






All human history attests

That happiness for man,—the 

hungry sinner!—

Since Eve ate apples, much 

depends on dinner.

Lord Byron (1788-1824)



AS PERGUNTAS SÃO MAIS IMPORTANTES DO QUE AS 

RESPOSTAS … 

Por que comemos o que comemos?

Por que distintas culturas usam diferentes alimentos e 

diferentes técnicas culinárias? 

Os hábitos alimentares (‘foodways’) mudam com o tempo?

O que é moda e o que é tendência?





Antropologia Sociocultural: estuda os padrões de
comportamento e os significados culturais desses padrões.

Antropologia é o estudo científico e holístico do 
passado e presente dos seres humanos.

O objetivo dos antropólogos é aplicar os conhecimentos
para RESOLVER PROBLEMAS.





Sidney Mintz

1922 - 2015



Antropologia da alimentação é uma 

subdisciplina da antropologia que conecta 

uma perspectiva etnográfica e histórica com 

temas sociais contemporâneos na produção 

de alimentos e sistemas de consumo. 





Sociologia é o estudo sistemático do desenvolvimento, estrutura, 
interação e comportamento coletivo de grupos organizados de seres 

humanos. 

Sociologia da alimentação é o estudo de como a 
alimentação se relaciona com a história, o progresso e 

o desenvolvimento  das sociedades. 
Ela inclui produção e  modos de preparo dos 

alimentos, consumo, distribuição, conflitos, nutrição e 
saúde, religião e rituais, ética, implicações culturais, 

ambientais e temas trabalhistas.  





CULTURA é o conjunto de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que

caracterizam um povo, uma clase social, uma época, etc. Esses conhecimentos

aprendidos e compartilhados de regras não escritas geram padres de

comportamiento e formas de interpretar as experiências vividas em um grupo social.

CULTURA É COMO UM PAR DE LENTES QUE NOS PERMITEM 

‘NAVEGAR’ (FUNCIONAR) EM UMA SOCIEDADE.

ENCULTURAÇÃO é o aprendizado da cultura em que se nasceu e cresceu e na

qual se vive.

ACULTURAÇÃO é o aprendizado de uma cultura diferente daquela em que se vive.







USA - CANADÁ ABERTURA DO 
PRIMEIRO 

McDONALD’s
NA RÚSSIA NOS 

ANOS 80McDONALD’s EM 
HONG KONG 





Os FOOD STUDIES são um exame crítico da comida e da alimentação e seus contextos no 

âmbito da ciencia, da arte, da história e da sociedade. 

Food studies se diferencia de outras áreas de estudo relacionados com os alimentos, tais como engenharia

de alimentos, nutrição, agricultura e gastronomia, pelo fato de que se busca analisar mais além do simples

consumo, produção ou apreciação estética dos alimentos. Os FOOD STUDIES tratam da relação da comida

com uma ampla gama de campos académicos.

Como consequência, os FOOD STUDIES atraem o interesse de profissionais como

historiadores, antropológos, economistas, geógrafos, sociológos, lingüistas,

neurocientistas, nutricionistas, historiadores da arte, artistas, chefes, gastrónomos … e

até mesmo … ENGENHEIROS DE ALIMENTOS!









HOJE: Food design = DESENHAR alimentos   

FOOD DESIGN = PRAZER
SENSORIAL e SENSUAL + FUNÇÃO 

+ CULTURA

ANTES: Novos produtos = R&D, I&D, NPD… 









1. Dimensão nutricional

2. Dimensão histórica

3. Dimensão cultural (antropológica)

4. Dimensão simbólica (semiótica)

5. Dimensão sociológica

6. Dimensão psicológica 

7. Dimensão da produção: industria e comércio (industrias de alimentos, 

agronegócio, restaurantes, hotéis, padarias, bares, …)

8. Dimensão governamental : saúde pública, legislação e normas, abastecimento…

9. Dimensão ambiental e de sustentabilidade

10. Dimensão econômica





Nosso cérebro é o que nos obriga a sermos
onívoros

Tamanho 
do 

cérebro

2% 

Energia 
que o 

cérebro 
necessita

20% 



PERSPECTIVA 
EVOLUCIONÁRIA DO SABOR 

FUNÇÃO DOS SABORES BÁSICOS PARA A SOBREVIVÊNCIA 
HUMANA

SABOR INDICA … 

DOCE Fonte de energia

SALGADO Sabor, conservação, evitar desidratação (aparentemente 
paradoxal…)

AMARGO Veneno potencial

AGRIO Um ácido potencialmente tóxico … mas também vit. C

UMAMI “Comida” que sacia, crescimento, força



EVOLUÇÃO HUMANA E NUTRIÇÃO





Proteína completamente 
desprovida de gordura não é 

palatável. 



