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Resumo 

A sociedade ocidental - que já foi chamada de pós-colonialista, pós-industrial, 
pós-moderna, e que, atualmente, é chamada de sociedade de consumo ou até mesmo 
de sociedade de abundância - tornou-se um rico campo para a antropologia. No 
estudo de um grupo de clientes pacientes que aguardam pela realização da cirurgia 
bariátrica em um hospital universitário na cidade de Goiânia - Goiás, pude analisar, 
através do método etnográfico, o comer destes indivíduos. Este artigo, que é parte das 
análises das representações sociais encontradas, é um convite a olhar a perspectiva 
do consumo na formação de um sistema alimentar marcado pela categoria fartura. 
Considerando o consumo como o significante de uma estrutura de abundância, a 
formação da realidade deste grupo é descrita aqui através da alimentação e engloba 
os planos político-econômico, social, fisiológico e psicológico do ser.  
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Abstract 

Called by post-colonial, post-industrial and post-modern, the western society 
today it has called the consumer society or even the abundance of society, has 
become a rich field for anthropology. In the study of a client group patients waiting for 
bariatric surgery at a university hospital in Goiânia - Goiás, I examine, through the 
ethnographic method, the eating of these individuals. This article is part of the analysis 
of social representations found and an invitation to look at the perspective of 
consumption in forming a marked food system by category plenty. Considering the 
consumption as significance in a structure of abundance, the formation of the reality of 
this group it’s described here by feeding and includes the political-economic, social, 
physiological and psychological being. 
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Apresentação 

Este artigo traz alguns questionamentos levantados durante o processo 

de coleta e análise de dados para uma pesquisa - ainda em andamento - pré-

requisito para conclusão do curso de mestrado em Antropologia Social da 

Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG). Neste 

artigo trago discussões que nos ajudam a pensar sobre o comportamento 

alimentar de um grupo de pacientes atendidos no Hospital das Clínicas 

(HC/UFG) de Goiânia, Goiás. Em sua integridade, a pesquisa se desenvolve 

considerando o caráter totalizador da alimentação, mas neste momento, 

convido o leitor a voltar o olhar para o consumo de alimentos e a formação de 

uma estrutura de abundância dentro deste grupo. Tendo como metodologia o 

método etnográfico, o planejamento baseou-se no recorte empírico e privilegiou 

o grupo na seleção inicial. 

 

Introdução 

Na constituição dos sistemas alimentares intervêm fatores que implicam 

representações1 e imaginários sociais envolvendo escolhas e classificações. O 

sistema alimentar pode ser considerado “o complexo das relações 

interdependentes associadas à produção, distribuição e consumo dos 

alimentos que foram se estabelecendo ao longo do tempo e do espaço com o 

objetivo de resolver as necessidades alimentares das populações humanas. 

Desse modo, reconhece-se a relação entre as diferentes forças que atuam nos 

fluxos de mercadorias que vão desde os produtores até os consumidores e se 

aceita que os sistemas alimentares são realidades dinâmicas e que existem 

elementos de continuidade e de mudança na evolução de processos sociais 

que delimitam as formas pelas quais os alimentos são produzidos, distribuídos 

e consumidos”. (CONTRERAS & GRACIA, 2011: 36).  

                                                           
1 A representação social é a construção mental da realidade que permite a compreensão e a 

organização do mundo, bem como é a que orienta o comportamento. Os elementos da realidade, os 
conceitos, as teorias e as práticas são submetidos a uma reconstituição com base nas informações 
colhidas e na bagagem histórica (social e pessoal) do sujeito, permitindo, dessa forma, que se tornem 
compreensíveis e úteis. Nesse processo, as representações sociais tomam um objeto significante, 
introduzindo-o num espaço comum, digerindo-o de forma a permitir sua compreensão e sua incorporação 
como recurso peculiar ao sujeito (MOSCOVICI, 1978; GARCIA, 2005). 

