
1	
	

	
	

Representações Sociais e Significados do “Arroz e Feijão” por 
Mães Trabalhadoras da Baixada Santista 

Isabel Cristina Gonçalves Perez¹ 

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva² 

  Priscila de Morais Sato³ 

Patrícia da Rocha Pereira4 

Fernanda Baeza Scagliusi5 

¹Mestranda do Programa de Nutrição em Saúde Pública da Universidade de São Paulo/Faculdade de 

Saúde Pública. 

²Graduando do Curso de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo. 

³Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo. 
4Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. 
5Pós-Doutora em Nutrição em Saúde Pública pela USP. Professora Doutora da USP/FSP. 

Dados para correspondência: Fernanda Baeza Scagliusi - Av. Dr. Arnaldo, 715 – Departamento 

de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, CEP 

01246-904. fernanda.scagliusi@gmail.com ; isabelcgp@usp.br . 

 

Resumo 

O arroz e o feijão são comidas tradicionalmente presentes no prato dos brasileiros. 

Atualmente há redução do consumo destas comidas. O objetivo do estudo foi 

analisar as representações sociais do arroz e do feijão no discurso de mães 

trabalhadoras sobre práticas alimentares. A amostra foi composta por 30 mães 

adultas. Analisou-se os dados pela Análise de Conteúdo de Bardin, baseado na 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici. Majoritariamente o arroz e feijão 

aparecem representados como a base do prato, e como comidas compartilhadas, 

mas também como importantes nas práticas alimentares em contexto familiar. Há a 

formação de significados enviesados pela definição atual de uma alimentação 

saudável, prescritiva e medicalizada, que trouxeram tais comidas tanto como 

saudáveis, como incompletas. A inserção das mães no mercado de trabalho 

implicou na redução no tempo para cozinhar, entretanto, não no cuidado dedicado 

às comidas da família, apresentando diferentes estratégias para manutenção desse 

hábito. Essa pesquisa qualitativa soma a pesquisas realizadas em diferentes épocas 

e contextos, e permitiu captar atuais representações e práticas alimentares.  

Palavras-chave: Cultura alimentar, Arroz, Feijão, Representações Sociais, Mães.  



2	
	

	
	

Introdução 

A comida figura como importante objeto cultural nas sociedades e representa 

o alimento que foi eleito, preferido, selecionado e preparado para ser comido. As 

regras e o conjunto de conhecimentos de uma cozinha numa cultura formam uma 

série de significados atrelados e imbricados. Comer é a construção de uma 

identidade alimentar, compartilhada por um grupo que acorda e utiliza dos mesmos 

símbolos. A comida como símbolo, assume que o homem a imputa representações 

e a utiliza como expressão de sua linguagem, e está em constante reconstrução e 

ressignificação, logo, sua análise deve ser uma interpretação contextual (Canesqui e 

Diez-Garcia, 2005; Poulain e Proença, 2010; Silva, 2010). 

Dessa forma, para entendermos como se deu, e se dá, a construção do 

cardápioa de determinado país, devemos olhar para sua história e experiências 

vividas pela sociedade, atentando-se às formas estruturais dessa sociedade, pois 

influenciaram a organização de vida e adoção de alimentos e práticas alimentares e, 

se rearranjam em busca da apropriação, substituição e transformação da comida, 

que também mudam a sociedade (Silva, 2005). 

O Brasil, como colônia, teve a construção de seu cardápio pautada pela 

chegada de seus colonizadores (portugueses) e pela exploração gerada na 

colonização. O movimento exploratório foi decisivo para a história da alimentação do 

Brasil, pois houve o tráfico de escravos africanos, e é a partir da interação entre os 

três povos que se constrói a nação brasileira e sua alimentação (Cascudo, 2004). 

Negros e indígenas se aproximaram das cozinhas nas casas-grandes, das 

“sinhás portuguesas”, e o cozinhar possibilita a miscigenação entre essas diferentes 

culturas. Sabendo que tal miscigenação entre esses povos não foi pacífica, o 

processo “envolveu desigualdades, conflitos, descriminação e hierarquizações”, 

porém nos atentaremos somente ao processo da culinária (Maciel, 2004: 28). 

O feijão já era presente na alimentação indígena, não se sobrepondo à 

predileção pelas farinhas, e não sendo essencial. Seu preparo era através da 

cocção em água, e sua consistência devia estar entre seca e úmida, uma vez que 

era comido em punhadosb (Cascudo, 2004). Com a chegada dos portugueses, 

acostumados a preparações culinárias ensopadas e caldos grossos, encontram no 
																																																													
a Ementa ou relação de pratos de uma refeição, ou os pratos tradicionais do país (MICHAELIS, 2014). 
b Entre as práticas alimentares indígenas, há relatos sobre o hábito de se comer com as mãos. Os índios tinham 
grande habilidade em pegar a comida em um punhado, com três dedos, e arremessa-la à boca, sem que caísse ao 
chão, ora arremessando o feijão, ora arremessando a farinha (SILVA, 2005). 
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feijão um ótimo alimento para dar continuidade à tradição. É nesse momento que o 

feijão passa a ser constituinte da alimentação diária. Preparado e consumido em um 

prato que passa a envolver o caldo, enriquecido com temperos das hortas, gordura e 

sal, o feijão é a sobreposição das práticas lusitanas às nativas (Silva, 2005). O 

paladar africano já era habituado ao feijão, o pé de feijão estava espalhado pela 

África Equatorial, porém para o africano “o feijão está acima do arroz, mas bem 

longe do prestígio do milho, do amendoim, da mandioca, do inhame, da macaxeira 

(aipim)” (Ficalho citado em Cascudo, 2011: 434).  

Relatos de 1817 afirmam que “o feijão-preto forma prato indispensável na 

mesa do rico, e constitui quase que a única iguaria do pobre”. O feijão, com o passar 

do tempo, ganha sua importância, e com os hábitos e as práticas culinárias 

miscigenadas “técnica portuguesa com o material brasileiro”, torna-se 

posteriormente “o primeiro prato brasileiro em geral, a feijoada”. “O brasileiro, filho 

de português, ameríndios e africanos, foi o consumidor-propagandista do feijão.” 

(Cascudo, 2011: 444, 446, 439). 

