. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra bancar isso. Porque pobre abre a geladeira e come o que
tem. Não é que eu passava fome, mas eu abria a geladeira e olhava “O que que tem?”. Tinha que tomar iogurte,
comer um peixe com Ômega 3, que é um salmão, e não tinha. Vendia meu ticket pra poder levantar mais
dinheiro em casa. Não tinha nem como almoçar fora. Então a partir do momento que você para com a carne
você tem que comer mais... tem certas verduras que tem até nutrientes, mas elas têm o mínimo que o bife tem,
então você tem que comer mais. E você tem que balancear com outras coisas também. Então não tem como
você fazer uma dieta simples, você tem que ter uma grana a mais pra poder ser vegetariana. Eu tava até sentindo
uns negócios... então pensei, “Não dá pra ser vegetariana agora”. Então parei e comecei agora. Falei agora dá pra
mim, tô mais aliviada um pouco de dinheiro, então dá pra parar com a carne. Eu sempre tive um pouco de
nojinho de carne, sabe?
BIA: Bom, então é isso. Muito obrigada.

– ENTREVISTA 06
Fátima – 32 anos
Família: 2 pessoas
Ocupação: Diarista
Renda Familiar: 2 salários mínimos
Cidade: Embu das Artes – Região Metropolitana de São Paulo
BIA: Eu queria saber primeiro como é o dia a dia da sua família. Quem mora na sua casa?
FÁTIMA: Mora só eu e meu filho.
BIA: Qual a idade do seu filho?
FÁTIMA: Vai fazer 14 semana que vem.
BIA: Só você trabalha na casa? O que você faz?
FÁTIMA: Sim, sou diarista. Trabalho em várias casas.
BIA: Você faz comida na sua casa? É você mesma que faz comida?
FÁTIMA: Isso.
BIA: E quem come? Você e seu filho?
FÁTIMA: Sim, só nós dois.
BIA: Quais refeições você faz na sua casa?
FÁTIMA: Normal, normal mesmo é arroz e feijão. Então, o café eu deixo pronto e daí ele se vira. Ele come pão
ou ele come tapioca. Ou ele come bolacha. Aí é ele que decide, entendeu? Eu só faço o café e deixo.
BIA: E aí almoço, como que funciona?
FÁTIMA: Toda noite eu chego em casa e aí eu faço. Toda noite eu faço arroz e mistura. Porque salada ele não
come, só se for na casa dos outros. Ou se eu comprar. Mas toda noite eu faço. Aí eu faço hoje e amanhã ele
almoça. Quanto tá em casa ele almoça e janta. Quando ele tá na escola ele só janta, porque ele faz tudo na escola,
entendeu?
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BIA: E você? Você almoça onde e janta onde?
FÁTIMA: Então, eu não janto. Só fim de semana às vezes. E tem lugares que eu levo marmita, né. E tem outros
que eu como na casa.
BIA: E porque você não janta?
FÁTIMA: Porque se eu jantar eu engordo muito [risos]. Eu já tô com 10 kg acima do meu peso. Aí se eu jantar
eu já acho que vou pra uns 120 kg.
BIA: E é você que escolhe o que vai ser preparado?
FÁTIMA: Às vezes sim, às vezes não.
BIA: Quando não, quem escolhe?
FÁTIMA: Ele [filho]. Ele só quer bife, bife e bife. Ou agora mesmo tô parando até de fazer um pouco mais de
mistura porque tipo, eu faço um bife, aí ele frita um steak, ou frita um ovo, frita um hambúrguer ou linguiça.
Então eu tô deixando a mistura mais pra ele fazer.
BIA: E você?
FÁTIMA: Ah, eu também prefiro um mais prático. Um bife, uma vez por semana eu faço uma carne cunzida.
Porque também não dá muito tempo, né? Ou um frango cozido. Não dá pra fazer muita coisa. Chego já tarde aí
já não dá pra fazer variedades.
BIA: E o que você geralmente come no dia a dia?
FÁTIMA: O que eu como muito é arroz. Porque tem lugar, a maioria das casas, eu levo comida. Dia de quinta
eu como na casa da patroa, então como arroz, feijão, salada. Como tudo normal. Nas outras casas eu não como,
porque eu levo e aí se eu levo arroz ele azeda. Sofrimento, né?
BIA: Ah, acontece. Eu também levo marmita no trabalho.
FÁTIMA: Ah, mas também todo dia a mesma coisa, mulher?
BIA: Mas aí, além do arroz, o que você come?
FÁTIMA: Só mistura. Não sou muito chegada em verdura nem em salada. Só como na casa dos outros.
BIA: E feijão? Você faz?
FÁTIMA: Faço. Faço sim uma vez por semana. Só que nem eu e nem ele come. Mas eu deixo feito e preparado.
Se eu fizer hoje, tem que pôr bastante carne no feijão. Aí se eu temperar hoje ele come. Amanhã ele ainda come.
Depois de amanhã ele já não come mais. Aí tem que ir pro lixo. Aí eu separo os “tupewarezinhos”, mas isso é só
por dois dias. Isso porque eu ainda fico ameaçando ele pra comer.
BIA: E quais são os seus alimentos favoritos?
FÁTIMA: Eu? Eu gosto de pão. De vez em quando uma bolacha, mas mais o pão porque o pão sustenta, né? A
bolacha não. Então como eu fico muito tempo fora de casa não dá pra ficar na casa dos outros comendo o tempo
todo. Então já como um pão, porque aí já dá pra... né? Aí às vezes eu levo fruta. E o que eu mais gosto de comer
mesmo é arroz, feijão e carne. Só. Não tem outra coisa. Não sou chegada a besteira. Chocolate, essas coisas, eu
não gosto. Só uma vez no ano.
BIA: Jura? E quando é essa vez no ano?
FÁTIMA: Ah, tipo Natal. Ou Páscoa. Só. Não sou muito chegada em McDdonald’s. Tô fora. Não gosto de ficar
comendo lanche na rua. Engordo porque tem que engordar [risos].
BIA: E tem alguma coisa que você não gosta de comer?
FÁTIMA: Steak, hambúrguer, salsicha.
BIA: O que é steak?
FÁTIMA: É aquele de frango, comprido. Eu tô enjoada também. E linguiça também já tô enjoada. E ele adora
tudo isso. E ovo. Por ele é todo dia.
BIA: Tem alguma coisa que ele não gosta de comer?
FÁTIMA: Assim, ele não é chegado muito na minha comida porque eu não cozinho bem [risos]. Eu tô
aprendendo agora. Então tem algumas coisas que eu preparo que ele não gosta. Tem carne cunzida que às vezes
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eu faço e ele não come. Muitas coisas cunzidas ele não come. Aí quando eu faço que fica bom ele come tudo.