 



 

 

A alimentação e o comer transformaram-se nas últimas décadas, 

passaram de um ato concebido pelas pessoas como sendo da esfera das 

preferências individuais e privadas – do “meu” gosto e do “meu” direito de 

escolha – a um comportamento com consequências diretas na esfera pública 

(BARBOSA, 2007).  Atualmente, o senso comum, a mídia e os profissionais de 

saúde passam uma denotação negativa da alimentação contemporânea na 

sociedade ocidental atribuída ao tempo escasso das refeições, à 

superalimentação de algumas populações, à inclusão de ‘alimentos não 

saudáveis’ nas refeições diárias etc., sugerindo a ideia da diluição dos 

parâmetros alimentares (COLLAÇO, 2004).   

Este discurso ganha mais poder se aliado ao aumento dos casos de 

doenças vinculadas à alimentação – tendo como principal exemplo a 

obesidade. Atualmente, a população brasileira possui, entre os adultos, a 

frequência de excesso de peso de 48,5%, sendo maior entre homens (52,6%) 

que em mulheres (44,7%), destes, a frequência de adultos obesos já é de 

15,8% (BRASIL, 2012). Dados que refletem uma tendência na população 

ocidental, a qual, a partir da industrialização, vem sendo chamada de 

sociedade de consumo ou sociedade da abundância (BARTHES, 1961).  

No atual cenário formado por dados epidemiológicos alarmantes que 

ligam a alimentação a problemas graves de saúde, encontram-se os 

participantes desta pesquisa. Até então, conversei com oito pacientes clientes 

do Hospital das Clínicas (HC) 2, seis mulheres e dois homens com idades 

variando entre 31 a 74 anos - no período de março a abril de 2015 - que 

possuíam o diagnóstico de obesidade grave, ou seja, com Índice de Massa 

Corporal (IMC) 3 maiores que 35 kg/m2 associado à comorbidades, integrantes 

                                                           
2 O HC é localizado no Setor Leste Universitário em Goiânia (Goiás) e trata-se de uma instituição pública 
com o objetivo de atendimento assistencial gratuito vinculado às faculdades, sendo assim, vinculado ao 
Sistema Único de Saúde. Teoricamente, os pacientes deveriam ser encaminhados após triagem nas 
Unidades Básicas de Saúde para atendimentos especializados, uma vez que o hospital conta com 
programas de atendimento que são referências nacionais, como por exemplo, o Ambulatório de Nutrição 
e Obesidade Grave (ANOG). 

3O IMC é uma medida antropométrica utilizada para classificação do peso corpóreo. É encontrado através 
da divisão do valor do peso atual do indivíduo, em quilogramas, pelo valor do quadrado da sua altura, em 
metros, ou seja, IMC = peso corpóreo atual/ altura x altura. O resultado indica se o peso corporal está 
eutrófico (adequado), abaixo ou acima do ideal em relação à altura (ABESO, 2009:11). 



 

 

do Ambulatório de Nutrição e Obesidade Grave (ANOG) e aguardavam para 

realização da cirurgia bariátrica4.  

Não afirmo sobre nenhuma característica ou peculiaridade das/os 

pacientes clientes que não seja autoatribuída.  Eu poderia apenas sinalizar 

genericamente que o grupo com quem lidei é formado por pessoas não 

brancas, residentes em bairros populares da cidade de Goiânia. Trouxeram 

histórias marcadas por rupturas de relações sociais, através de períodos de 

transições e/ou eventos críticos5 como formadores e influenciadores do 

comportamento e consumo alimentar. Todos os participantes enfatizaram o 

emocional (ansiedade ou depressão) como causa primária para o consumo 

abusivo (em grande quantidade) de alimentos, o que levou a um aumento de 

peso. 

Aos processos de transições encontrados neste grupo, refiro-me a relatos 

de migrações do meio rural e/ou região norte e nordeste do país para Goiânia, 

acontecidos em torno da década de 70 e 80. Seis, dos oito indivíduos 

entrevistados, relataram êxodo (próprio ou dos pais e avós) à procura de 

‘melhores condições de vida’. Porém, a maior transformação, na opinião deles, 

aconteceu com a inclusão destes no mercado de trabalho, casarem e/ou após 

a gestação (em quatro das oito mulheres entrevistadas). Tais acontecimentos 

significaram ascensão econômica, aumento do poder de compra e uma 

consequente liberdade de escolha mediada por emoções oriundas de eventos 

críticos marcados por períodos de escassez. 