O arroz, apesar de também ser uma planta já existente no Brasil, pouco era 

consumido pelos indígenas, e somente após a importação do arroz, pois o português 

manteve a plantação do arroz onde estivesse, a partir do século XVI, seu plantio e 

consumo se destacam no Brasil (Cascudo, 2004). Essa continuação de cultivo 

permitiu que o arroz fosse, aos poucos, ganhando seu espaço na mesa do brasileiro, 

muito popular, porém, não indispensável no período colonial.  

Silva (2005) apresenta O Triângulo Culinário (baseado em Lévi-Strauss) do 

período colonial, composto pelo feijão, farinha e carne-seca. Na transição dos 

séculos XIX - XX o Tripé se refaz, tornando-se o prato composto por arroz, feijão e 

uma “mistura”c (Silva, 2005; Candido, 2001). Construção que concorda com o 

postulado por Marvin Harris (antropólogo), que considera que as escolhas 

alimentares são sempre determinadas por um balanço entre vantagens (benefícios 

práticos) e desvantagens (menos custos), os mais práticos, econômicos e 

historicamente possíveis (1999 citado em Montanari, 2008: 110). 

Em seu percurso histórico, o Brasil forma sua cozinha marcada por uma 

riqueza em variedade de preparações, e isso se deve a extensão do país, que 
																																																													
c Diez-Garcia e Castro (2011, p.94) trazem a expressão “mistura” como sendo um termo usado para referir-se a 
preparações com carne, vegetais ou massa. As autoras também citam a estrutura do almoço e jantar de famílias, 
pertencentes às classes baixa e média de uma cidade do interior de São Paulo, como constituídas por uma “base” 
composta por arroz e feijão; e uma “mistura”. 
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permite a formação de diversos complexos regionais (Carneiro, 2007). Em cada um 

desses complexos podemos encontrar um caráter único de cada região, e múltiplo 

para o país. Contudo, DaMatta (2003 citado em Canesqui e Diez-Garcia, 2005) diz, 

apesar de tamanhas diferenças que podemos encontrar, existem também o que ele 

define como unanimidades nacionais, sendo estes conjuntos de valores, atitudes e 

itens que se complementam. Estas unanimidades permeiam diferentes categorias 

classificatórias, sendo uma delas os alimentos, nos quais destacamos o arroz e o 

feijão. O binômio “arroz e feijão” se concretiza pelo percurso histórico, como 

alimentos típicos e essenciais na alimentação brasileira (Canesqui, 2005; Ferreira e 

Magalhães, 2011; Fonseca, 2007; Maciel, 2004; Silva, 2007; Dória, 2012). 

No entanto, estudos atuais relatam uma queda no consumo de tais comidas 

no Brasil. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (Brasil, 2010, 2011) 

comparou dados de 2002-2003 e 2008-2009, e mostrou queda de 19,4% nas 

quantidades médias de aquisição do grupo de Cereais e Leguminosas. Arroz e feijão 

estão dentre as maiores quedas de quantidade média per capita de aquisição: arroz 

polido teve redução de 40,5% de aquisição e, feijão teve redução de 26,4% de 

aquisição. Nas áreas rurais as médias de consumo per capita diárias foram maiores 

para arroz e feijão do que nas áreas urbanas (Levy e outros, 2012). E, as classes de 

renda mais baixas mostram maiores quantidades de consumo de arroz e feijão, do 

que classes de renda mais altas (Levy e outros, 2012). Além disso, pesquisas 

mostram aumento das refeições realizadas fora de casa e crescente consumo de 

alimentos ultraprocessados, que têm inferior qualidade nutricional em comparação 

aos alimentos in natura e minimamente processados (Louzada e outros, 2015; 

Brasil, 2010, 2011; Monteiro, 2010).  

A alimentação é a área de domínio socialmente construída como feminina, 

função outorgada culturalmente, generalista e estereotipada, “o monopólio e o 

controle da comida definem a mulher como dona de casa”. A cozinha, intimidade do 

lar, é o local da comensalidade, prática vinculada ao convívio familiar e social, e 

especificamente à figura da mãe (Woortmann, 1986 citado em Canesqui, 2005: 187). 

Mesmo a mulher exercendo função fora de casa, “não se furta da tarefa e da 

responsabilidade de ser a principal provedora da alimentação da família”, não 

necessariamente com o preparo, mas com atividades que envolvem o controle das 

finanças, escolha e aquisição de alimentos (Diez-Garcia, 1997: 458). DaMatta (1984: 

61) diz que, “mesmo hoje, [...] a mulher engloba o mundo da casa, da família, das 
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regras e costumes relativos à mesa e à hospitalidade”. É a mãe quem conhece os 

gostos alimentares de cada membro da família, e que condiciona a escolha e o 

preparo da comida de acordo com essas preferências, por vezes, reprimindo suas 

próprias preferências alimentares (Assunção, 2008).  

De tal forma, considerando o explicado, esse estudo objetivou investigar, nos 

discursos das mães, as representações e significados sobre o arroz e o feijão.  

Materiais e Métodos 
O presente estudo parte da análise de dados previamente coletados em uma 

dissertação defendida na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com 

caráter qualitativo e descritivo, com método de amostragem estratificada intencional, 

descrito em Pereira, 2013. 
Caracterização da população estudada 

Os critérios de inclusão foram: a) ser mãe; b) estar em atuação profissional 

em Universidades públicas da Baixada Santista – a UNIFESP, em Santos; e a 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em São Vicente; c) exercer 

cargo técnico administrativo em educação ou funcionário terceirizado; d) possuir até 

65 anos de idade e; e) residir na Baixada Santista (região litorânea de São Paulo).  

Coleta de Dados 

Para coleta de dados utilizou-se o método de história oral, por testemunho, 

coletados em entrevista semiestruturada, com roteiro de perguntas pré-testado. As 

entrevistas foram realizadas por um antropólogo e uma nutricionista que 

complementaram a coleta com diários de campo (Pereira, 2013). Nas entrevistas 

buscou-se o relato das colaboradoras sobre seus hábitos antigos e atuais referentes 

à comensalidade e suas práticas alimentares, reflexões sobre sua trajetória de vida 

e momentos marcantes de cunho individual e/ou coletivo, além de mudanças no seu 

estilo de vida e de sua estrutura familiar. Ressaltamos que em momento algum se 

perguntou diretamente, nas entrevistas, sobre estas comidas (arroz e feijão). 