Manda repetir e fala “Mãe, tá gostoso. Faz de novo”. Aí eu faço. Mas dos outros ele come tudo. Do meu não.
BIA: E o que seria uma comida prazerosa pra você?
FÁTIMA: Sinceridade?
BIA: Sinceridade.
FÁTIMA: Eu gosto de comida boa. Eu gosto de uma costela, uma rabada. É sério. Um arroz. Um feijão. Uma
feijoada de vez em quando também. Eu gosto de coisa pesada.
BIA: E o que seria uma comida pra comer no dia a dia e o que seria uma comida pra comer num dia especial?
FÁTIMA: Então, de especial às vezes a gente faz uma lasanha, que não é igual a comida que a gente faz direto.
Uma lasanha, um frango assado, uma costelinha. Essas coisas assim diferentes, né?
BIA: E quando seriam esses dias especiais?
FÁTIMA: Eu não faço. Quando eu quero uma comida especial eu vou comer na casa da minha irmã e da minha
mãe [risos]. Sinceridade, não é? [risos]. Então, elas fazem em aniversário. Quando é aniversário de cada um.
Aniversário das minhas irmãs, ou meu. Mês passado agora foi aniversário dela. Ela sempre faz alguma coisa tudo
diferente. Salada, tudo. E lá em casa elas vão uma vez por ano. Aí eu faço uma comida normal, que é um macarrão,
um arroz, um feijão, um frango assado e uma farofa. Pra mim é especial [risos].
BIA: E que tipo de tempero você usa quando vai cozinhar?
FÁTIMA: Eu sou viciada no Sazón. E no Ana Maria Braga e Edu Guedes. Se não tiver eu não cozinho.
BIA: O que que é o Ana Maria Braga e Edu Guedes?
FÁTIMA: É uns temperinhos que é tipo Sazón. É tempero igual... sabe tempero baiano? É mais ou menos assim,
moidinho. Aí já vem tudo certinho, assim. São muito bons.
BIA: Ele vende no supermercado normal?
FÁTIMA: Não, esse aí ele vende ou na Casa do Norte ou no sacolão. Até no Mundo Verde também vende. Você
não cozinha pelo jeito, né?
BIA: [risos]
FÁTIMA: Então você me entende [risos].
BIA: As pessoas da sua família e de fora dela já falaram alguma coisa sobre o jeito que você cozinha?
FÁTIMA: Antigamente todo mundo pedia pelo amor de Deus pra eu não ir pra cozinha. É sério. Meu filho dizia
“Pelo amor de Deus, mãe. Espera minha avó chegar”. Aí depois que eu fiquei solteira, eu comecei a tentar, e fui
tentando, tentando, tentando, e nem eu conseguia comer. E eu via que meu filho tava sofrendo. Coitadinho, ele
não tava conseguindo comer. Aí ele começou a fazer também. Aí eu falei assim, “Ah não, tenho que tomar
vergonha na minha cara, com 30 anos”. Hoje, graças à Deus, de zero a dez eu dou nove pra mim. Eu melhorei
bastante. Hoje todo mundo fala “Tá gostoso, tá gostoso”. Hoje todo mundo fala pra ir fazer e eu falo “Eu não’.
Quer ir lá em casa comer? Vem fazer. Mas às vezes eu acabo fazendo. Eu melhorei bastante, graças a Deus. Se
não dá vergonha, né?
BIA: Como é a comida na sua casa comparada com a casa de outras pessoas? É diferente?
FÁTIMA: Tudo. Tempero, sabor. Tudo dos outros é gostoso. O café, uma água. Tudo. Agora o nosso é tudo
ruim. Parece que quando alguém fala que o seu é gostoso parece que tá tirando sarro da sua cara. Eu não gosto
muito da minha comida. Eu como porque é o jeito.
BIA: E pra você, quem faz uma comida gostosa?
FÁTIMA: Minha mãe, minha tia. Minhas irmãs todas cozinham. Porque eu sou a caçula, então minha mãe não
deixava eu cozinhar. E aí eu casei e eles também não deixaram eu cozinhar, aí não tem como eu aprender.
BIA: Por que não deixavam quando você casou?
FÁTIMA: Ah, porque eu era de menor na época. Ele era mais velho que eu, né? Eu acho que ele se achava no
direito de cuidar de mim, né? Eu adorava [risos]. Meu ex-marido agora, quando eu chegava, ele não era pai do
meu filho. Ele lavava roupa, ele passava, ele limpava a casa. Eu chegava e meu filho já tava com a lição feita,
dormindo. Comida pronta. Quando eu chegava era só pra eu tomar banho, deitar e minha comida tava na mão.
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BIA: Bom, e você assiste programa de TV?
FÁTIMA: Às vezes.
BIA: E qual você assiste?
FÁTIMA: Assisto o da manhã, o Mais você, né. Eu gosto da Fátima Bernardes. Ana Maria Braga. Vídeo Show.
E agora eu tô viciada numa novela, Tieta.
BIA: E alguma vez que você viu Ana Maria Braga ou outro programa de culinária, você já tentou fazer a receita
na sua casa?
FÁTIMA: Ah, não.
BIA: E por que não?
FÁTIMA: Porque eu não gosto de cozinhar. Na verdade, também eu não tenho muito tempo, né? Eu moro no
Embu das Artes. Você conhece Campo Limpo? Taboão da Serra? É depois de Taboão da Serra. Então eu chego
em casa muito tarde. Então não dá tempo de ficar fazendo arte. Não dá. Aí final de semana tem tudo só pro
sábado e pro domingo. Sábado vai resolver as coisas, domingo vai cuidar da casa. Então eu não tenho muito
tempo pra fazer tanta coisa. Aí quando eu quero alguma coisa diferente então eu compro ou eu peço pras minhas
irmãs fazerem. Agora a única coisa diferente que eu tô fazendo pro meu filho é um bolo. Um mousse. Porque
não dá muita coisa.
BIA: E final de semana mesmo que você falou?
FÁTIMA: Igual no sábado. No sábado eu limpei a casa o dia inteiro. Aí, pra eu sair no domingo, eu tive que fazer
tudo no sábado. Aí eu fiz o almoço e a janta de domingo no sábado. Aí eu fiz um macarrão. Ele gosta de macarrão
com cebola ralada, maionese, Caldo Knorr e manteiga. Fica gostoso, “oxi”. Não sobra nada. Fica só pra ele. Aí
eu fiz frango assado também que ele adora. Ele ama tudo frito e assado. Só. E feijão e arroz. E suco. Tá bom, não
tá? Pra quem não sabe cozinhar tá ótimo [risos]. Aí sábado eu não cozinhei. Sexta também não deu tempo. Acho
que ele tá enjoando da minha comida. Aí eu comprei macarrão com carne moída, sabe? Salada e frango ao
molho. Aí quando eu quero comida diferente é mais fácil eu comprar.
