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parando refeições mais requintadas em casa.
“Alimentar-se é um ato vital, sem o qual não há
vida possível, mas, ao se alimentar, o homem cria
práticas e atribui significados àquilo que está incorporando a si mesmo, o que vai além da utilização
dos alimentos pelo organismo”, é o que afirma a
antropóloga e pesquisadora Maria Eunice Maciel.

Diferentes culturas, diferentes rituais

s diferentes culturas definem o que é ou
não adequado para se comer em cada
refeição, da mesma forma que estabelecem quais alimentos são apropriados aos
rituais que marcam a vida em sociedade. A alimentação não se limita a devolver nutrientes ao organismo, mas é também um ato social e simbólico.
Um jantar à luz de velas, por exemplo, pode ser
uma tentativa de sedução ou marcar o início de um
romance. O jantar perde o caráter rotineiro, tornando-se um instrumento para atingir outro objetivo: a conquista. Casais com relacionamentos
duradouros também consolidam o matrimônio freqüentando restaurantes esporadicamente ou pre-
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Culturas tribais, como a dos índios Caxinauá, do
Estado do Acre, fazem das refeições coletivas rituais
simbólicos de celebração da vida. Eles acreditam
que o sexo é o alimento de sobrevivência, como
nutriente do corpo, tornando-o um ato alimentar.
Na cultura Inca, a deusa Pachamama representa a
mãe terra, simboliza a fertilidade, tanto do solo
quanto das mulheres da região, e é cultuada por
bons resultados na colheita.
A relação entre comida e sexo freqüentemente
remete às orgias romanas, em que o prazer era
incentivado. Casos extremos como vomitar a comida pelo simples desejo de tornar a comer ou os
bacanais – celebrações a Baco, o deus do vinho, da
alegria e da fertilidade na mitologia romana – que
originalmente valorizavam a colheita, a boa comida, bebida e a boa música, denegriram a associação dessas duas fontes de prazer.
Os reis da Núbia Antiga valorizavam a obesidade, restrita à elite aristocrática. No reino onde a
maior parte da população era subnutrida, a
opulência alimentar era símbolo de poder e
aparente garantia de sobrevivência dos filhos. O
sobrepeso era considerado um privilégio de classe.
Os reis da Núbia acreditavam que relações com
pessoas obesas aumentariam as chances de filhos
saudáveis e capazes de dar continuidade à dinastia.
Os quadris largos femininos foram valorizados ao
longo da história e retratados pelos mais impor-
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tantes pintores, como o renascentista Michelangelo, e associados à fertilidade. Atualmente essa
definição é infundada, principalmente pelo avanço
da medicina e pelos padrões de beleza da sociedade
pós-moderna.

Em busca do corpo ideal
“Para falar de culto ao corpo precisamos falar de
padrões de beleza, que são pessoais, mas ao mesmo
tempo influenciados por normas sociais, bem como
é necessário falar da influência dos meios de comunicação e propaganda. A sociedade de consumo na
qual nos encontramos tem valorizado o padrão de
beleza jovem e magro, como sendo o estereótipo do
sucesso; embora pareça que essa imagem social
vem se alterando, no sentido de um ideal de beleza
associado à saúde”, ressalta o psicólogo Rafael Luiz
Abreu. Ele acredita que já pertence ao senso
de culpa. De acordo com Rafael Luiz Abreu, a
comum a idéia de que os homens normalmente
mesma culpa que tornou o sexo tabu por séculos,
procuram parceiras pela beleza enquanto as muhoje em dia se manifesta em transtornos alimentalheres se preocupam mais com inteligência, humor
res em adolescentes, pois comer ganha um valor
e segurança afetiva.
negativo, já que interfere diretamente na aparência
O fato é que homens e mulheres buscam em seus
e na auto-imagem, que são duas obsessões sociais
parceiros as mesmas coisas. No Rio de Janeiro, por
contemporâneas.
exemplo, uma cidade quente e de forte cultura de
“Se formos analisar a gula e a luxúria no conpraia, o culto ao corpo é imperativo. Academias,
texto de nossa sociedade atual, podemos pensar
casas de sucos e comidas naturais ajudam a comjustamente nas disfunções das
por, cada vez mais, o cenário da
No relacionamento
mesmas, nos excessos, ou seja, o
cidade. Abreu destaca que o sexo
afetivo,
os
homens
sexo desmedido e o comer comé principalmente uma questão
pulsivamente, sendo que este
mental, envolvendo idéias, fanreferem-se ao sexo
último já é classificado como um
tasias e afetos, portanto afirma:
como uma refeição
transtorno. Do ponto de vista da
“É necessário estar satisfeito com
psicologia, o que leva aos excessos é a dificuldade
a própria imagem para que se possa viver plenade lidar com os próprios afetos, frustrações e conflimente uma relação sexual, o que não significa
tos inerentes ao dia-a-dia. Uma pessoa fragilizada
estar ‘sarado’ ou bronzeado. Mas é claro que não se
diante dos próprios problemas pode querer não
pode ser hipócrita e dizer que a beleza física não
enfrentá-los, buscando soluções fáceis que a ajuatrai para o sexo. O importante é ter a mente e o
dem a fugir dos obstáculos”, afirma.
corpo integrados a fim de se vivenciar plenamente
O surgimento da pílula anticoncepcional, em
o prazer sexual”.
1949, contribuiu para a liberação do sexo sem
caráter re p rodutivo, conferiu mais segurança às
Gula e luxúria
mulheres de explorar especificamente o prazer. Se
A fome e o sexo são necessidades fisiológicas nano tempo da inquisição o orgasmo feminino era
turais, instintos de sobrevivência. Não possuem
considerado bruxaria e na época Vitoriana, perv e rnada de errado e são responsáveis por uma vida
são; atualmente aquelas que não alcançam o orgassaudável. Porém, na cultura ocidental esses pramo sentem-se inadequadas diante da sociedade.
zeres são por vezes tomados como pecado, dignos