Tratamento Primário dos Dados 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Para o tratamento 

de dados, adotou-se o método preconizado por Meihy (2005 citado em Pereira, 

2013), que envolve etapas de transcrição, transcriação e devolutiva. Optou-se pela 

transcrição absoluta das entrevistas, eliminando apenas as perguntas dos 

entrevistadores e reparando as palavras sem peso semântico. Posteriormente, 
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incorporou-se aos textos as observações dos pesquisadores feitas em diários de 

campo, como expressões faciais e gestuais das colaboradoras. Com isso, houve a 

etapa de transcriação, que visa tornar o texto mais claro, tendo como fundamento os 

pressupostos da tradução, se comprometendo com um texto recriado em sua 

integridade. Assim, elaborou-se uma narrativa para cada colaboradora, manteve-se 

possíveis erros gramaticais ditos pelas colaboradoras, preservando sua 

autenticidade. Após a criação das narrativas, realizou-se a devolutiva, de volta ao 

campo, realiza-se a leitura da narrativa para cada colaboradora. Etapa que 

intenciona devolver as histórias para as colaboradoras, de forma que estas 

puderam, livremente, alterar a narrativa criada se achassem necessário. Visando, 

com isso, atribuir maior legitimidade às narrativas, além de garantir autonomia e 

segurança às colaboradoras. Nesta etapa também foi solicitado às colaboradoras 

que inventassem um nome fictício para elas próprias e demais pessoas citadas. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da UNIFESP (processo nº 1285/11), tendo as colaboradoras assinado o 

termo de consentimento livre e esclarecido e um termo autorizando a publicação das 

narrativas na sua forma íntegra. 

Análise dos Dados 

O presente estudo analisou as narrativas pela Análise de Conteúdo, proposta 

por Bardin (2011), considerando os dados como código linguístico de suporte oral 

em um diálogo (entrevistas/conversa dual), alinhando-se à análise categorial. 

A análise aconteceu em três etapas principais:  

a) pré-análise: adotou-se como Unidades de Registro (UR): “Arroz”, “Feijão”, 

“Binômio” - vinculação que forma o binômio (p. ex.: arroz e feijão, arroz com feijão, 

etc.) e “Preparações” - preparações culinárias que levam o arroz ou o feijão como 

ingredientes, sendo ou não estes os ingredientes principais - organizando assim a 

codificação do material. Com intuito de operacionalizar e sistematizar os dados 

destacou-se do texto as UR, contabilizando-as, permitindo a organização 

quantitativa dos dados; 

b) exploração do material: realizou-se segunda leitura, destacando as frases 

ou parágrafos que continham as UR, chamados Unidades de Contexto (UC), 

compondo sentenças com sentido semântico contextualizando as UR e, então, 

agruparam-se as sentenças com semelhança de significados; 
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c) inferências e interpretações: inferiu-se representações sociais, e codificou-

as em categorias propostas pelos autores, baseados no observado e na literatura. 

Para a análise dos dados, o presente estudo teve como referencial teórico-

metodológico a Teoria das Representações Sociais (Moscovoci, 2003; Guareschi e 

Jovchelovitch, 2012), descrita contextualizada na sociedade moderna atual, 

considerando a inserção da ciência, que traz constantemente novos objetos de 

pensamento. Diez-Garcia (1997: 456) elabora: 
“Os elementos da realidade, os conceitos, as teorias e as práticas são 

submetidos a uma reconstituição a partir das informações colhidas e da 

bagagem histórica (social e pessoal) do sujeito, permitindo, dessa forma, 

que se tornem compreensíveis e úteis. Nesse processo, as representações 

sociais tornam um objeto significante, introduzindo-o num espaço comum, 

digerindo-o de forma a permitir sua compreensão e sua incorporação como 

recurso peculiar ao sujeito”. 

As Representações Sociais são uma “forma de conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado”, com o objetivo prático de permitir a compreensão e 

organização do mundo, “orientando o comportamento, que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Assim, entendendo-o 

como processo contínuo e seletivo, a partir de uma carga subjetiva e sociocultural 

junto de novas informações e situações, alinhamo-nos ao apresentado por outros 

autores quanto à influência do processo de narrativa no processo de significação de 

objetos e construção de representações (Jodelet, 2002: 22; Guareschi e 

Jovchelovitch, 2012; Amon e Menasche, 2008; Fonseca, 2007). 

Há várias definições, de diversos autores, para caracterização da narrativa e 

sua influência na construção de significados, em suma todos concordam em 

ressaltar a importância de aspectos como “a temporalidade, associada à própria 

estruturação narrativa, a relação com os contextos e, por fim, a produção de 

significações e sentidos”. O contar histórias é como as comunidades compreendem 

seu passado, presente e futuro, a narrativa constitui a comunidade, e não expressão 

dela. Essa ação dá vida ao conhecimento social, às representações e às 

apresentações da identidade (Fonte, 2006: 126; Amon e Menasche, 2008). 

Resultados e Discussão 
A população de estudo foram 30 mães, residentes na Baixada Santista, 

trabalhadoras nas Universidades supracitadas. 20 participantes nasceram na Região 
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Sudeste (todas no estado de São Paulo, 17 nascidas nas cidades da Baixada 

Santista); 8 na Região Nordeste (4 no estado da Bahia, 1 no Rio Grande do Norte, 2 

em Sergipe e 1 em Alagoas); 2 na Região Sul (ambas nascidas no Paraná). 

A amostra foi dividida em três categorias de escolaridade: 9 participantes até 

o ensino fundamental; 11 até o ensino médio e; 10 até o ensino superior. A 

ocupação profissional das colaboradoras compreendeu cargos técnico administrati-

vos em educação (12), auxiliares de limpeza (10), seguranças (5) e copeiras (3). 

A Tabela 1 apresenta a frequência de aparição das Unidades de Registro 

(UR) distribuída dentre as 30 narrativas da amostra e total. Observam-se mais 

aparições de “Arroz” do que “Feijão”, entre as UR. Notou-se uma heterogeneidade 

na aparição das UR dentre as diferentes narrativas. A variação é notável desde a 

Narrativa 4, que apresenta apenas 4 URs, até a Narrativa 30 que apresenta 35 URs. 

