
O CINEMA COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA 
REFLEXÃO SOBRE A DIMENSÃO SUBJETIVA DA COMIDA 

MARTINS, Bianca Cristina Camargo¹; CARVALHO, Maria Cláudia da Veiga Soares¹;  FERREIRA, Francisco Romão² 

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro; ²Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

INTRODUÇÃO 

A comida é um símbolo na cultura, 
registrada na memória, em padrões 
familiares como identidade de um 

povo. Analisar o filme Lion no cinema 

foi um modo de olhar a relação entre 
comida, memória e identidade. No 
roteiro do filme, a busca do 
protagonista pela sua origem biológica 
e identidade atribui às lembranças da 
comida na infância o ponto central 
norteador para a narrativa. 

OBJETIVO 

Refletir a subjetividade da comida e sua 
relação com memória e identidade a 

partir do filme Lion.  

METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado 
em duas etapas:  
1) revisão narrativa 
acerca da dimensão 
subjetiva da alimentação 
e 2) análise fílmica, 
dividida em decupagem 
e interpretação dos
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As cenas de comensalidade realçam aspectos 
simbólicos da alimentação. Assim, entendendo 
que o cinema é uma metáfora da realidade e 
das relações sociais, observamos que 
determinadas comidas tem potencial para 
desencadear sentimentos e emoções em um 
indivíduo a partir do poder simbólico inscrito 
no corpo como memória de uma experiência. 
Concluímos que o cinema opera como um 
campo de pesquisa e análise de formas 
subjetivas e conexões fortes presentes na 
memória de representações de experiências 
que incorporaram elementos identitários. 
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elementos decompostos.  

O enfoque desta análise se baseou na 
composição poética. 
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As escolhas alimentares dialogam com práticas virtuais de
consumo mediadas por novas tecnologias de informação e
comunicação que compõem subjetividades e novas
sensibilidades nas questões sobre alimentação saudável.
As redes sociais de compartilhamento de vídeos, como o
YouTube, dão acesso a centenas de videoaulas que
disseminam habilidades culinárias em um formato
específico que refere um fenômeno da indústria cultural
brasileira e mundial. Há um “aprendizado” que articula o
cotidiano do sujeito ao reconhecimento de símbolos e
significados nas mídias. Baseado nos preceitos teóricos de
Pierre Bourdieu, a incorporação de noções operatórias à
análise da praxis pode nos fazer compreender objetos
complexos. Os conceitos de habitus e de campo articulam
pesquisa teórica e empírica, reorientando o olhar sobre a
culinária no universo de mídias.

Refletir sobre a disseminação de orientações culinárias a
partir das noções de habitus e de campo, propostas por
Pierre Bourdieu, no contexto do consumo de alimentação
saudável na rede social YouTube.

Elencamos quatro canais de culinária na rede social
YouTube: “Canal da Bela”, “Cozinha da Bach”, “Lucília
Diniz” e “Panelinha”. Percebemos alguns elementos em
comum que podem nos auxiliar a compreender a
produção simbólica da edição de conteúdos nas
videoaulas. A legitimidade social predispõe as
protagonistas a operar como influenciadores digitais
reeditando tendências, e também criando novas versões
para alimentação saudável. A incorporação do saudável
varia segundo esquemas de produção e percepção de
ações nas práticas1, incorporado como habitus, que
depende da posição dos agentes no campo: o habitus
orienta a ação dos agentes sociais como um sistema
gerador de disposições; o campo é um microcosmo social
dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas,
mas que, ao mesmo tempo, sofre pressões e influências
externas, que o moldam3.

As videoaulas editam tendências em um processo de mão
dupla, retroalimentando disposições para o saudável. O
campo da comunicação/educação é um lugar privilegiado
na construção dos sentidos sociais e no processo de
educação dos sujeitos4. A observação inicial dos canais
identificou um espaço estruturado e estruturante2 de
gênero e classe. Suas protagonistas se apresentam
empáticas e afetuosas, se deslocando em aspectos
legitimados como femininos ao falar de culinária de
forma intimista e acolhedora. A composição de cenário,
com cozinhas bem equipadas e modernas, ingredientes
sofisticados, atmosfera de higiene e discurso focado em
saúde nos remete a uma disposição da camada média no
Brasil.

No universo destas videoaulas, gestos, modos,
expressões, aspectos estéticos das protagonistas, cores,
decoração, cenário, receitas, ingredientes e formas de
preparo são partes constitutivas de um sistema simbólico
potente para desencadear disposições para tendências
contemporâneas de consumo do saudável. Desvelar e
refletir sobre o jogo simbólico das práticas de
comunicação e consumo de culinária saudável através
dos canais, é o ponto de partida para compreensão do
modus operandi dessas tendências nos estilos de vida
contemporâneos.