BIA: E onde você compra?
FÁTIMA: Tem uma vizinha lá que faz. Aí sábado ela faz feijoada e meu filho tá viciado. Quarta ela fez de novo,
mas aí eu maneirei, porque se não... Uma vez por semana tá bom. Agora duas ou três não.
BIA: E na internet, você já viu alguma receita?
FÁTIMA: Eu vou ser sincera. Não. Quando eu quero comer uma comida diferente eu como na casa de uma
patroa e na casa da minha mãe. E minha tia também.
BIA: E onde você geralmente faz as compras pra sua casa?
FÁTIMA: No mercado perto de casa.
BIA: E quando você geralmente faz as compras?
FÁTIMA: Eu faço tudo dia 15. 15 ou dia 20. Faço do mês todo porque não dá medo de ir todo dia. Não gosto
desse negócio não. Eu gosto de ver armário, fruteira, geladeira cheia. Gente do Norte é assim, né? Fica vazia dá
uma tristeza. Aí eu já compro de uma vez e deixo lá. Até porque eu não fico em casa, mas meu filho fica o dia
inteiro. Igual agora, tá de férias. Aí é muito ruim você ficar em casa e não ter nada pra comer. Então já deixo lá,
se quiser já come.
BIA: E bolacha, chips, salgadinho, essas coisas. Vocês comem?
FÁTIMA: Eu compro. Bolacha de sal, de maisena. Eu compro, mas ele não come e nem eu como. A gente só
come quando tá com preguiça de comprar pão de manhã. Aí a gente come. E bolacha recheada é uma por mês.
Teve uma época que ele tava viciado em Miojo, aí eu tirei o Miojo e Danone. Hoje em dia fica lá e ele não come.
Besteira a gente não é muito chegado. A besteira que ele gosta mesmo é lanche de rua. Mas dentro de casa pode
ter, mas a gente não é chegado não.
BIA: E quando você vai fazer as compras, no que você mais presta atenção?
FÁTIMA: Tem um mercado que eu vou que é porque é perto de casa. Ele é bom e barato. E as coisas dele tem
qualidade. Eu gosto de lá. Tudo, tudo, tudo, tudo. Até mistura. Eu gosto de um lugar que tenha tudo. Não gosto
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de um lugar que tenha isso, aí você que ir no outro comprar outra coisa. Não. Eu gosto daquele que eu já pego
tudo.
BIA: E nesses mercados grandes, você gosta de ir?
FÁTIMA: Atacadão eu não gosto. Eu acho tudo muito caro. E nesse mercadinho eu compro há muitos anos. Eu
só vou nele.
BIA: O que você acha que seria um luxo falando de comida? O que seria uma extravagância pra você ao comer?
FÁTIMA: Acho que pra mim nada, porque tem dia que eu exagero demais. O que eu tenho vontade de comer
eu vou e compro. Então não sei. A gente pode não ter dinheiro, mas essas coisas aí... Hoje nós somos ricos. Claro,
não tô falando com você. Cada um cada um. Mas antigamente a gente não tinha luxo de escolher comida, ver o
que tinha. Não. Uma vez por semana comida pão. Uma vez por semana comia mistura. Hoje não. O que a gente
quiser comer a gente trabalha e a gente compra. Mesmo como pobre nós tem vida de rico [risos].
BIA: E agora eu vou te mostrar umas imagens que eu trouxe e você me diz o que acha delas, tudo bem? Então
vamos lá.
BIA: Primeira imagem (Imagem A – Novela). O que você me diz?
FÁTIMA: Ah, é um café da manhã.
BIA: Ele parece com o seu café da manhã?
FÁTIMA: Ah não, eu não tenho tempo de montar essa mesa aí não. Verdade, né?
BIA: Você reconhece essa imagem?
FÁTIMA: Aqui parece que é de uma cena de novela, não é?
BIA: Tá certa.
BIA: E essa daqui, o que você acha? (Imagem B – Publicidade)
FÁTIMA: Essa aqui é de um comercial, não é? Esse café da manhã é normal. Simples, mas legal. Esse [Imagem
A] tá mais luxuoso. Tem muita coisa. Acho que a gente não pega nem a metade. Aqui [Imagem B] tá simples,
mas eu tenho certeza que eles vai comer tudo que tá aqui. Tem de tudo um pouco.
BIA: E essa daqui? (Imagem C – Programa de culinária)
FÁTIMA: Aqui é exagero. Pensou todo dia de manhã um negócio desse? [risos]. Cinco quilos todo dia de
manhã. Não é verdade? Eu acho que ninguém tem um café da manhã desse. Eu acho. Tem sim uma fruta, tudo
de um pouco. Agora desse jeito aí? Acho que esse café aqui, na verdade, deve ser pro cenário todo, né?
BIA: E você acha que as comidas que as pessoas comem na TV é muito diferente?
FÁTIMA: Às vezes sim. Às vezes não. Tem umas que sim. Tem umas que não. Antigamente tudo era novidade.
Hoje em dia nem tudo é novidade. Única coisa que eu nunca vi nem comi foi caviar [risos]. Polvo, essas outras
coisas que você imagina eu já comi, então não é novidade.
BIA: Ah, já comeu polvo? Como é?
FÁTIMA: Já, em Salvador. É gostoso. Mas eu comi porque tava na casa da patroa da minha tia. Aí nós comemos.
Porque a gente não é acostumado com essas coisas, então a gente não vai comprar pra comer. Camarão eu gosto,
mas se fizer só um camarão ao molho não gosto não. Igual semana retrasada mesmo. Eu comi um acarajé.
Conhece? Aí o camarão que tinha em cima eu comi todo.
BIA: E você acredita que a comida na casa de pessoas ricas é muito diferente da casa das pessoas normais?
FÁTIMA: Sinceridade?
BIA: Sinceridade.
FÁTIMA: Depende. Tem muitos ricos, a maioria, que vive pior que os pobres. Porque é todo dia ovo ou carne
moída. E graças a Deus na nossa casa não é assim não. Nós não tem dinheiro, mas nós não vamos comer todo
dia a mesma coisa. Comer Miojo. Ah não. Prefiro na minha casa. Aí eu digo que sou rica e não sei. Hoje em dia,
a maioria das patroas mesmo não dá comida não. Eu que não levo marmita pra ver se eu não passo fome. Quando
dá comida é três colheres. Igual esses dias atrás. Mês passado. A minha comida azedou. Aí falei pra minha patroa:
“A senhora deixa eu fazer um pouco de arroz? Porque o meu azedou”. AÍ ela falou que tava fazendo macarrão e
que me dava um pouco. Ô mulher. Era só um tantinho de macarrão. Eu não aguento não. Eu trabalho o dia todo
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correndo. Não dá não. Sem mistura. Só o molho branco. Aí eu pensei: “Maldita hora que essa comida foi azedar”.