No total foram encontradas 396 URs, com média de 13,2 URs por narrativa. 

A Tabela 2 apresenta as 12 categorias elaboradas para as representações 

sociais deste estudo, os significados abarcados por elas e suas aparições totais – 

por UR e em diferentes narrativas. Já a Tabela 3 apresenta as Unidades de 

Contexto (UC) mais significativas, destacadas das narrativas para exemplificar cada 

representação social encontrada. 

A narrativa do Arroz e Feijão 
 Ao explorarmos as narrativas formulamos 12 categorias, das quais 

encontramos arroz e feijão principalmente expressos como “Base”, é a 

representação mais incidente dentre todas as falas. Do total de 396 aparições, 106 

(26,77%) foram da categoria “Base”, presente em 29 das 30 narrativas. “Base” é a 

representação do arroz e o feijão como base da alimentação e dos pratos, sendo 

comidas essenciais – “sempre tem que ter arroz e feijão” (UC 7D), cotidianas – “ela 

faz o básico do dia-a-dia, feijão, arroz, a mistura, salada, essas coisas.” (UC 4B), e 

fixas dentre a composição do prato –  “Aí meu marido eu sei que come arroz, feijão e 

a mistura, arroz, feijão, não sei o quê e alguma salada que eu faço” (UC 23M). Outro 

aspecto é a maneira como os pratos são descritos. O arroz e o feijão têm seu 

espaço fixo e delimitado, citados acompanhados de outros componentes, que são 

mencionados de maneira genérica ‘mistura, legumes e salada’, “Pra mim é assim: 

uma refeição é arroz, feijão, uma mistura, uma salada.” (UC 26C). 

 Outras pesquisas também mostraram papel similar do arroz e do feijão na 

alimentação do brasileiro de outras localidades. Canesqui (2005) realizou duas 
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pesquisas no município de Paulínia (SP), na década de 1970 e em 2002, com 

famílias trabalhadoras urbanas e mostrou que o arroz e o feijão eram os itens 

mínimos esperados para a alimentação. Barbosa (2007) associou o consumo 

alimentar a segmentos de renda e, observou consumo de arroz acima de 90% em 

todos os grupos sociais, enquanto o consumo de feijão foi abaixo de 90% somente 

no segmento de renda A. 

 Encontramos, ainda que com baixa frequência, a categoria “Tradicional” 

presente em 14 unidades de contexto (3,54%) e 10 narrativas (33,3%). Essa 

categoria expressa manutenção do hábito de consumo e, uma tradição alimentar e 

identificação cultural, como a comida que se faz presente desde a infância e, se 

aprendeu a cozinhar no contexto familiar “O que continuo comendo é o arroz e o 

feijão, é sempre o mesmo!” (UC 6B) e “Hoje ainda como o arroz e feijão que a gente 

(família) comia quando era criança.” (UC 27B). 

 Nessa categoria emergem falas peculiares, que mostram grande identificação 

cultural. Duas se referindo a Feijoadad e a Dobradinhae, a qual a narradora identifica 

como “comidas do Norte”: “Uma feijoada, uma dobradinha, uma vaca atolada, eu 

gosto dessas comidas do Norte!” (UC 10D) e “...os meus pais eram do Norte, então 

a gente comia muita rabada, língua, dobradinha” (UC 3A). Morais (2011: 243) coloca 

“A comida típica não é qualquer comida; representa experiências vividas, representa 

o passado e, o coloca em relação com os que vivenciam o presente”. 

 Acreditamos que as falas são expressões de construções culturais que 

criaram raízes, e que influenciam a percepção de mundo e os comportamentos. Por 

isso, na categoria “Tradicional” temos significações de uma identidade construída e 

expressa subjetivamente, exposta com intensidade de sentimentos nas falas “Arroz, 

feijão, bife, batata, legumes e salada. É o meu prato, eu adoro!” (UC 22E), 

demonstrando incorporação dessa tradição para a esfera do privado/íntimo do 

sujeito. Sua frequência de aparição é muito menor do que a categoria “Base”, que é 

a expressão do simples, básico e cotidiano. No entanto, essa presença 

comum/repetida, do arroz e do feijão “Jantava quando meu pai chegava... 

normalmente arroz, feijão, bife, salada.” (UC 29C), gerou familiaridade, a qual, 

acarreta ausência de reflexão, característica do cotidiano. “Acho que eu gosto 

mesmo é o mais simples, aquela comida do brasileiro: arroz, feijão, uma salada e 

																																																													
d Receita tradicional brasileira, “primeiro prato brasileiro”, feita com feijão preto. 
e Receita tradicional do país, de origem portuguesa, feita com feijão branco. 



10	
	

	
	

um bife.” (UC 28J). Tal familiaridade proporciona a intimidade, não questionada, do 

grupo que come igual, um sentimento de identidade com a comida, e entre a 

comunidade. Assim, algo habitual passa a ser íntimo o suficiente não necessitando 

ser citado ou enfatizado, em que as autoras entoam “a abstração conceitual da 

cultura se concretiza no prato” (Morais, 2011; Amon e Menasche, 2008: 16). 

O arroz é visto como alimento “fraco”, formando um complexo balanceado 

com o feijão, encontramos expressões como: “senão ele só come arroz, arroz puro e 

não pode, você não vai ter vitamina nenhuma só arroz” (UC 11D), captadas na 

categoria “Incompleta”. Mesmo sendo, o arroz e o feijão, comidas presentes 

cotidianamente, essas comidas nem sempre significam uma alimentação saudável, 

e foram, também, demonstradas como “Incompleta” por algumas narradoras.  

Na categoria “Incompleta” abarcamos significados que expressam o arroz e o 

feijão como comidas desbalanceadas nutricionalmente, e também como comida que 

não faz falta. Nessa categoria encontramos expressões como: “Quando eu 

engravidei, comecei a ler [...]. Fui aprendendo a comer também. [...] era arroz, feijão 

e bife, arroz, feijão e não sei o quê. Não tinha uma salada, uma coisa verde junto. 