Os discursos analisados para esta pesquisa revelaram que as 

representações simbólicas referentes ao comer utilizadas no grupo são 

                                                           
4 Esta cirurgia é um procedimento de retirada de parte do estômago do paciente. É usada como recurso 
consistente nos casos de obesidade grave com falha de tratamento clínico, proporcionando aos pacientes 
redução nos índices de mortalidade e melhora de comorbidades clínicas. A taxa de mortalidade associada 
à cirurgia varia de 0,1% a 1,1%, dependendo do procedimento (ABESO, 2009: 74). A indicação para 
cirurgia é feita, primariamente, pelo IMC.  Caso o resultado do cálculo for acima de 40 kg/m² ou acima de 
35 kg/m2 com comorbidades associadas e falha nos demais tratamento, é indicado à cirurgia. De acordo 
com as nutricionistas do hospital, os atendimentos visavam reduzir o peso corporal dos clientes pacientes 
para que estes conseguissem reduzir as comorbidades associadas à obesidade sem a necessidade da 
cirurgia ou, caso houvesse a cirurgia, acompanhar o processo de adaptação. 
5 Utilizando-me das teorias de Giddens (1991: 113) e acrescento ao perfil destes pacientes clientes os 

“eventos críticos” relatados. Esse conceito demonstra que fatos críticos vividos ao longo da vida alteram – 

funcionalmente - o ‘normal’ da vida das pessoas e, além disso, tem implicações para o futuro e para a 

própria identidade do indivíduo. Estes seriam eventos acontecidos ao longo da vida em que as estruturas 

da vida cotidiana sofrem rupturas e é um aspecto importante para pesquisas realizadas com pacientes de 

hospitais. 



 

 

envolvidas por contradições similares aos contrassensos teóricos - recorrentes 

nas análises antropológicas feitas até metade do século XX. Aparecem 

categorias relacionadas ao ideal, outras vezes ao real e também ao que se 

considera saudável. Porém, uma categoria me chamou mais atenção: a fartura. 

Esta categoria foi trazida pelos participantes quando resgataram a memória 

afetiva ligada ao passado rural, e está relacionada com a quantidade de 

comida ingerida em uma única refeição (quando relacionada ao meio rural e 

aos períodos de safra) ou à variedade de itens alimentares em uma mesma 

refeição (quando relacionada ao meio urbano). 

 

O consumo como experiência de fartura 

Tradicionalmente, a Antropologia considera a sociedade de abundância 

como aquela sociedade que não tem restrições ou que nada falta (MAUSS, 

1967; SAHLINS, 2003). Este pensamento, se mal interpretado, pode induzir à 

ideia de que é a ‘falta’ a criadora do desejo de consumo, como uma forma de 

compensação; ou que o consumo ‘exagerado’ é derivado da produção maciça 

de bens – principalmente após a Revolução Industrial. Esta ideia já foi 

desconstruída, defendendo o fim da colagem consumo e capitalismo. 

Historicamente, a Revolução do Consumo e Comercial precedeu a Revolução 

Industrial (BARBOSA & CAMPBELL, 2006: 14), deixando claro que, 

originalmente, a produção não foi indutora do consumo. 

A ideia de abundância está quase sempre temporalmente relacionada 

com a sociedade ocidental atual. Mas essa tendência não deve limitar nosso 

pensamento. O conceito de exagero existia antes da Revolução Industrial e 

antes da Revolução do Consumo e Comércio, tendo o seu significado 

transitando entre valores positivos e negativos. Na atualidade, a abundância 

significa ‘quantidade maior que a suficiente’ e é de certa forma condenada, pois 

coloca em evidência a fluidez dos limites que dividem o que é necessário e o 

que não é (excessivo).  