Se eu soubesse tinha comido meu arroz azedo, não tinha jogado fora. Fiquei o dia inteiro com fome. Eu como
bem, né? Tem gente que não quer fazer nem compra pra não gastar dinheiro. Tudo que tem é contado. “Cuidado
com o suco aí”. Como se a gente não pudesse comprar. Tem lugar que até prato e copo tem que ser separado.
BIA: Não acredito...
FÁTIMA: Sim. pra não pegar doença de pobre. É sério, mulher. Mas enfim. É a vida, né. Tem povo que acha
que a gente não pode nada. Igual você, tá com essa sapatilha. Às vezes, por exemplo, a sua é Moleca e eu compro
Bottero. Não posso? Posso. “Nossa, você tá com sapatilha melhor que a minha?” Essas pequenas coisas você vai
ver muito. É normal. Eu fui trabalhar na casa de uma que ela mandou a empregada embora porque ela só andava
com a unha feita, cabelo arrumado e sobrancelha feita. E falou pra empregada: “A patroa aqui sou eu. Não é você
não”. Você acredita? Ela contou pra mim.
BIA: Que desaforo...
FÁTIMA: Agora que culpa a empregada tem se ela não se cuida? [risos].
BIA: E se você pudesse mudar qualquer coisa na sua rotina alimentar, o que você gostaria de mudar?
FÁTIMA: Tudo.
BIA: O que seria tudo?
FÁTIMA: Café da manhã. Comer três bolachas, ou quatro. Almoço. Queria almoçar na hora certa. Eu queria
comer de três em três horas. Eu queria comer menos quantidade. Comer duas colheres de arroz ao invés de uma
concha. Queria poder comer às seis horas da tarde. Hoje eu almocei às três horas, agora só vou comer amanhã
de manhã. Entendeu? Eu sou muito ansiosa. Só de beber água eu engordo [risos].
BIA: É isso. Muito obrigada.

– ENTREVISTA 07
Glória – 47 anos
Família: 3 pessoas
Ocupação: Diarista
Renda Familiar: 2 salários mínimos
Bairro: Cidade Líder – Zona Leste.
BIA: Como é o dia a dia da sua família? Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem filhos?
GLÓRIA: Eu tenho 2 filhos. Comigo somos em 3.
BIA: E qual a idade dos seus filhos?
GLÓRIA: Um tem 18, que é o mais velho, e o outro tem 10.
BIA: Quem trabalha na casa? Só você?
GLÓRIA: Eu trabalho de diarista e o menino de 18 anos começou a trabalhar agora. Ele mexe com esses
negócios de cobrança de telemarketing. O menino mais novo vai pra escola de manhã. Ele me liga quando tá
saindo, liga quando chega.
BIA: E quem faz a comida na sua casa? E quem come na casa?
GLÓRIA: Sempre eu. Os três comem na casa.
BIA: E quais refeições vocês fazem na casa?
GLÓRIA: O que os meus filhos adoram é feijão, arroz e carne.
BIA: Mas e de refeição? Almoço? Café da manhã?
GLÓRIA: Café da manhã não. Café da manhã não tem porque eles saem cedo e eles não comem nada. Almoço,
quando o pequeno tá em casa, a gente ainda faz uma saladinha de tomate. Almoço é feijão, arroz, salada de
tomate e carne frita. Tem vez que eu faço batata. Não faço direto, mas faço. Essas coisas assim.
BIA: E no jantar?
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GLÓRIA: Na janta tem que ter a mesma rotina do almoço. Eles não gostam de comer outra coisa. O mais novo
ainda come ovo, mas o mais velho não gosta de comer.
BIA: O que ele come?
GLÓRIA: Feijão, arroz e bife. O pequeno já come outras coisas. De noite tem vez que eu faço cuscuz lá do
Nordeste. Aí eu como ovo junto.
BIA: E quem escolhe o que vai ser preparado?
GLÓRIA: Eu.
BIA: E o que vocês geralmente comem no dia a dia?
GLÓRIA: Tem vezes que eu faço lasanha. Faço feijoada, que eles gostam também. Não faço direto, mas eu faço.
Aí eu faço batata. Bife à milanesa que eles adora. Frango... eles não gostam de frango cozido. Só frito. Essas
coisinhas assim no dia a dia. E salada, sempre. E fruta tem que ter. Banana, maçã. Essas coisas têm que ter. O
pequeno adora comer. Quando ele chega em casa ele come. E eles gosta também de comer chocolate. Se eu
deixar ele ama. O grande não, o grande não come. Ele detesta chocolate. Ele não gosta de chocolate de jeito
nenhum. A comida dele tem que ter... Lá no trabalho dele ele não tem micro-ondas pra esquentar marmita. Ele
esquenta em casa e leva feijão, arroz e o bife dele. Já quentinho de casa pra meio-dia poder comer. Todo dia a
gente faz esse esquema. Eu deixo lá pronto e ele esquenta.
BIA: E você? Você também leva comida no trabalho?
GLÓRIA: Não. Tem vez que eu como no trabalho e tem vez que eu como só bobagem mesmo.
BIA: E o que seria bobagem?
GLÓRIA: Bobagem assim... Um pão, um biscoito. Alguma coisinha assim. Eu trabalho em várias casas e aí
depende da casa, mas lá na casa da dona Arlete eu faço comida e como por lá. Eu como as comidas dela. Aí eu
faço vários tipos de prato.
BIA: E quais são os seus alimentos favoritos?
GLÓRIA: Eu gosto de comer muito feijão. Arroz. Salada. Essas coisinhas. E carne cunzida, mas eu não posso
fazer porque meu filho não gosta de comer. E galinha. Eu compro ela e faço. E tem aquelas comidas do Nordeste
que a gente gosta de comer, né? Ah, tem várias coisas. Carne de bode. É porque a gente não compra aqui, mas
quando eu vou pro Nordeste eu trago. Buchada, não sei se você já ouviu falar. Galinha capoeira, que a gente
chama lá de galinha capoeira.
BIA: O que é galinha capoeira?
GLÓRIA: É a mesma coisa da galinha branca daqui. Lá as galinhas têm várias cores diferente. Aí cuscuz que é lá
do Nordeste. Aí tem um pé de fruta que a gente chama umbu. Eu gosto muito dessas coisas. Pamonha. Canjica,
que aqui a gente chama Curau. Aí cozinha o cuscuz que é o nordestino, batata doce, essas coisas. Mandioca.
Essas coisas eu adoro comer. Isso eu como. O mais novo gosta de comer tudo que eu como, mas o mais velho já
não gosta. O mais velho só gosta de comer aquelas coisas mesmo. Bife, carne e feijão.
BIA: Na sua casa alguém não gosta de comer alguma coisa?