Quer um pedacinho?
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Uma das soluções encontradas é realização de fantasias para incrementar a relação sexual. Essa é
uma possibilidade de unir dois grandes prazeres: a
cama e a mesa. Segundo o psicólogo, os fetiches rep resentam possibilidades de satisfação de desejos.
“O sexo, para o ser humano, nunca foi apenas uma
questão de estímulos biológicos, uma necessidade fisiológica. Para nós, o sexo envolve fantasias e afetos,
conteúdos mentais e sentimentais. O sexo é recheado
de significados e o próprio ato sexual na intimidade
do casal ou parceiros se renova através da criatividade
de cada um”, comenta Rafael Luiz Abreu.
O psicanalista Rodrigo Lyra complementa dizendo que fetiches são mais comuns aos homens. “O
fetiche é uma certa materialização do que há de
inefável no desejo. O desejo existe na falta; é sempre
o desejo de outra coisa que pode ser difícil de se
alcançar. Portanto, o fetiche encarna um pouco essa
outra coisa. Uma solução tipicamente masculina é
se ater aos objetos do fetiche.”, diz Rodrigo Lyra.

Escolha sua fantasia
Gula e luxúria, pecados capitais, são, no entanto,
recorrentes e podem ser vividos simultaneamente
na sociedade pós-moderna. A quebra de tabus ao
longo dos tempos trouxe maior liberdade aos indivíduos, deixando-os aptos à realização de suas fantasias. Um exemplo popular é o da bala Halls
preta, sabor mentol-eucaliptus, que aparece como
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um dos maiores mitos no que diz respeito à união
dos prazeres da boca e do sexo. Ana Cláudia
Teixeira, 37 anos, professora de História, garante
que o frescor proporcionado pelo drops potencializa
a sensibilidade dos poros. O estudante de relações
internacionais Bernardo Pontes, 20 anos, diz que
adora inventar brincadeiras com sua namorada.
Uma das mais recorrentes é utilizar leite condensado e morangos com chantilly sobre os corpos,
durante as preliminares da relação. Já a bióloga
Roberta Goulart, 26 anos, prefere saborear mangas
durante o sexo. Ela acredita na sensualidade das
frutas. “É importante ter em mente uma única
coisa: o fetiche é saudável quando faz parte do
prazer, não quando é a única forma de se obter
prazer sexual.”, afirma o psicólogo Rafael Abreu.
Um mercado em crescimento atualmente é o
ramo das sex shops. A busca dos casais para
re a l i z a remseus fetiches, além da quebra do pre c o nceito em relação aos produtos disponíveis nesse segmento, faz com que, cada vez mais, surjam novas
possibilidades. Há inclusive numerosos produtos
que estimulam o paladar. Uma das pioneiras, no
Rio de Janeiro, é a loja A2. Lá, encontram-se desde
doces e chocolates em formatos fálicos até roupas
íntimas comestíveis e diferentes tipos de géis térmicos excitantes com sabores de cereja, tangerina, salada de frutas e cacau. A estudante de Dire i t o
Tatiana Araújo, 21 anos, é uma cliente assídua de
sex shops. Ela compra desde lingeries sensuais até
estimulantes, do tipo gel térmico, e chocolates. “O
meu gel preferido é sabor cereja. Adoro o efeito de
d o rmência e calor causados. Gosto de surpre e n d e r
meu namorado com novidades”, revela a estudante.