Agora a gente aprendeu a comer, até meu marido, que ele é magro e alto. Aí ele tá 

aprendendo a comer bem também essas coisas, ele também não comia fruta, nada.” 

(UC 23F), e “Também não adianta colocar um prato de arroz, um prato de feijão e 

carne e falar: ‘tô comendo bem’. Não tá comendo bem! Tem que ter salada, tem que 

ter legumes, tem que ter fruta, muitas coisas variadas, aí eu falo: ‘tá comendo bem’. 

Hoje em dia eu falo que o brasileiro não come bem.” (UC 6L). 

Nas categorias “Incompleta” e “Saudável” – que significa a comida que traz 

benefícios à saúde, e/ou como necessárias fisiologicamente – as narradoras 

colocam que a alimentação saudável precisam, obrigatoriamente, conter alimentos 

do grupo ‘frutas, legumes e verduras’; conter variedade de alimentos; e, conter 

quantidade “certa” de arroz e feijão “Prato saudável, pelo menos que eu conheço, 

[...] é um pouquinho de... arroz, um pouquinho de feijão, comer bastante verduras, 

legumes, não é?” (UC 2L), “mas eu mesmo só como uma colherzinha de arroz e 

bastante salada” (UC 18C),  e “Uma prato saudável é um prato bem colorido, ... uma 

porção de arroz, uma porção de feijão, uma verdura ou duas” (UC 5F). E também 

observamos o favorecimento de determinados alimentos, como (por exemplo) os 

integrais, e discurso medicalizado/prescritivo “[...] aí ela pediu pra mim comer arroz 
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integral, aí é o que eu como mais hoje em dia é arroz integral” (UC 22P) e “Ah, no 

meu dia-a-dia no meu prato é... o arroz sete grãos, feijão muito pouco” (UC 1C). 

O feijão destaca-se em algumas falas, categoria “Saudável”, que descrevem-

no como a comida que tem “ferro” (UC 2I e 19H), “Um prato saudável é, ah, uns 

legumes, né? Uma colherzinha de arroz, um pouquinho de feijão que tem que ter, 

que é bom pro sangue, que os médicos falam que é bom, que é ferro, né?” (UC 12I). 

Os significados trazidos se integram a achados em outros estudos, realizados 

em diferentes épocas e contextos. Na década de 1970, Brandão (1981) estudou a 

vida de lavradores do município de Mossâmedes. Na mesma época, Canesqui 

(2005), observou grupos domésticos no município de Paulínia, e realizou um estudo 

comparativo quase três décadas depois do primeiro. Ambos apreenderam que o 

feijão carrega o significado de sustento, promotor da força (Cascudo, 2011: 441; 

Silva, 2005; Candido, 2001; Martins, 2013; Monteiro, 2010). 

As categorias supracitadas relacionam o efeito do alimento sobre o comensal 

(Brandão, 1981). Ressaltamos que o discurso de alimentação saudável 

compreendido aqui é o exposto por Gracia-Arnaiz (2007: 236-237). O “processo de 

normatização dietética”, em que se prescreve um padrão alimentar, apreende o 

alimento somente com a finalidade de fornecedor de nutrientes para evitar doenças 

e ter boa saúde. As ações se baseiam na restrição e promoção do consumo de 

determinados alimentos, e imposições quanto a forma de defini-los, quando e 

acompanhado por quem come-los, concatenando em restrições alimentares e 

dicotomização dos alimentos em bons e ruins. Carneiro (2007: 73) endossa: 
 “Em praticamente todas as culturas, os alimentos sempre foram 

relacionados com a saúde, [...] mas também porque o tipo de dieta e a 

explicação médica para a sua utilização sempre influenciaram a atitude 

diante da comida, considerando a sua adequação a certas idades, gênero, 

constituições físicas ou enfermidades presentes”. 

Na categoria “Saudável” encontramos as falas “Então é... a minha 

alimentação, mas chega uma hora que o corpo pede a comida salgada: o arroz, o 

feijão” (UC 9R) e “É que às vezes eu como arroz e feijão, porque eu sei que o 

organismo precisa, mas se eu não quisesse, se eu pudesse, eu não comeria, então 

eu como o arroz e feijão, mesmo acho que umas três vezes por semana só, não 

como todo dia.” (UC 23Q), expressando a ideia de necessidade que foge a uma 

escolha racional – dentro do discurso de alimentação saudável já exposto. Para as 
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mães, é como se a ausência do arroz e/ou do feijão gerasse uma privação, ao 

corpo, de algo considerado extremamente importante, que (inconscientemente) 

desconsidera o gosto pessoal, relacionando-se a uma necessidade de consumo 

considerada inata, aprendida culturalmente. 

Algumas falas indicam a importância de consumo destas comidas, cuja 

ausência pode até descaracterizar o prato como comida: “tem que ter feijão...se não 

tiver feijão pra ele não é comida” (UC 25C). A importância é elevada a ponto de, no 

caso da alimentação dos filhos, quando há recusa de consumo dessas comidas, há 

o uso de persuasão para induzir o consumo “que nem a gente vê televisão... aquelas 

pessoas da África magrinha e ela chora... aí fala: ‘tem que comer pra não ficar 

assim’. Aí ela chora e come, acaba comendo. É o que eu tento falar pra ela, que 

feijão é bom, que ela não gosta muito de feijão” (UC 13N). 

As falas geram um conceito arraigado nas práticas culturais. Não se 

encaixando nas regras alimentares medicalizadas atuais (Gracia-Arnaiz, 2007). 

Entendendo o papel que a ciência tem na formação de representações, 

desempenhando a função de elucidar novos achados, o que acarreta mudança na 

interpretação de objetos previamente representados pela população, o discurso 

científico gera alteração na maneira como as pessoas significam, se apropriam e 

representam as comidas (Moscovici, 2003). 