GLÓRIA: O mais velho não gosta de comer chocolate. Ele não come. Ele gosta de comer peixe. Então faço
bacalhau e ele come. Eu gosto de fazer sempre um bacalhauzinho. Tem aqueles pescadinhos, eu não sei o nome
do tipo de peixe. O mais velho gosta de todos os tipos de peixe. O mais novo eu nem conto porque ele come de
tudo. Mas o que ele não gosta é só isso. Ele só não gosta de chocolate.
BIA: E pra você, o que seria uma comida prazerosa?
GLÓRIA: Tem que ser feita com amor, né? Fazer com tempero, bem temperada. E fazer com amor, né? Se não
fizer não sai boa.
BIA: E quais pratos você mais gosta?
GLÓRIA: Eu gosto mais de comida assim, do dia a dia. O feijão, o arroz e a salada assim. Eu gosto de comer o
dia a dia. Eu não gosto muito de comer massa não.
BIA: Diferente da comida do dia a dia, o que seria pra você uma comida de um dia especial?
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GLÓRIA: Especial é fazer uma lasanha. Um estrogonofe. Essas coisas que a gente faz diferente é essa. Não sei
se você conhece bolo de batata. A gente chama de escondidinho aqui. Essas coisas diferentes.
BIA: E o que seria esses dias especiais? Quando você faz essas comidas?
GLÓRIA: Quando chega visita na minha casa. Aí eu tento fazer.
BIA: E quem visita você geralmente?
GLÓRIA: A minha prima com o marido dela e o filho dela. Sempre tá lá em casa. É difícil vir os outros, assim.
Só se eu convido. Quem vinha antes era a ex-cunhada minha, mas agora é difícil. Mas ela pede pra eu fazer as
coisas pra ela e eu mando pra ela. Sempre eu faço isso.
BIA: E o que que ela gosta que você faça?
GLÓRIA: Bife à milanesa, que ela é apaixonada. A galinha e o feijão de corda. Aí eu faço com tempero, com
outros tipos de... Aí eu faço tipo uma farofa de feijão. É uma delícia.
BIA: E quando vão comer na sua casa, você faz algo diferente? Você usa algum tempero diferente?
GLÓRIA: Faço comida diferente, mas o tempero é o mesmo. Nunca a gente muda.
BIA: E quais temperos você usa?
GLÓRIA: Cebola, alho, pimentão e coentro, que é o principal da gente. Em outras casas eu não faço, mas na
minha casa eu faço. E só essas coisas mesmo. Tem que ter a cebola, o alho, o pimentão e o coentro. Não é tudo
que eu ponho o pimentão, mas galinha tem que ser essas coisas.
BIA: E o que você diria que é um toque especial seu na hora de fazer comida?
GLÓRIA: Toque especial? Eu acho que é o amor, né? Tenho certeza. É o que faz uma comida boa.
BIA: E as pessoas da sua família e de fora da sua família já falaram alguma coisa sobre o jeito que você cozinha?
GLÓRIA: Eles falam que adora. Todo mundo. Eu faço comida pros outros e a filha da minha patroa fala que eu
faço melhor que a outra menina. Aí a menina liga pra mim perguntando como que eu faço a comida, que tempero
eu usei. Eu falo “Ah, não tem tempero”. É do mesmo jeito dela, que ela faz, só que ela diz que a minha comida é
melhor do que da outra menina que cozinha pra ela. Eu não sei porque. Não entendi. Nesse Natal eu vou fazer
a ceia de Natal pra ela. Eles sempre falam que eu faço muito bem. A minha antiga patroa falou que desaprendeu
a cozinhar porque eu que fazia tudo pra ela.
BIA: E como você acha que é a comida na sua casa e na casa de outras pessoas? Você acha que é muito diferente?
GLÓRIA: É. O tempero. Na casa dos outros não tem gosto. Assim, tem gente que coloca mais uns temperos
diferentes, aí fica o gosto diferente. Eu acho que a comida fica melhor se você souber fazer só com cebola e o
alho. Se você souber fazer só com a cebola e o alho fica mais gostosa do que se você botar mil temperos. Tem
gente que coloca tanto tempero, aquelas ervas diferentes, que a comida acaba o gosto, né? Muda muito o gosto
da comida. Esse negócio de colocar muita coisa doce, a comida não fica nem salgada nem doce.
BIA: E com quem você aprendeu a cozinhar?
GLÓRIA: Com a dona Arlete, minha patroa. Eu cozinhava na minha casa. As coisas do Nordeste quem ensinou
foi a minha mãe. Mas que eu cheguei aqui pra fazer outras coisas diferentes foi a dona Arlete. As coisas do
Nordeste, minha mãe me ensinou a fazer buchada, galinha. Porque tem que fazer a limpeza da galinha, né? Não
é assim pegar a galinha, matar e pôr na panela. Tira as penas, raspa e depois passa sabão com bucha bem passado
pra tirar aquela sujeira. E depois lava muito lavado. Depois você pega água quente, você põe vinagre, pra fazer a
limpeza direitinho. Não pode matar e colocar na panela. Aqui, quando eu pego frango, eu tenho um pouco de
nojo de frango, porque tem aquela gosma, né? Aí tem que limpar muito bem limpado. Coloco vinagre. Se não
tiver vinagre eu coloco sal com água junto, até sair. Porque o frango é o pior que tem, né? A carne não, que os
povo fala que a gente não pode tá lavando, né? Lá no Nordeste o povo lavava as carnes. Mas a gente usava muita
carne de sol lá. Tinha que lavar pra tirar um pouco do sal. Naquela época não tinha geladeira. As carnes frescas
não têm tanto sabor quanto as carnes de sol, que a gente chama. É isso que eu sei.
BIA: E você costuma assistir programa de culinárias na TV? Você gosta?
GLÓRIA: Eu e meu pequeno. Aquele da... não lembro qual canal. Aquele que tem aqueles de quem cozinha
melhor. Como é o nome dele? Que tem aquela moça bem alta mais dois homens?
BIA: MasterChef?
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GLÓRIA: É. Meu filho sabe quem ganhou, quem perdeu. Ontem ele tava falando pra mim “Mãe, quem ganhou
era da Bahia”. Como é muito tarde da noite, pra mim dá sono. Ele vê todo e ele gosta de cozinhar. Quando eu
não tô em casa ele faz umas coisinhas. Eu deixo feijão e arroz pronto, mas a carne e a salada quem faz é ele.
Quando ele quer. Quando ele não quer só faz uma salada.
BIA: E você já fez algumas das receitas que você viu nos programas de TV?
GLÓRIA: Não. Só vejo eles fazendo.
BIA: E por que você não fez em casa?