As sociedades de consumo surgem sempre como um reverso negativo e 

criticado de outro tipo de sociedade positiva e nostalgicamente valorizada. Na 

década de 80 o estudo do consumo libertou-se da produção, porém, a 



 

 

‘sociedade de consumo’ é tida como estruturada em volta da venda e produção 

de bens, mas também como sendo uma sociedade onde as pessoas se 

deslumbram alienadamente com os sempre mais altos níveis de consumo 

ambicionados. A ‘cultura de massa’ é entendida como a de consumidores 

alienados, mantendo a noção marxista de mercadoria e da mercadorização 

(HART, 1982; TAUSSIG, 1980 in: DUARTE, 2010). 

O trabalho de Campbell contradiz essa ideia de alienação e traz a 

autoconstrução identitária pelas compras não redutível apenas à aquisição de 

bens. O processo inclui um componente imaginário, experimental e reflexivo 

que desencadeia séries de experiências sensoriais e imaginárias. As compras 

precedem o processo de construção identitária contemporânea e criam redes 

de relações sociais, tornando a identidade como múltipla e formada a partir da 

relação com o outro, com o tempo e com o lugar (CAMPBELL, 2006: 59).  O 

consumo está diretamente relacionado ao desejo e à vontade. Ao ligar o 

consumo às emoções, a teoria de Campbell ajuda-nos a entender o motivo dos 

participantes da pesquisa usarem suas experiências ou eventos críticos para 

justificarem o quadro estereotipado de consumidores exagerados. 

 Para Campbell, os indivíduos se autodefinem através dos seus gostos e 

desejos para falarem de sua ‘real’ identidade: a nossa identidade reside em 

nossas reações aos produtos e não aos produtos em si, sendo a identidade 

descoberta, e não comprada, tornando o consumo uma questão de ‘ser e 

saber’ (CAMPBELL, 2006: 53). O consumidor manifesta suas relações sociais 

e sua formação identitária na compra dos mais variados produtos - no caso do 

grupo observado, o alimento foi central nestas representações. Mas não 

devemos esquecer de que o desejo e a vontade, desmembrados das 

experiências individuais, são formados – ou no mínimo modelados – 

socialmente. Precisamos nos perguntar, portanto, qual a lógica do ‘querer 

abundante’ do consumidor atual?  

 

 

 



 

 

O desejo de inclusão  

O desejo (parte subjetiva do ato de comprar) é uma formação social e não 

individual. Pun Ngai, em seu estudo com as mulheres dagongmei6, define o 

desejo não como uma fantasia, ou proveniente de uma falta, ao contrário, o 

desejo seria a fonte da realidade e da verdade, é o que produz o real, o 

subjetivo e o social. Além disso, o consumidor experimenta produtos e serviços 

comprados para uso próprio, estando mais preocupados em satisfazer 

vontades (subjetivas) que necessidades (objetivas) (CAMPBELL, 2006: 51). 

Ao analisarmos os discursos do grupo, percebemos que existe a 

manifestação de um desejo de ‘melhores condições de vida’ que 

provavelmente foi criado, reproduzido e justificado através do discurso político 

econômico de modernidade propagado no Brasil nas décadas de 1960 a 1980, 

o qual seguiu uma tendência global7. Este desejo de melhores condições de 

vida (ligado ao consumo) precede os períodos de transição destes indivíduos, 

seja no êxodo em busca de emprego ou na estabilidade emocional e financeira. 

O surgimento deste desejo similar observado não é apenas coincidência, seria 

o que Canclini define como ‘globalização de identidades’ (CANCLINI, 1999). 