Com isso, há uma ambiguidade nos discursos das narradoras, possivelmente 

nascido na falta de convergência entre cultura e ciência – arroz e feijão são 

importantes e necessários ‘versus’ alimentação saudável só é possível quando 

contêm frutas, legumes e verduras e quantidades prescritas de arroz e feijão. De um 

lado há a prática passada de geração para geração (Tradição) arraigada e bem 

sucedida, do outro lado, há um discurso embasado sobre o que é melhor para a 

saúde, entoado por profissionais da saúde e pela mídia.  Coadunando com o estudo 

de Uchimura et al. (2012), realizado com participantes do Bolsa Família, município 

de Curitiba, em que os participantes oscilam no julgamento do consumo de arroz e 

feijão, os quais são ditos como sem qualidade, fracos e inadequados. Porém, 

também brutos, saudáveis e ideais, uma vez que, ruim mesmo seria “passar fome”. 

Concomitantemente, surgem diversas regras alimentares, significadas na 

categoria “Regrada” como uma maneira “certa” de se comer. As regras incluem o 

horário das refeições “Quando chego do trabalho, aí eu vou comer alguma coisa, 

acabo fazendo super errado, porque eu sinto muita falta da janta, então, eu tava 



13	
	

	
	

chegando em casa, tava esquentando feijão dez e meia da noite, aí não, tá errado, 

não pode” (UC 5B), à restrições específicas de saúde “feijão muito pouco, ... por 

conta do refluxo” (UC 1D) e, restrições voltadas à práticas como “regime” “Antes (do 

regime) eu comia comida normal mesmo, ali o feijão ... Já hoje não, pra mim, já não 

consigo fazer mais isso.” (UC 25H).  

E também à categoria “Dieta”, em que identificamos influência de profissionais 

(nutricionistas e nutrólogos) nos discursos, atitudes e escolhas alimentares 

(normatização dietética), como em “Fui num nutrólogo e ele passou a dieta, eu não 

segui essa dieta (risos) e não é... rigorosa até, [...] eu tenho que ir pra cozinha fazer 

esse tipo de... comida adaptada... e nem sempre tem todas as cinco... coisas que 

ele manda, é: arroz, feijão, uma salada, um bife e um grão, não, grão já é feijão, 

quem é o outro?” (UC 7I); “ela (nutricionista) falou: ‘a maioria dos alimentos tem 

açúcar: o arroz, o macarrão tem açúcar, então são coisas que você tem que ir 

abominando, não tô falando pra você tirar, você come uma vez por semana ou de 

cada quinze dias’... aí ela pediu pra mim comer arroz integral, aí é o que eu como 

mais hoje em dia é arroz integral, lentilha, feijão preto.” (UC 22P), e, infelizmente, 

uma fala que demonstra um conceito errôneo e, inclusive, desalinhado do novo Guia 

Alimentar para a População Brasileira “Ela (nutricionista) virou pra mim e falou 

assim: “mas arroz e feijão engorda” (UC 22T) (Brasil, 2014).  

Enfatizamos as falas com posicionamentos positivos como possíveis incentivo 

para o consumo continuado das comidas no contexto estudado, e, como 

contribuição importante no atual cenário das escolhas alimentares. Endossamos os 

esforços para que o arroz e o feijão continuem como unanimidades nacionais, com o 

já dito por Fonseca (2007: 113), “gerações e gerações de pessoas ensinaram a 

comer arroz e feijão”, e por Ferreira e Magalhães (2011: 2988) em sua pesquisa com 

mulheres pobres da Rocinha/RJ, arroz e feijão seriam comidas básicas e 

indispensáveis, que promovem saciedade e “enche a barriga”. 

Continuidade no consumo: estratégias de preparo e a importância do gosto 
Evidenciamos as falas que continham estratégias, das mães, para manter o 

consumo de arroz e do feijão ao longo dos dias, principalmente de trabalho, 

expressas na representação “Preparo”, com frequência considerável, 61 UCs 

(15,4%). Em razão de desempenharem funções fora de casa que tomam tempo, 

desenvolveram técnicas e organizações para superar o cansaço e a aglomeração de 

funções. Observamos o hábito de consumir no almoço, em casa ou na “marmita” 
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levada para o trabalho, a comida preparada no jantar do dia anterior “Quando chego 

vou pro fogão, vou fazer um arroz, fazer a carne, feijão não que já é feito, aí eu 

janto, dou pra minha filha, faço minha marmita.” (UC 13F). O arroz e o feijão não 

podiam faltar, de maneira que, mesmo para aquelas que não dispunham de muito 

tempo para cozinhar durante a semana, a solução encontrada fora a organização e 

planejamento do preparo da comida do dia a dia concentrada no final de semana, 

principalmente o feijão que necessita de maior tempo e elaboração de preparo “Eu 

sempre faço, cozinho já feijão, assim, no domingo... já pra congelar pra ficar pra 

semana, porque na semana é muito corrido.” (UC 2A) e “Eu sempre faço, cozinho já 

feijão, assim, no domingo, mesmo que eu faça outro... cardápio, mas eu sempre 

costumo cozinhar feijão, já pra congelar pra ficar pra semana, porque na semana é 

muito corrido [...]. Aí, só o arroz que eu faço todos os dias, arroz e mistura.” (UC 2B).  

A representação “Preparo” abarca também as diferentes maneiras de preparo 

das comidas. Podendo ser de acordo com o gosto pessoal dos que dividirão a 

comida – alternando ingredientes e temperos, “Meu feijão hoje em dia cozinho e 

tempero com louro, alho e aqueles temperos amarelos que vem tudo... ou sal, só 

isso, não coloco mais nada, às vezes uma beterraba, a minha filha não gosta, mas a 

vitamina pelo menos tá ali...” (UC 30M); ou, de acordo com a organização da rotina 

diária “Já deixa o feijão na água, o feijão de molho (antes de ir pro trabalho).” (UC 

8C) e “Chego em casa do trabalho e vou pôr um arroz no fogo.” (UC 22G). 

Outro significado, expresso nas estratégias de preparo, é a divisão de tarefas 

e o compartilhamento da responsabilidade de preparo da comida dentro da família, 

criando formas de garantir a manutenção do consumo. Essa dinâmica é 

exemplificada nas falas: “A Juliana (cunhada) me ajuda a preparar (o almoço)... alho 

eu já vou descascando, ela vai amassando. Uma vai descascando as batatas, a 

outra vai fazendo o feijão. É sempre assim, uma ajudando a outra.” (UC 27H), e 

“Trabalho até às quatro da tarde, volto mesmo à pé, chego em casa, ... vou pôr um 

arroz no fogo, uma mistura, vou lavar uma saldada e aí vai. Às vezes minha filha 

mais velha chega mais cedo e vai pra cozinha e já deixa a comida pronta que é pra 

mim chegar e num fazer... quer dizer, lá em casa todas nós cozinhamos, que eu 

ensinei elas a cozinhar.” (UC 22G), e “Em casa quem cozinha sou eu, às vezes o 

Bruno me ajuda. Por exemplo, o arroz é sempre ele que faz.” (UC 26E). 