1 - BOURDIEU, P. Coisas ditas. Coisas ditas São Paulo:
Brasiliense, 2004. 2 - BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a
teoria da ação. 3. ed. Campinas: Papirus, 2003. 3 - BOURDIEU, P.
Os usos sociais das ciências: por uma sociologia clínica do
campo científico. São Paulo: UNESP, 2004. 4 - BACCEGA, M.A.
Comunicação/educação: relações com o consumo: importância
para a constituição da cidadania. Comunicação, mídia e
consumo, São Paulo, v. 7, n. 19, p. 49-65, jul. 2010.
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O entrelaçamento entre a Comunicação, a Nutrição e as
práticas de consumo realça a presença transversal da
subjetividade nas questões sobre alimentação saudável,
um objeto polissêmico e denso que hoje está presente
de modo intenso nas pautas midiáticas e toma o espaço
urbano. Neste contexto, consideramos essencial deslocar
o olhar do racionalismo da contagem de nutrientes para
a exploração de sentidos e significados na prática
alimentar,a partir da discussão de subjetividades e
sensibilidades. Afinal, o consumo de alimentação
saudável espelha um fenômeno social. As narrativas
sobre estas temáticas constroem-se com base no olhar
da cultura, do simbólico, dos contextos, dos afetos, das
emoções e dos sentimentos. Desse modo, a
compreensão das práticas do comer dos indivíduos, dos
saberes e tendências circulantes em torno dos alimentos
na cidade possibilita novas alternativas de intervenção e,
sobretudo, a construção de novos olhares que permitam
a reflexão sobre recomendações nutricionais, sem
desconsiderar os aspectos sociais e culturais dos
indivíduos e os múltiplos sentidos e significados
presentes na prática cotidiana.

Analisar a concepção de consumo de alimentação
saudável a partir de um panorama midiático para torná-la
operatória na compreensão da relação entre práticas
alimentares, nutrição e subjetividades.

Devido à importância da subjetividade nas questões
referentes à alimentação saudável, é particularmente
importante a reflexão sobre práticas de consumo nos
campos da Alimentação e Nutrição e da Comunicação na
cidade. Contreras e Gracia(2) nos motivam a ultrapassar
as fronteiras do biológico para compreender sentidos e
significados da alimentação, especialmente no ambiente
midiático. Assim, estabelecemos uma relação com o
consumo da alimentação saudável por meio de recortes
da alimentação, nutrição, saúde, consumo e comunicação
em espaços midiáticos representativos das urbes. Princi-

palmente pelo fenômeno da transmidialidade, que
desliza conteúdos para diferentes plataformas,
reestruturando-os de múltiplos modos. Tais narrativas
transmídia constituem-se como o eixo estruturado e
estruturante da "cultura da convergência"(4). Este
panorama nos apontou a construção da alimentação
saudável a partir de mídias que lançam e ressignificam
saberes e tendências que se retroalimentam nas
interconexões entre os agentes sociais. Ao considerar o
conceito de saudável na cidade com os mais díspares
interesses de consumo e distinções, vimos que as
escolhas que fazemos cotidianamente compreendem
Bricolagem Alimentar(6) e trocas simbólicas nas fluidas
mudanças de comensalidade.

Tais aspectos simbólicos acerca do alimento fomentam
reflexões que nos permitem pensar a importância da
construção de uma noção operatória de consumo de
alimentação saudável. Para além dos nutrientes e
aspectos funcionais no corpo e das controvérsias em
torno do assunto no espaço urbano, entendemos como o
alimento incorpora sentidos e significados construídos
em contextos plurais - com base no olhar da cultura e das
mídias, que se empoderam do capital simbólico conferido
pelo alimento e criam pautas sobre ele que se
multiplicam no ambiente midiático, constituindo-se como
fonte de motivação para a demanda da moda sob a tríade
saúde-juventude-beleza.

1 – CARVALHO, M. C. V. S.; LUZ, M.T.; PRADO, S.D. Comer,
alimentar e nutrir: categorias analíticas instrumentais no
campo da pesquisa científica. Ciência e Saúde Coletiva.
[publicação online] 2011; 16(1):p. 155-163. [acesso em
29mai 2018]. 2 – CONTRERAS, J.; GRACIA, M.
Alimentação, sociedade e cultura. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz; 2011. p.124-127. 3 – DOUGLAS, M.; ISHERWOOD,
B. O mundo dos bens: para uma antropologia do
consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; 2013. p.51. 4 –
JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Editora
Aleph; 2009. 5 – BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa:
Edições 70; 2010. 6 - CARVALHO, M. C. V. S. Bricolagem
Alimentar nos estilos naturais. Rio de Janeiro: EdUERJ;
2013.