A ideia propagada de que “o indivíduo é incluso em uma sociedade 

urbana moderna somente se estiver consumindo” foi comprada por estas 

pessoas. Ao ligarmos o consumo à cidadania refiro-me apenas à busca por 

inclusão social e não por direitos políticos, “não devemos pensar que o 

consumidor é irracional ou que segue uma ideologia, mas sim um indivíduo 

exposto a iguais possibilidades de acesso aos bens de globalização” 

(CANCLINI, 1999). As sociedades, antes de tudo, compõem-se pela ideia que 

                                                           
6 Dagongmei são mulheres chinesas migrantes da zona rural para as metrópoles em busca de trabalho. 

7 Em caráter político econômico, verifica-se que os países em desenvolvimento, em especial a China e a 
Índia, e considerando também o Brasil, passam por um período de forte crescimento econômico e de 
renda nos últimos anos, a despeito da crise econômica mundial do segundo semestre de 2008. Esse 
movimento foi acompanhado pelo incremento da urbanização, intensificando e alterando o perfil de 
consumo da população mundial. No Brasil, a população cresce 1,70% ao ano, em contrapartida, a 
população do meio rural está desacelerando desde 1975, chegando a um ponto estimado de inflexão em 
2020 – a partir deste momento, as estimativas são de queda absoluta do número de pessoas vivendo no 
meio rural, chegando, em 2050, a níveis observados na primeira metade da década de 1980.  Relevante 
foi, também, o fenômeno de encurtamento da diferença de renda da população brasileira após este 
período, sendo que os grupos com menor poder de compra aumentaram sua participação na renda total 
do País em 52,4%, enquanto os mais ricos perderam 9%, podendo constatar a elevação do poder de 
compra de toda a população entre 1996 e 2008 (IPEA, 2010). 

 



 

 

ela faz de si mesma (SARTI, 2001). Isso significa que se uma sociedade 

transmite a ideia de modernidade, o indivíduo que a compõe (ou deseja 

compor) incorpora tal modernidade. 

Sendo, então, a realidade um produto de nossos desejos, a nova 

realidade traçada por estes indivíduos busca distanciamento de um passado 

marcado por períodos de escassez de alimentos. Tal evento ocasiona um 

redirecionamento das políticas de valores e nos sinaliza a razão pela qual o 

consumo de alimento torna-se central nesta nova realidade. A partir daqui, 

consideremos que “a estrutura da abundância reflete a estrutura do querer” 

(NGAI, 2003: 476). Como nos mostra Regina8, uma das participantes da 

pesquisa, em seu discurso: 

“Quando eu casei meu esposo já tinha mais condições de dar uma vida mais 

confortável pra mim e pra minha filha. Eu podia ir no mercado e comprar o que eu 

quisesse, comprava o que eu nunca pude ter. Agora pensa uma pessoa que comia 

muito doce falar ‘pode comprar o que você quiser’ (Regina, 33 anos). ” 

 

O que é importante enfatizar nestes indivíduos é o aumento do poder de 

compra e a criação de uma nova realidade (novos desejos e vontades) 

baseada no ideal de consumidor (nova busca do ‘eu real’) através da compra 

de mercadorias. Este critério justificaria a marca de abundância na sociedade 

de consumo atual, pois, o poder de compra é uma marca real do valor pessoal 

nas sociedades de consumo (MOLNÀR & LAMONT, 2002), principalmente em 

um grupo que traz a fartura como valor positivo na alimentação.  

Assim, o consumo não é o significado, mas o significante de uma 

estrutura de abundância em uma sociedade de mera fantasia (NGNAI, 2003). 

Isso quer dizer que o consumo é a parte real, mensurável, palpável, de um 

complexo de relações sociais que têm como significado o ‘poder escolher’, 

comprar e consumir, idealizando uma fantasia de ser consumidor – no caso de 

grupos de transição inseridos em uma estrutura de abundância. 

Não pretendo cometer a falta de reduzir as escolhas alimentares à 

região (espaço), período (tempo), poder de compra (classe social), política e 

economia, agencia individual ou uma forma de compensação da falta. 

                                                           
8 Nome fictício 



 

 

Devemos lembrar que o sistema alimentar engloba produção, distribuição, 

consumo e descarte de alimentos, e que ‘a mercadoria não é uma coisa, em 

vez de outro tipo de coisa, mas uma fase na vida de algumas coisas’ 

(KOPTOFF, 2008 in: APPADURAI, 2008: 32). Porém, neste caso, a mercadoria 

em questão é ingerida, ela transforma fisiologicamente o indivíduo e, como 

vimos, pode gerar algumas doenças.  