Também considerando o contexto familiar, encontramos um processo de 

ensino-aprendizagem sobre o cozinhar e a importância dada as comidas que é, na 
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maioria das vezes, passado de mãe para filho(a) (intergeracional) na representação 

“Comida Compartilhada”, segunda representação mais presente 81 UCs (20,4%) e 

novamente, outra maneira de se assegurar a continuidade do consumo. Em relação 

às práticas de cozinha, “Minha mãe que cozinhava, sempre ela, com a ajuda da 

minha irmã. Éramos seis filhos no total. Era comidas gostosas... era sempre 

comidinha fresquinha, tudo fresquinho [...]. Ela preparava arroz, feijão, mais é 

carne...” (UC 12B); e, formação do gosto, “De costume sobre comida é mais assim 

da salada, arroz e feijão, que tento passar pro Marcos, que meu namorado é forte, 

eu falo tem que comer feijão pra ficar forte igual ao Roberto [...] que tem que passar 

pras crianças, que tem que comer bem.” (UC 27K). 

A categoria “Comida compartilhada” surge em vários contextos, mas, com 

certeza, na maioria vincula-se à família ante outras pessoas, como amigos e 

parceiros de trabalho. Sobal e Hanson (2014) apontam tal tendência em seu estudo, 

relatam que os maiores parceiros comensais são os membros da família. O convívio 

familiar, invocado pela comensalidade “Todo mundo chegava feriado... era sexta-

feira santa, todo mundo pra casa da mãe... da minha avó... porque era pra comer 

feijão” (UC 2G), é representado agregando todo o discorrido anteriormente, a partir 

da mãe que cozinha considerando todos os membros da família “Mas eu faço é... 

[...] que eles adoram, eu faço arroz, faço feijão, que eles (filhos) dizem que é 

diferente eu fazendo” (UC 9M), ensina os filhos a cozinhar “Na cozinha, já coloquei 

ela (filha) pra fazer arroz, tô ensinando ela a... mexer no fogão, mas ela também já 

faz já!” (UC 8F), e a importância da alimentação “Ele não costumava deixar comida 

no prato quando era pequeno, eu falava assim pra ele: “você vai comer tudinho” e 

ele comia, mas quando sobrava eu me sentia assim, tem tanta criança aí... [...] Tem 

tanta criança que gostaria de ver esse prato de arroz, feijão, mistura feita, come bem 

quentinho, e aí tem alguém jogando fora? Não gostava não.” (UC 6H). 

Há, também, uma dinâmica familiar para o preparo e consumo “Em casa eu 

escolho o que vai ser preparado. [...] de final de semana é arroz, feijão, se tiver 

verdura eu faço verdura, se não eu faço uma salada” (UC 13H) “Então, a comida do 

Bruno é assim: ele só come arroz, feijão só se eu faço, se ele for num restaurante, 

ele não pega.” (UC 26B). Ainda que o arroz e o feijão tenham um lugar importante 

no prato do brasileiro, vale ressaltar a importância das preferências individuais. Tais 

preferências são de suma importância para a mãe no papel sociocultural de 

administradora das refeições da família (Assunção, 2008). Ao fazer a escolha do que 
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preparar, é ela (mãe) quem vai saber o que preparar para que todos familiares 

tenham suas necessidades supridas. Conhecimento ilustrado numa fala sobre o 

prato de seu filho: “Meu filho, [...] ele não consegue comer uma comida sem feijão... 

tem que ter feijão pra ele. Pode ter arroz, mas se não tiver feijão pra ele não é 

comida.” (UC 6C), e “Eles preferem comer um arroz, feijão, um ovo, uma salada, [...] 

eu sempre estou fazendo o que eles gostam, porque... a comida prediletas deles é: 

o arroz, o feijão, o purê de batata, que eles amam de paixão” (UC 9C).  

Como mães, as mulheres entrevistadas conseguem agregar em suas 

preparações as individualidades de cada membro da família, resultando em um 

compartilhamento, que vai além do ato de preparar e comer a mesma comida. 

Envolve também o compartilhamento das preferências individuais, seja por um 

“arroz mais soltinho” ou “um arrozinho fresquinho”, a mãe é quem compreende e 

administra essa situação, “arroz sete grãos,[...] só eu como! [...] se tiver gente na 

minha casa eu faço arroz branco”(UC 1H)(Diez-Garcia, 1997; Assunção, 2008). 

Fatores para adoção de uma comida como preferência (individual ou coletiva) 

são sabor (do alimento) e o gosto desenvolvido por ela. Em nossos dados temos a 

representação "Gostosa" aparecendo em maior frequência – 26 UCs (6,57%) – do 

que a representação "Desgosta" – 4 UCs (1,01%) – comidas cujo gosto pessoal não 

se alinham. Na representação “Gostosa” as colaboradoras expressam o gosto e a 

preferência pelo arroz e pelo feijão, seu e de seus filhos, e/ou parentes, tal como é 

observado nas expressões “O que eu gosto mesmo é arroz e feijão!” (UC 28J) e “ele 

adora o feijão dele” (UC 6C). Tal gosto, pareceu ser mantido ao longo do tempo, 

“Desde pequena que eu lembro que gosto até hoje, que eu quando faço, nossa, eu 

como de me acabar é arroz, feijão, batata frita e bife...” (UC 30G).  

Desse mesmo modo, na representação “Comer bem”, que conflui os 

significados de gosto pela comida e julgamento positivo do efeito da comida sobre o 

comensal, encontramos expressões como “Comer bem, eu acho que é você comer 

de tudo... arroz, feijão, carne, tudo que alimenta, né?” (UC 3N), e “Se não tiver o 

feijão, a farinha e o arroz (risos), num sustenta isso!” (UC 16M).  