Na natureza TODAS as carnes são comestíveis cruas. Já 
alguns vegetais podem ser mortais até mesmo cozidos!  









Os humanos são os únicos a cozinhar!



NENHUM OUTRO ANIMAL COZINHA. 

SOMENTE OS HUMANOS COZINHAM!

Além de transformar o que vão comer, os humanos 
são os únicos animais que ritualizam o ato de comer. 

“Beasts have memory, judgment, faculties and passions of the 
mind, but no beast is a cook.”

(Boswell)



Born: October 29, 1740, Edinburgh, United Kingdom
Died: May 19, 1795, London, United Kingdom















NEM TUDO O QUE PODE SER ALIMENTO É USADO COMO COMIDA!
Para ser comida o alimento tem que primeiro ser « aceito culturalmente».

ESTE É O DILEMA DO ONÍVORO 

Alimento x comida

Alimento biológico

Comida  cultural

Comida é  fator de identidade e união.
Mas comida é também factor de distinção e de separação.



O que significa comer?

 Comer não é somente um ato fisiológico.

 Não comemos só porque temos fome ou para nutrir o corpo.

 Não comemos tudo o que é comestível.

 Comer é antes de tudo um ato simbólico.

 O que comemos sempre tem assignado um significado.

 O que, onde, como, com quem, por que e quando comemos sempre está inserido em 

um contexto.

 Comer e cozinhar são partes da mesma equação. 



COMEMOS SÍMBOLOS TANTO OU 

MAIS DO QUE  COMEMOS 

PROTEÍNAS, CARBOIDRATOS, 

GORDURAS, VITAMINAS E MINERAIS. 





CANIBALISMO
INANIÇÃO 

VOLUNTÁRIA

PRÁTICAS 

CULTURAIS

DINÂMICA 
PSICOLÓGICA

DOIS EXTREMOS PROIBIDOS PELAS 
REGRAS SOCIAIS



FATORES 
BIOLÓGICOS

FATORES 
SOCIAIS E 

CULTURAIS

FATORES 
ECONÔMICOS

FATORES 
PSICOLÓGICOS

ESCOLHA 
ALIMENTAR



Disponiblidade econômica: 
Tenho dinheiro para comprar?

Disponiblidade física do alimento:
Há para comprar?



Ellyn Satter

HIERARQUIA 
das

necessidades
alimentares

Comida conhecida, decente, 
familiar

Comida suficiente

Comida culturalmente
aceitável

Acesso confiável à comida

Comida saborosa

Comida inovadora

Comida
instrumental





NINGUÉM SABE EXATAMENTE… 

O que sabemos: não é genético; os pais têm menos
influência que os irmãos mais velhos; adultos influentes
na vida da criança têm impacto (professores, artistas, etc);

Preferências alimentares: MUITO MAIS INFLUENCIADA
PELOS FATORES CULTURAIS E ECONÔMICOS

Por que preferimos este ou aquele alimento?



Neofilia x Neofobia



O « DILEMA DO ONÍVORO » segundo Paul Rozin (1976)

INOVAÇÃO ANSIEDADE

Perigo
Segurança
primeiro

Conserva-
dorismo
Neofobía

Familiari-

dade
gera

conteúdo

Necessária
Diversidade

muito
importante

Mudança

Neofilia

Familiari

-dade

genera
contenido





Alimento
Central

Alimentos
Complementares

Arroz

Exemplo: Ásia

Verduras, 

molho de 

soja, 

molho de 

pimenta

Tofu, 

leguminosas

TEORIA DE MODELOS 

ALIMENTARES 

Pescados, 

carnes



TEORIA DO PERFIL DE SABORES 



ALGUMAS CATEGORIZAÇÕES DOS ALIMENTOS 

SEGUNDO DISTINTAS CULTURAS

CULTURAL
SUPERFOODS

PRESTIGE FOODS BODY IMAGE FOODS

sympathetic magic foods

physiologic group foods







RECEPTORES DE 
SABOR NAS 
CÉLULAS DA 

LÍNGUA

NEURÔNIOS 
SENSORIAIS DE SABOR 
NO TRONCO CEREBRAL 

CÉLULAS RELAY DE SABOR DO 
TRONCO CEREBRAL

(NÚCLEO GUSTATIVO)

CÓRTEX 
SOMATOSENSORIAL E 

FRONTAL

PERCEPÇÃO CONSCIENTE 
DO SABOR

AMIGDALA 
HIPOTÁLAMO

QUALIDADE 
EMOTIONAL DO 

SABOR

HIPOCAMPO

MEMÓRIAS DO 
SABOR 

















“What's in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet”

Yes? No?







MEMÓRIA SENSORIAL ou “Memória Proustiana” 
Involuntary Explicit Memory

E logo, maquinalmente, acabrunhado pelo dia tristonho e a perspectiva de um dia seguinte igualmente
sombrio, levei à boca uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço da madeleine. Mas no
mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito, tocou meu paladar,
estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim.