O corpo obeso reflete um consumo exagerado. Fato que, atualmente, é 

condenado moralmente por discursos de sustentabilidade ou saudabilidade. Os 

participantes da pesquisa trazem em suas falas - além da dor física - uma dor 

moral. São estigmatizados pela sua forma corporal e entram no dilema do 

modernismo cultural. Sentem, assim, o peso de pertencer a uma sociedade 

que estimulou o consumo em massa e agora impõe a responsabilidade deste 

comportamento toda no indivíduo.  

 

Conclusão 

Obras importantes já criticaram a oposição entre mercadoria e presente e 

desconstruíram a visão de que os bens de massa são dessocializantes 

(APPADURAI, 2008), colocando-os como parte importante da cultura material, 

sendo o consumo moderno um processo de ‘objetificação’ ou a projeção social 

no mundo externo e a sua reincorporação (MILLER, 1987). Assim, o consumo 

foi entrelaçado às propriedades culturais simbólicas e não ao capital. Portanto, 

os bens de massa são a nossa cultura (DUARTE, 2010). 

O que pude observar é que o consumo aumenta o abismo entre o rural e 

o urbano; e, ao criar uma realidade possível de infinitas variedades, 

quantidades e fornecimento ininterrupto, a cultura do consumo alterou as 

políticas de valores dos indivíduos que tentaram cultivar valores antigos em 

meio a formação de uma nova realidade.  Na maioria das vezes, as políticas de 

valores são políticas de conhecimento, o que significa grosseiramente dizer 

que ‘eu não desejo aquilo que eu não conheço’.  

Simmel sugere que os objetos não são difíceis de adquirir porque são 

valiosos, “mas chamamos de valiosos aqueles objetos que opõem resistência 



 

 

ao nosso desejo de possuí-los”. A dificuldade de aquisição, o sacrifício 

oferecido em troca, é o único elemento constitutivo do valor, de que a escassez 

é tão somente a manifestação externa, sua objetivação sob a forma de 

quantidade (SIMMEL, 1978 in: APPADURAI, 2008: 67). Os indivíduos 

observados nesta pesquisa tiveram períodos de restrição de alimentos – no 

sentido de necessidades não de vontades – tornando este um item de grande 

valor.  

Na busca por ‘melhores condições’ e também por inclusão em uma 

civilização de consumo (CAMPBELL, 2006: 64), estas pessoas representaram 

o conceito de consumidor através da compra abundante (que neste caso foi 

direcionado ao consumo de alimentos), mas não diferem de qualquer outra 

estrutura de consumo moderno ocidental, ou seja, o significado do consumo é 

a própria abundância, independente do item comprado. Assim, o discurso 

político e econômico em determinado período de crescimento do país propagou 

a ideia do indivíduo urbano e moderno como algo que poderia ser ouvido, lido, 

assistido, vestido, visitado, bebido ou comido, contando que fosse consumido 

sem restrições. 

A peculiaridade no caso das pessoas estudadas nesta pesquisa, é que ao 

usar o alimento como artefato de modernidade, o indivíduo deixou de ser 

apenas um bom consumidor urbano e passou a ser um ‘problema de saúde 

pública’ - fato este que expõe a contradição das políticas de valores atuais. 

Hoje em dia a ideia de consumidor abundante foi substituída pela ideia de 

consumidor seletivo para representar o moderno. Discursos que valorizam a 

qualidade, e não a quantidade, entraram em cena conduzindo os indivíduos a 

repensarem suas atitudes e a buscarem seu ‘eu real’ mais uma vez. Eles, que 

finalmente viam-se como cidadãos, passaram a identificar-se e serem 

identificados como pacientes - o que nada mais é do que outra vertente dos 

mesmos consumidores, mas agora colocam saúde como item de maior valor e, 

provavelmente, continuam consumindo abundantemente – ideia facilmente 

apontada pelo crescimento do mercado destinado a este tipo (identidade) de 

consumidor.  
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