A categoria “Comer bem” traz diferentes significados, pode estar relacionado 

à variedade de alimentos “Comer bem eu acho que é comer de tudo, muita fruta, 

muita verdura, muito legumes, arroz, feijão, carne, salada, tudo o que alimenta, né?” 

(UC 3O), à qualidade da comida “Comer bem? Ah, eu falo assim: ‘comer bem não é 

a quantidade da comida, é a qualidade da comida’. Que não adianta falar que come 
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bem com um monte de arroz, feijão, [...] pra mim isso não é comer bem” (UC 6I); à 

fartura “Isso que é comer bem, ter várias opções na mesa, aquela mesa farta pelo 

menos a minha, tô falando por mim, é o arroz, o feijão, a saladinha, um legumes e 

pronto e mistura.” (UC 10B); e ao cuidado no preparo “Comer bem é... comer uma 

refeição bem feita e não uma muito sofisticada e nem a mais cara, mas bem feita, ... 

bem preparada. Pode comer um arroz com feijão, mas se a pessoa souber cozinhar, 

aquilo ali é uma comida bem feita!” (UC 20H). 

A construção histórica do paladar de um país carrega consigo a seleção e 

modos de preparo de comidas, somada a disponibilidade que varia entre as regiões 

do país, cada região com uma identidade particular marcada por pratos típicos 

(Chemin, 2007). Mesmo com tamanha extensão territorial, o arroz e o feijão foram 

consensualmente colocados como comidas típicas brasileiras referidas em nossa 

amostra, mesmo sendo composta por mulheres nascidas em diferentes locais – 3 

regiões e 6 estados. Destacamos o papel central da figura materna na passagem 

das representações do arroz e do feijão entre as gerações (tradição). 

Consideramos que o tamanho da amostra, os recortes, territorial e de gênero, 

limitam o alcance dos dados e extrapolação dos resultados. Conclusões mais 

concisas necessitam de mais estudos, que sejam também, amplos e diversos. 

Conclusão 
 Apesar do contexto atual, a maioria das representações encontradas em 

nossa pesquisa condiz com a valorização do arroz e do feijão como comidas 

estabelecidas na alimentação – base do prato cotidiano, tanto das mães quanto de 

suas famílias.  Ainda que acompanhados, ou, por vezes, com sua quantidade de 

consumo ponderada - que remetem a uma preocupação/esforço em “ser saudável”, 

arroz e feijão são certamente indispensáveis para a maioria da amostra. 

 Assim sendo, arroz e feijão são essenciais, e quando não, ainda se fazem 

presentes nas falas sobre práticas alimentares das mães. São comidas presentes 

tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais (como preparações festivas). 

Importantes na passagem de princípios, crenças e hábitos sobre a alimentação, 

centrais na dinâmica do preparo da comida cotidiana. 

Ressaltamos a importância da investigação qualitativa e aprofundada de 

discursos e percepções sobre alimentação, em pesquisas sobre cultura e hábitos 

alimentares. Não considerar apenas os números que indicam queda de aquisição ou 
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consumo, mas compreender a formação de novas representações, que são 

dinâmicas por natureza, e quais implicações tem na cultura local e, principalmente, 

nas práticas alimentares. 
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Tabelas 

Tabela 1. Frequência e média total por narrativa das Unidades de Registro (Arroz, Feijão, Binômio e 
Preparações) em 30 narrativas de mães trabalhadoras residentes na Baixada Santista. 

Unidades de 
Registro Arroz Feijão Binômio¹ Preparações² Total 

Narrativas Frequências (n) (n) (%) 
Narrativa 1 8 2 1 1 12 (3,0%) 
Narrativa 2 7 8 1 0 16 (4,0%) 
Narrativa 3 6 6 0 8 20 (5,0%) 
Narrativa 4 2 1 1 0 4 (1,0%) 
Narrativa 5 3 2 2 1 8 (2,0%) 
Narrativa 6 7 6 0 1 14 (3,5%) 
Narrativa 7 4 3 2 2 11 (2,8%) 
Narrativa 8 7 6 3 3 19 (4,8%) 
Narrativa 9 9 8 0 6 23 (5,8%) 
Narrativa 10 4 3 1 4 12 (3,0%) 
Narrativa 11 3 4 0 1 8 (2,0%) 
Narrativa 12 5 4 0 0 9 (2,3%) 
Narrativa 13 8 10 0 0 18 (4,5%) 
Narrativa 14 3 3 1 0 7 (1,8%) 
Narrativa 15 3 3 0 0 6 (1,5%) 
Narrativa 16 8 6 0 0 14 (3,5%) 
Narrativa 17 4 2 0 1 7 (1,8%) 
Narrativa 18 3 2 0 3 8 (2,0%) 
Narrativa 19 3 4 1 1 9 (2,3%) 
Narrativa 20 3 4 1 0 8 (2,0%) 
Narrativa 21 5 5 0 0 10 (2,5%) 
Narrativa 22 9 8 3 0 20 (5,0%) 
Narrativa 23 9 5 2 1 17 (4,3%) 
Narrativa 24 2 0 3 2 7 (2,0%) 
Narrativa 25 8 9 0 1 18 (4,5%) 
Narrativa 26 8 6 0 0 14 (3,5%) 
Narrativa 27 5 8 4 0 17 (4,3%) 
Narrativa 28 4 5 1 1 11 (2,8%) 
Narrativa 29 6 5 1 1 13 (3,0%) 
Narrativa 30 15 17 3 0 35 (9,1%) 
Total 172 (43,4%) 155 (39,1%) 31 (7,8%) 38 (9,6%) 397 (100,0%) 
Média por 
narrativa 5,7 ± 2,9 5,2 ± 3,3 1,0 ± 1,2 1,3 ± 1,9 13,2 ± 6,5 

¹Unidade de Registro na qual o arroz e o feijão são citados de maneira a formar um complexo, estando ligados 
um ao outro: arroz com feijão, arroz e feijão, feijão e arroz, feijão com arroz. 
²Pratos feitos à base de arroz e/ou feijão: acarajé, arroz de Braga, arroz de forno, arroz com lentilha, arroz doce, 
baião-de-dois, dobradinha, feijoada, risoto. 