GLÓRIA: Ah, porque eu sei que ninguém vai se interessar de comer. Nenhum deles. Porque eles acham aquilo
muito... Eu só acho aquilo bonito. Eu fico mais com curiosidade pra aprender, pra prestar atenção nas coisas. E
o mais novo gosta de olhar. E ele fala “Mãe, eu vou colocar a senhora lá”. Aí eu falo “Vixe, meu filho, vai ser muito
duro”. Meu filho mais novo brinca muito comigo com essas coisas. De vez em quando, quando a gente quer
fazer alguma coisa, a gente inventa fazer. Bolo, essas coisas, a gente faz muito. Ele gosta muito de bolo de
chocolate. O pequeno, o outro não. O outro gosta de bolo de milho que eu faço. Só o mais velho mesmo que
não gosta de bolo de chocolate.
BIA: E se a gente pensar nas comidas que a gente vê na TV, você acha que é muito diferente da comida do dia a
dia?
GLÓRIA: Ah, é. Mais aquelas coisas de temperos diferentes. Os temperos é totalmente diferente do que a gente
faz. Eles têm uns temperos de ervas, uns vinhos diferentes que eles colocam. É totalmente diferente da comida
que a gente faz.
BIA: Bom, agora eu vou te mostrar umas imagens e você me fala o que acha delas, tudo bem? Essa é a Imagem
1 (Novela). O que você acha?
GLÓRIA: É. Linda. Um café, um suco, uma fruta, bem variado, né?
BIA: Você acha que é diferente do que a gente come no dia a dia?
GLÓRIA: É. É diferente. Do que eu como na minha casa é, né. Assim, não tem o suco todos os dias. O queijo
tem hora que não tem todos os dias. Tem suco, mas é mais aqueles sucos de pacotinho, que é mais fácil de fazer,
mas natural não.
BIA: E essa daqui? (Imagem 2 – Publicidade)
GLÓRIA: Ah, esse aqui é o dia a dia meu, acho que o seu. Com certeza, né. A gente pode até fazer do outro, mas
o da gente é mais sossegado. Aqui é o dia a dia da gente. Um bolo, um pão, uma manteiga, um suco. O leite e o
café, né? Esse é o dia a dia da gente.
BIA: E agora essa daqui. (Imagem 3 – Programa de culinária).
GLÓRIA: Aqui é a Ana Maria Braga. Essa mesa é mais chiquérrima. Isso aqui têm de tudo. Aí fica difícil, né? Só
pra quem pode mesmo [risos]. Eu até gostaria de ter uma mesa dessa lá na minha casa, assim bonitinha, ao
menos uma vez. Acho que todo mundo gostaria, né, de levantar com uma mesa assim bonita. Só a Ana Maria
Braga pra ter, né.
GLÓRIA: Eu acho que é a segunda, viu? Parece mais pra mim, principalmente. Pra mim e pra outras pessoas
que a gente anda assim, que eu vejo tomando café. O dia a dia da gente é esse. Eu trabalho com várias pessoas e
vejo o café deles. O que eles tomam é isso mesmo, o dia a dia. Só quando têm um final de semana, que chega
uma visita, que eles enfeitam mais.
BIA: Quando você vai fazer suas compras no supermercado, o que você geralmente compra?
GLÓRIA: Ah, minha filha. O principal? Feijão, arroz, óleo, essas coisas. Verduras. Tomate e cebola. Essas coisas
assim. E de fruta eu faço muito na feira. Banana, manga, maçã. Todo dia tem que ter essas coisas em casa. Uva,
tenho que comprar. Melancia. Essas coisas assim eu tenho que comprar todo domingo. E na feira do mês mesmo
eu compro tudo. Eu faço compra pra passar o mês. Feijão, arroz, açúcar, café, biscoito recheado, Danone. Essas
coisinhas que eles gostam. Mas também só uma vez, duas vezes no mês, né? Às vezes eu vou no mercado e
compro sorvete. Tem vezes que eu faço em casa. Eu gosto de fazer porque sai mais em conta do que comprar.
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Mousse de chocolate tem vez que eu faço. O mais velho gosta de mandar eu fazer pra dar de presente. Ele gosta
de dar pra tia dele, quando ele vai pra alguma festa ele leva. Ele diz que é um prato chique. Ele leva. Agora pra
ele comer ele não gosta. Pra levar pros amigos, pras pessoas, ele gosta.
BIA: E onde você faz as suas compras?
GLÓRIA: Eu vou no mercado fazer as compras do mês. E as frutas eu faço na feira, que é perto da minha casa.
Só assim, às vezes quando alguma coisa tá em promoção que eu compro no mercado. Mas agora eu não tenho
tempo mais como era antes. Eu ia mais no mercado, mas agora tem dia que eu chego cedo, tem dia que eu chego
tarde. Não dá tempo de ir no mercado no dia das promoção que tem, né. As frutas são muito mais caras no
supermercado do que na feira. Aí eu procuro ir na feira que é mais em conta. E tem horário também de comprar.
Tem uns horários, mais ou menos meio-dia, que você vai na feira e é mais em conta. Agora se você sair às oito
da manhã é tudo mais caro.
BIA: E quando você vai fazer as suas compras, como você escolhe o mercado?
GLÓRIA: Eu vou em dois mercados. Como tem hora que eu tô só, e eu não tenho carro, eu vou no mercado
Dia, que é perto da minha casa. Quando tá eu e meu filho eu vou lá no Assaí. É um pouquinho mais distante,
mas é melhor porque a gente compra as coisas mais em conta. Só esses dois mercados que eu faço compra. E os
outros que eu vou é só quando tá em promoção alguma coisa. A carne em tal lugar tá mais em conta. Aí eu vou
lá comprar, porque a carne tá muito cara, né? E meu filho gosta de comer carne. O Rodrigo gosta de comer carne.
BIA: E pra você, o que você acha normal comer no dia a dia e o que seria uma extravagância?
GLÓRIA: Comer demais. Quando a gente inventa um prato a gente gosta de comer tudo. Eu acho isso. Ah,
quando a gente faz um bolo gostoso, isso aí eu gosto de comer. Quando eu quero comer, minha filha, se for
possível eu como metade do bolo. Eu nem faço toda semana por causa disso. Eu gosto de comer um bolinho.
Mas assim comida do dia a dia não, eu não gosto de comer tanto. O que eu gosto de comer um pouquinho mais
é o feijão e o arroz fresquinho na hora, sabe? Mas outro não.
BIA: Você acredita que a comida na casa das pessoas ricas é muito diferente da casa das outras pessoas?
GLÓRIA: É. Eu acho diferente porque eles fazem mais pratos diferentes, e a gente faz mais uma comida feijão e
arroz e eles fazem mais uns pratos. Eles fazem escondidinho, faz o estrogonofe, uma macarronada. Camarão,
bacalhau. Enroladinho de frango. Aí tem vários tipos de prato que eles adoram. Só que eu esqueci o nome agora.