Por que “comer”?
A relação de comida e sexo não se restringe aos
sex shops ou à prática em si. Ela está presente no
vocabulário cotidiano. Termos e apelidos como luade-mel, doce de coco, chuchu, filé mignon são
exemplos das expressões popularizadas. No relacionamento afetivo, os homens referem-se ao sexo
como uma refeição. O termo comer pode ser uma
metáfora para o ato sexual. De acordo com a
antropóloga Maria Eunice Maciel, este fato não
ocorre apenas no Brasil. “Essa associação acontece
em várias partes do mundo, mas que aqui no nosso
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país parece ser muito forte. Por exemplo, o livro de
Roy Lewis What we did to father, que em francês
chamou-se Pour quoi j’ ai mangé mom père, ao ser
traduzido para o português, no Brasil, virou Por que
eu almocei meu pai, pois o sentido literal levaria,
inevitavelmente, a uma associação sexual.”
Apesar de desconhecer a origem do termo, o
psicólogo Rafael Luiz Abreu relaciona a palavra
“comer” e o ato sexual como oriundas do machismo
histórico presente na sociedade ocidental patriarcal
em que vivemos. Abreu diz que o termo normalmente é utilizado para colocar a mulher a serviço do
homem durante o ato sexual, como se fosse sua
“comida”. Contudo, hoje em dia já se tem notícias

de mulheres que também utilizam o termo se
referindo a “comer” os homens.
“Para a psicanálise, o homem costuma diminuir a
mulher para se sobressair como dominante. O comp o rtamento feminino de usar o mesmo termo pode
ser uma tentativa de reação à desigualdade de dire itos que historicamente determinam o homem como
detentor ativo do prazer sexual. A mulher, a princípio, é apenas passiva diante do prazer do mesmo. Os
estudos de caso de Freud trouxeram luz à sexualidade feminina, presente e atuante. A mulher não é
apenas um objeto do homem, e quando se submete
a esse papel, pode desenvolver patologias como a
clássica histeria freudiana.” analisa Abreu.

Alimentação, sexo e cultura
Entrevista com ELIELMA AYRES MACHADO. Professora da PUC-Rio e doutora em Antropologia Social
Eclética: O jantar como ritual de conquista é uma prática ocidental ou em
outras culturas também é uma das
f o rmas de despertar o parceiro ao ato
sexual?
Elielma Machado: Não diria
jantar ritual, pois jantar é algo
p a rticular a determinadas sociedades. Mas muitos antropólogos
já apontaram como a comida
(alimentação) encontra-se profundamente relacionada com a
atividade sexual.
E: E o preparar da comida? Há alguma relação entre a preparação de alimentos para uma refeição e o sexo?
EM: Há várias relações possíveis
desde as concepções funcionalistas com a “teoria das necessidades” e assim tanto a alimentação quanto a reprodução estariam associadas à sobrevivência
da espécie e as concepções funcionalistas sobre a passagem de
natureza e cultura. Bem como se
pode notar o tema é constante
nos estudos antropológicos.
E: Por que hoje em dia as pessoas
valorizam mais o prazer sexual do
que seu uso exclusivo para a procriação? Isso tem a ver com a revolução
sexual feminina? Sinceramente não
sei se é só hoje em dia (ou desde a
chamada revolução sexual).

Quer um pedacinho?

EM: As relações sexuais preferenciais, entre humanos e mesmo em outras espécies animais,
não estão diretamente re l acionadas com a reprodução. Se
assim fosse o que dizer das relações homo eróticas?
E: Qual a necessidade da busca de
fetiches na busca pelo prazer?
EM: Não sei se está no plano da
necessidade. Talvez fosse melhor
perguntar: a busca pelo prazer
implica na utilização de fantasias? Minha resposta, sim.
E: A prática sexual com alimentos
pode estar relacionada a algum distúrbio – da mesma forma que o
sado-masoquismo às vezes é tomado
como um desvio de comportamento –
ou é um fator cultural? Há culturas
em que esse comportamento não
seja considerado um fetiche, mas
uma prática rotineira?
EM: Sobre a primeira parte da
p e rgunta não me atrevo a
comentar distúrbios. Pois não
gostaria de simplificar o trabalho de outros especialistas e
cometer alguma leviandade.
S o b re a segunda parte da pergunta, acho muito complicado
pegar uma forma de classificação tão marcante e generalizar. Tenho muito cuidado

com generalizações sem fundamento, pois não devemos ser
etnocêntricos. Assim, não vou
mencionar nenhuma cultura.
Mas não me surpreenderia se
alguém soubesse de uma cultura
em particular onde uma prática
que para nós seria considerado
sado-masoquismo possa existir.
O mais próximo a isso que conheço são os Naven de Nova
Guiné, que foram pesquisados
por Gre g o ry Bateson.
E: Existe relação do culto ao corpo e
o prazer estético no sexo?
EM: Penso que sim, afinal
Narciso acha feio o que não é
espelho.
E: Como surgiu o emprego do termo
“comer”, tão utilizado pelos homens
quando se referem ao ato sexual?
Qual sua opinião a respeito?
EM: Conheço várias versões
s o b re como surgiu o emprego do
t e rmo “comer” como referência
ao ato sexual. Mas desconheço
uma versão que deveria ser reproduzida em uma revista universitária. Até mesmo porque acho
sem propósito, ainda mais quando utilizado por homens nos dias
atuais. Pois essa lógica de quem
come e o inverso parece ser
anacrônico em pleno século XXI.
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