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CIÊNCIA E TRADIÇÃO: FAO, AGUA E VINHO NA ALIMENTAÇÃO

SC1ENCE AND TRADITION: BREAD, WATER AND VVINE IN THE FEED
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RESUMO

A alimentação influencia a saúde, de forma dinâmica a níve! bio-pxico-socio-cuïtural c de forma
multifatorial. A sua natureza social c hedónica, foi construindo expressões de representações
geracionais da cultura portuguesa. Objetivus: Reconhecer as expressões proverbiais acerca da água,
do pão c do vinho e a sua relação com as práticas ciiltarais alimentares e o seu contributo para a
manutenção desya cultura; Reconhecer as relações entre as expressões provcrbiais e os dados
científicos que eventualmente os corroborem. Metodologia: Partindo de am referencial teórico.
construiu-sc uma análise dialógica que confronta as relações entre os disciirsos proverbiais, as
práticas culturais e a "massa crítica" cientificamente assumida. Usaram-se os conhecimentos
paremiológicos das autoras, rccorrendo-se ainda à AIP- Associação Internacional de Pai-emiologia.
Resullados; Após análise de textos, foram encontrados provérbios que defendem o uso e a
importância destes alimentos, os contextos em que emergem c advertências na Promoção da Saúde.
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ABSTRACT

Alimentation infíuences health in a dynamically way and in a multifactorial manner, at a bio-psico-
social-cultural levei. It's social and hedonic nature hás been conslructing expressions oi' Pürtuguese
culture, generation after generation. Aim: Recognize proverbial phrases abaut water, bread and wine,
it's relationship with food practices and contribution to il's maintenancc. Methodology: Starting from
a theoretical framework, it was constructed a dialogical analysis. confronting the relations between
the proverbial specches, cultural practices and the "criticai masï" scientificallv assumed, It was used
the authors' paremjology knowledgc, using the AIP-Inlcmational Associatiun of Paremiology.
Results: Aftertext anaiysis, proverbs that advocate the use and importance ofthese food, the contexts
in which they emerge and cautions in Health Promotiun, were found.
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