Tem um que vai com um creme batido com milho. Aí bota pra esquentar o frango com esse molho no forno e
depois come com batata palha. E faz cuscuz de camarão. Tem aquele peixe, como é o nome dele. Aquele que é
avermelhado, rosa. Salmão. Lagarto, que vai recheado com queijo dentro e creme por cima, branco. Que eles
adoram essas coisas, né.
BIA: E o que você não gosta de comer?
GLÓRIA: Ah, nem sei o que eu não gosto. Eu não tenho nada que eu não gosto, viu. Se fosse pra fazer na minha
casa e eu não fazia... ah, tem muita verdura que eu não gosto de comer. Couve. Eu não ligo muito. Se tiver em
uma casa e eu chegar eu não sou não comer. Eu como tudo.
BIA: Se você pudesse mudar algo na sua rotina alimentar, o que você mudaria?
GLÓRIA: Ah, eu faria mais caprichosa as comidinhas. Faria mais organizado. Arrumar a mesa bonitinho, sentar.
Geralmente eu cozinho, deixo lá no fogão, cada um faz seu prato e sai. Tem um que se senta, tem o outro que
pega o prato e sai pra assistir televisão. Eu faria tipo uma saladinha diferente, porque a salada que a gente usa é
só tomate e pronto. A gente podia mudar, faz outros tipos de salada, né? Só isso. Mas a gente não tem tempo. O
problema é esse, a gente faz o mais fácil o possível. Aí quando chega visita que a gente arruma mais bonitinho,
mas no dia a dia a gente não se senta pra comer. Só o pequeno que senta comigo pra comer. Por enquanto, né?
Porque daqui uns dias ele cresce e vai embora [risos].
BIA: Bom, então é isso. Muito obrigada. Vou parar a gravação.
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– ENTREVISTA 08
Helena – 59 anos
Família: 7 pessoas
Ocupação: Costureira aposentada
Renda Familiar: 3 salários mínimos
Bairro: Cidade Líder – Zona Leste.
BIA: Como é o dia a dia da sua família? Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem filhos?
HELENA: Na minha casa mora dois filhos, a minha filha separou e tá lá em casa, mais o meu filho. E quatro
netos. Somos em sete pessoas.
BIA: Quem trabalha? O que faz?
HELENA: Agora os dois tá desempregado. A menina não trabalha, nem o menino. Só eu. Às vezes arruma um
biquinho assim. Eu costuro. Aí faço um bico ali... É assim.
BIA: Vocês comem na sua casa? Quem faz a comida?
HELENA: Eu.
BIA: Quem escolhe o que vai ser preparado?
HELENA: É, né. A gente que escolhe.
BIA: Quais refeições vocês fazem em casa?
HELENA: O café da manhã tem o pãozinho, né, que é o dia a dia da gente. No almoço eu faço um arrozinho,
um feijãozinho, uma carne, um legume. Uma saladinha. Às vezes sobra pra janta. Às vezes eu quase nem janto
não. Às vezes eles janta o que teve no almoço. Às vezes come, às vezes não come. É assim.
BIA: Qual comida você geralmente faz?
HELENA: Eu faço feijão, arroz. Às vezes uma carne, às vezes uma linguiça. E uma saladinha. De alface.
BIA: E quando você faz uma carne, que tipo de carne você faz?
HELENA: Às vezes eu faço um bife, carne de panela. Uma linguiça. Um frango em filézinho.
BIA: Qual a sua comida favorita?
HELENA: Ah, minha filha. Uma costelinha. Eu adoro uma costela, viu? De boi. Às vezes eu coloco uma
mandioca, o que o pessoal chama de vaca atolada, né? Ponho uma mandioquinha. Fica uma delícia.
BIA: Tem alguma coisa que você não gosta de comer?
HELENA: Acho que eu gosto de tudo. A única coisa que eu não gosto é quiabo. Na casa dos outros às vezes a
gente come. Não vai recusar, né? Não vou chegar na sua casa e escolher o que comer. A gente come tudo, né?
BIA: E o que o pessoal da sua casa gosta de comer?
HELENA: Tudo, minha filha. Lá em casa não tem frescura... Eu tenho um filho, mas hoje ele não mora mais
comigo, que é chato pra comer. Não gosta de comida gorda. Não gosta de cebola, tempero. É assim.
BIA: E seus netinhos?
HELENA: Meus netinhos também são enjoados. Sabe que esses meninos nascidos aqui em São Paulo... Eu sou
nordestina. Eu sou da Bahia. Nordestino come tudo. Agora esses meninos aqui gosta mais é de Miojo, essas
coisas assim. Mas os netos é feijão com arroz só. Às vezes eles não gostam de mistura, gostam de um ovo. É
assim.
BIA: E pra você, o que seria uma comida prazerosa? Pra ser uma comida boa, o que tem que ter?
HELENA: Tempero. Sabor, né?
BIA: E qual tempero você gosta?
HELENA: Ah, eu gosto de tudo. Gosto de cominho, alho, cebola, pimentão. Minha comida é temperada. Sal.
Alho. Só não gosto de orégano. Único tempero que eu não gosto é isso.
BIA: O que seria uma comida de fazer em um dia especial?
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HELENA: Assim, às vezes um franguinho assado. Uma maionese. Domingo tem que ser, né? Ou então um
estrogonofe, que a gente faz. Uma lasanha. Mas eu não sou muito chegada à lasanha. Eu gosto mais de comida
mais do Nordeste mesmo. Hoje geralmente tá tudo igual. Você chega na Bahia e a comida é do mesmo jeito que
aqui em São Paulo. Mas eu gosto de uma feijoadinha, né? É isso.
BIA: Os seus filhos e seus netos pedem pra você preparar alguma coisa especial?
HELENA: Não, eles não pedem não. Eu mesma que defino. O que tiver come.
BIA: Quando alguém de fora vai comer na sua casa, o que você cozinha?
HELENA: Aí a gente prepara uma coisinha. Uma saladinha. Um franguinho. Um bife, né. A gente prepara uma
coisinha melhor pra agradar o visitante.
BIA: Vocês costumam fazer churrasco?
HELENA: Não, churrasco não. Só come na casa dos vizinhos que faz direto lá.
BIA: E as pessoas da sua família e de fora dela já falaram alguma coisa sobre o jeito que você cozinha?
HELENA: Já. O pessoal gosta da minha comida.
BIA: E o que eles falam?
HELENA: Que o tempero é bom, né.
BIA: E qual comida eles mais gostam?
HELENA: Assim, eles gostam muito da minha feijoada. É bem temperada. Não coloco muito sal, que eu não
gosto. Tem que ser suave.
BIA: E qual o seu toque especial na hora de preparar a feijoada?