De onde poderia ter vindo essa alegria poderosa? Sentia que estava ligada ao gosto do chá e do
biscoito, mas ultrapassava-o infinitivamente, não deveria ser da mesma espécie. De onde vinha? Que
significaria? Onde apreendê-Ia?

Certamente, o que palpita desse modo bem dentro de mim, deve ser a imagem, a lembrança visual,
que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo até mim.

E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do pedacinho de madeleine que minha tia
Léonie me dava aos domingos pela manhã em Combray (porque nesse dia eu não saía antes da hora
da missa), quando ia lhe dar bom-dia no seu quarto, depois de mergulhá-lo em sua infusão de chá ou
de tília.



Mas, quando nada subsiste de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da
destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais vivazes, mais imateriais, mais
persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como
almas, chamando-se, ouvindo, esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, levando sem se
submeterem, sobre suas gotículas quase impalpáveis, o imenso edifício das recordações.













NOUVEAUX RICHES 
CAPITAL CULTURAL X CAPITAL 

ECONÔMICO





A COMIDA PODE MUDAR DE SIGNIFICADO E SIMBOLISMO 
COM O TEMPO. A COMIDA DE UMA CLASSE MIGRA PARA 

OUTRAS CLASSES COM O TEMPO.



De “salade russe” a “maionese de batata” ...

EMULAÇÃO SOCIAL



https://youtu.be/4rkr4kTo9nY

ZECA PAGODINHO – CAVIAR 



Mas … O QUE É LUXO? 





Comida “bissexual” ou “neutra”















O que é saúde? Beleza é saúde? 

Estudantes de nutrição na Ciudad de México … 



Em uma ilha deserta, qual seria a melhor
dieta, considerando que há água potável?

1. Dieta sem sal

2. Dieta sem gorduras

3. Cachorro quente e batata chips 

4. Frutas





Portrait of Giovanni Arnolfini and his Wife,  
1434 

Jan van Eyck, Países Baixos









O problema para a indústria em  seguir as ‘modas 
nutricionais’ e não pensar de forma sistêmica … 











Antes o risco era a curto prazo: consumir bebidas e 
comidas contaminadas, venenosas ou mesmo não comer o 

suficiente  RESULTADO IMEDIATO MORTE

Hoje o risco é a longo prazo: consumo excessivo de calorias
vazias, gorduras, sal, conservantes, defensivos agrícolas 

RESULTADO A LONGO PRAZO  diabetes, problemas 
cardíacos, obesidade, câncer, problemas renais… 

















THE COHORT EFFECT





CUM PANIS   companheiro

Dr. Nof Atamna-Ismaeel was the first person to win the Israeli Master Chef competition. Realizing

that the best way to connect people and break down walls is to share a meal, she creates the food

festival which will bring together chefs who are both Jewish and Arab, Palestinian and Israeli in order

to create friendships and connections based on a love of food.









O  que é “comer fora”? 







EATING OCCASIONS

❖ Onde se come

❖ O que se come

❖ Com quem se come

❖ Porque se come

❖ Quando se come



Hence, of all the things that people have in common, the most common is that they must eat and drink.

And precisely this, in a remarkable way, is the most egotistical thing, indeed the one most absolutely and

immediately confined to the individual. What I think, I can communicate to others; what I see, I can let

them see, what I say can be heard by hundreds of others but what a single individual eats can under no

circumstances be eaten by another. In none of the higher spheres is it the case that others have to forego

absolutely that which one person should have. Yet because this primitive physiological fact is an absolutely

general human one, it does indeed become the substance of common actions. The sociological structure of the

meal emerges, which links precisely the exclusive selfishness of eating with a frequency of being together, with

a habit of being gathered together such as is seldom attainable on occasions of a higher and intellectual order.

Persons who in no way share any special interest can gather together at the common meal in this possibility,

associated with the primitiveness and hence universal nature of material interest, there lies the immeasurable

sociological significance of the meal.

Georg Simmel, The Sociology of the Meal









COMER E BEBER  
INDIVIDUALMENTE

(ainda mais forte para o BEBER)

SELVAGEM

SOCIALMENTE DESLOCADO  

COMER E BEBER  
COMUNALMENTE

(CONVÍVIO, COMENSALIDADE) 

CIVILIZADO

INTEGRADO SOCIALMENTE  

No ITALIANO:  DIVIDERE X CONDIVIDERE

Exemplo: frango assado x sopa 

































































DESPERDÍCIO DE 
ALIMENTOS

A maior vergonha para a 
humanidade e um ataque ao

meio ambiente













Ingenharia de 
alimentos

Química … etc

História

Sociologia

Antropologia

Ética

Filosofia

Psicologia

Neurociência

Sensorialidade