HELENA: Mais alho, que feijoada é alho. Tem que ir cebola. É bem temperada. Um knorzinho, que eu gosto
de pôr. Dá um saborzinho gostoso, né?
BIA: E você acha que a comida na sua casa e de outras pessoas é diferente?
HELENA: Não. Às vezes a comida da gente a gente acostuma. Quando a gente chega na casa dos outros a gente
sente... A gente gosta mais, né? Às vezes também não. Porque tem gente que não sabe cozinhar.
BIA: E porque que essas pessoas não sabem cozinhar?
HELENA: O tempero. Às vezes muito sal. Eu não gosto de comida salgada e já tem gente que é mais chegadinho
no sal. Eu gosto muito de comer na casa dos outros, que é diferente né. Mas acontece pouco. Como mais lá em
casa mesmo.
BIA: E seus filhos e seus netos? Eles costumam comer doces?
HELENA: Os netos gostam de doce. Essas balas eles gostam muito. Criança, né?
BIA: É vocês que compram ou eles compram sozinhos na rua?
HELENA: Eles que compram. Sorvete eles gostam demais.
BIA: Com quem você aprendeu a cozinhar?
HELENA: Com minha mãe. Sabe que nordestino o pessoal é mais comida... Hoje não, que o pessoal tá mais
educado faz umas comidas diferentes. É a convivência. É o trabalho. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu
fui trabalhar na casa dos outros e a gente vai aprendendo, né. Quando eu trabalhei lá no Morumbi tinha
cozinheira. Aí a gente vai, com curiosidade, e vai aprendendo as coisas, né. Receita também. Vai olhando...
BIA: Você assiste programa de culinária?
HELENA: Antigamente eu assistia mais. Via Ana Maria Braga. A Ana Maria sempre ensina umas coisinhas.
Aquele Edu. Eu gostava muito do Edu. A gente aprende.
BIA: Antes vocês falou que assistia mais. Por quê?
HELENA: Ah, às vezes é tanta coisa pra gente fazer durante o dia...
BIA: Alguma vez você já viu uma receita na TV e tentou fazer na sua casa?
HELENA: Não.
BIA: E por que não?
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HELENA: Ah, eu nunca fiquei curiosa pra fazer as coisas. Então não faço não.
BIA: E na internet? Já pediu pros seus filhos ou seus netos verem algo pra você?
HELENA: Não. Porque meus netos a mais velha é essa que ganhou nenê. Ela vê na internet e ela mesmo faz.
Mas eu mesma nunca fiz não. “Ah, vó. Encontrei na internet. Vou fazer isso”. Mas eu mesma...
BIA: E o que ela fez deu certo?
HELENA: Deu. Ela fez um macarrão lá com creme de leite e ficou bom. Colocou no forno. Às vezes ela faz.
BIA: E se pensar na comida que vê na TV e a comida que a gente tem em casa, você acha que é diferente?
HELENA: Não. Às vezes tem hora que a gente faz até melhor.
BIA: Bom, eu queria te mostrar umas imagens e você pode me falar o que acha delas, tudo bem? A primeira é
essa (Imagem 1 – Novela). O que você acha dos alimentos? O que acha do jeito que tá arrumada a mesa?
HELENA: É bonita. Tá uma delícia, né? Mas eu gosto mais de um cafézinho no café da manhã. Cafézinho e só.
Não sou muito chegada em suco, fruta, não. Eu acho bonito, mas pra mim mesma...
BIA: E essa? (Imagem 2 – Publicidade)
HELENA: É o pãozinho de cada dia, né? É o que a gente geralmente come na casa da gente. Um pãozinho com
uma manteiguinha passadinha. Assadinho no forno. Uma delícia.
BIA: E essa? (Imagem 3 – Programa de culinária)
HELENA: Essa é da Ana Maria. Tudo de bom, né? Às vezes também é a situação da gente. Essas coisas pra gente
comprar... Mas é uma delícia. Ana Maria Braga é boa. Frutas, essas coisas eu geralmente não como de manhã.
Às vezes eu tomo só um cafézinho e pronto. É... Vai chegando a idade. Mas quando a gente é novo a gente come
tudo. Tem que ter o pãozinho. Na minha casa tem que comprar o pãozinho pros meus netinhos, né? Pãozinho
com uma manteiguinha. Às vezes a gente faz uma tapioca. Uma delícia, né.
BIA: É você que faz as compras?
HELENA: Sim.
BIA: E o que você geralmente compra?
HELENA: Primeiro é o grosso. A gente tem que comprar feijão, arroz e a mistura. Manteiga, óleo. Coisas de
higiene também.
BIA: Onde você faz suas compras?
HELENA: Supermercado. Uma vez no mês. Às vezes quando falta eu vou, mas demora. Falta alguma coisa tem
que ir.
BIA: O mercado é longe da sua casa?
HELENA: É perto. Pertinho.
BIA: E como você escolhe o mercado?
HELENA: Pelo preço. Hoje eu vim conversando com a minha amiga, falando do Dia. Que é mais... pra gente
comprar é melhor. Tem as coisas de higiene. Mais em conta, né? Só que no Dia não tem muita opção pra gente,
aí eu vou no mercado maior. Mas eu vou mais é no Dia.
BIA: E o que você acha normal comer no dia a dia e o que você acha uma extravagância?
HELENA: O normal é o feijão, arroz e uma misturinha, que é o normal da gente. E luxo eu nem sei dizer assim.
pra mim não tenho opção nenhuma. Não sei dizer.
BIA: Você acredita que a comida na casa de pessoas ricas é diferente da cada do resto das pessoas? O que é
diferente?
HELENA: Sim. Talvez quando a pessoa é rica ela não come o que a gente come dentro de casa. A comida deles
é mais light. E a gente, não. Come o grossão mesmo. A pessoa rica gosta daquele frango com quiabo e eu não
gosto. Eles gostam mais é de salada e tudo coisa light. É um arrozinho. Eu trabalhei numa casa no Morumbi que
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eles não comiam... Só comiam fritura, pastelzinho. E mais salada e arroz. Só. E eu sentia uma dificuldade danada,
porque nordestino gosta de feijão, de farinha, de comida mais pesada. E eles não. Aquela comidinha parecia
comida de hospital. Bem light.
BIA: E você levava sua própria comida ou comia por lá?
HELENA: Não, é que eu ficava a semana toda no trabalho. Eu ia em casa só de quinze em quinze, então tinha
que comer ali.
BIA: E você gostaria de mudar alguma coisa na sua alimentação?
HELENA: Claro. Às vezes a gente tem vontade de comer coisas que não pode, por causa da condição. Eu
gostaria de comprar uma carne boa. Porque às vezes o pobre mesmo come carninha mais barata pelas condições.
Mas eu também não sou muito ligada àquelas comidas chique não. Sou não.
BIA: Então é isso. Muito obrigada.

