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Consumo Alimentar

Introdução

O foco principal de interesse dos inquéritos dietéticos é, usualmente,

constituído pelas relações entre o consumo de alimentos e as condições de saúde

de indivíduos e populações. Assim é que o consumo alimentar é largamente

utilizado para a caracterização das condições individuais e coletivas de alimentação

e nutrição, isto é, como um instrumento indireto de diagnóstico nutricional e,

além disso, em pesquisas direcionadas especificamente à investigação do papel

da dieta na determinação do processo saúde-doença (Gibson, 1990; Willett, 1990).

A ingesta de alimentos, por sua vez, tem despertado a atenção em outras áreas

do conhecimento e mostrado um papel relevante na avaliação do impacto de

programas de desenvolvimento econômico (Quandt & Ritenbaugh, 1986; para

alguns exemplos, ver Bénéfice & Simondon, 1993; Huss-Ashmore & Curry, 1989;

Prehm & Haedrich, 1991).

O presente capítulo, como se verá, não se restringe a isso. A preocupação

com as implicações nutricionais dos padrões de consumo permeia, por certo, a

análise e a discussão dos dados. Assim, minha atenção permanece, de certo modo,

voltada para a dimensão biológica das relações entre os Wari’ e seus alimentos. No

entanto, não busco aqui traçar indiretamente o perfil nutricional da população,

descrevê-la em termos do risco para o desenvolvimento de doenças específicas ou

do grau de adequação da dieta ante as necessidades nutricionais. Em lugar disso, é

a descrição detalhada dos perfis de consumo wari’, como forma de subsidiar uma

compreensão mais adequada de determinantes mais amplos das condições de

alimentação e nutrição do grupo, o objeto de minha atenção. Em outras palavras, o

exame de diversos aspectos relacionados à alimentação, observados especificamente

com base em uma análise qualiquantitativa do consumo.

A dimensão alimentar se mostra, como já mencionei, privilegiada para o

entendimento das mudanças ambientais, sociais e econômicas por que vêm passando

as sociedades indígenas no Brasil, e é aqui abordada nessa ótica. Um dos pressupostos
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que orientam a presente análise é o de que, mesmo em um capítulo devotado à

análise quantitativa da ingesta de alimentos, e considerando-se o interesse pelos

aspectos biológicos da alimentação, trata-se aqui (como de resto ao longo das demais

seções) de entender o uso que os Wari’ fazem de seus alimentos ‘em seu ambiente’,

isto é, de compreender ‘contextualizadamente’ seu comportamento alimentar. Meu

interesse, portanto, não se encontra restrito à ingesta alimentar propriamente dita.

A análise do consumo alimentar assume uma importância particular no

caso dos povos indígenas do Brasil, diante das evidências que apontam para a

ocorrência de desordens carenciais (desnutrição protéico-calórica, anemia e,

possivelmente, hipovitaminose A) em magnitudes expressivas (Dufour, 1991;

Santos, 1993; Santos & Coimbra Jr., 2003) e, mais recentemente, da obesidade e

de suas complicações entre adultos (Fleming-Moran & Coimbra Jr., 1990; Flores,

Zorzato & Ribas, 2004; Gugelmin & Santos, 2001; Santos & Coimbra Jr., 1996;

Tavares et al., 1999). O caso das doenças crônicas não-transmissíveis associadas à

dieta chama a atenção por diversas razões: por sua relativa ausência no perfil

epidemiológico dessas populações há algumas décadas; pela elevada magnitude

com que são hoje registradas em algumas populações, com freqüência em índices

mais elevados que aqueles registrados na população não-índia; e pelas evidências

que parecem indicar que os ameríndios são particularmente suscetíveis a esses

agravos (Weiss, Ferrell & Hanis, 1984; West, 1974).

Além disso, as populações indígenas invariavelmente ocupam uma posição

subordinada nas relações com não-indígenas, o que se traduz em condições

ambientais, de alimentação e de saúde, entre outros aspectos, amplamente

desfavoráveis (Coimbra Jr. & Santos, 2000). Disso resulta que, à vulnerabilidade

biológica (não restrita às doenças crônicas: crianças, mulheres em idade reprodutiva

e idosos estão especialmente sujeitos à ocorrência de desordens carenciais), soma-

se o pertencimento a um segmento da população brasileira particularmente sujeito a

condições de vida adversas (Leite, Coimbra Jr. & Santos, 2004) e, conseqüentemente,

à ocorrência de problemas nutricionais (Santos, 1993).

No contexto das intensas mudanças sofridas por essas populações a partir

do contato com não-índios, assume um papel de destaque a ocidentalização das

dietas indígenas, um processo que encontra paralelo entre populações nativas de

outras partes do mundo e que parece ser acompanhado, a médio e longo prazos,

por modificações importantes dos perfis de morbidade e mortalidade (Cavalli-Sforza

et al., 1996; Forrester, Cooper & Weatherall, 1998; Gracey, 1995; Howard et al.,

1999; Kunitz, 1994; Wirsing, 1985; Young, 1988a, 1988b).

 Nesse contexto, a articulação com o mercado regional pode ser vista como

um aspecto que, embora não possa ser considerado novo no universo ameríndio,

apresenta uma importância crescente. Com o crescimento das economias regionais

nos arredores das terras indígenas, um número progressivo de comunidades nativas
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vem mantendo relações comerciais com não-índios. Apesar de sua relevância – e o

caso wari’ é um exemplo disso –, a articulação desses povos com os mercados

regionais constitui um elemento sistematicamente desconsiderado nos estudos sobre

alimentação e nutrição entre povos indígenas. Essa lacuna nos estudos não pode

ser justificada por sua ausência nos contextos etnográficos, já que, salvo exceções,

as relações comerciais entre índios e não-índios estão invariavelmente presentes,

em maior ou menor grau.

Como se verá nas próximas páginas, trata-se de um componente que

merece atenção nos estudos sobre as condições de alimentação e nutrição dos povos

indígenas do país, cuja importância vai além da descrição de novos hábitos

alimentares e seus impactos sobre a saúde. O caso wari’ revela as novas demandas

que a interação com o mercado regional apresenta à população de Santo André.

Essas demandas incluem novas formas de trabalho, de utilização dos recursos

naturais e do próprio tempo dedicado às diferentes atividades cotidianas, e que de

formas por vezes inesperadas podem afetar os perfis de saúde e nutrição da

população.

Considerações metodológicas: do trabalho
em um contexto culturalmente diferenciado

A avaliação do consumo alimentar wari’ foi feita com base em dois

inquéritos alimentares qualiquantitativos, realizados durante os meses de maio e

novembro de 2003. A realização de dois inquéritos teve como objetivo a identificação

de possíveis variações no consumo de alimentos ao longo do ciclo ecológico anual.

Dessa forma, o primeiro inquérito alimentar teve lugar em maio-junho de 2003, e

o segundo e último inquérito alimentar foi realizado em novembro do mesmo ano,

durante a terceira e última etapa do trabalho de campo. Assinalo que os Wari’ não

indicaram, em nenhum momento ao longo do estudo, condições atípicas de

disponibilidade de alimentos, mas apenas variações sazonais esperadas.

Foram selecionados para participação no inquérito cinco domicílios, com

base em critérios que envolviam a composição familiar, as atividades produtivas

desenvolvidas, o recebimento de salários ou aposentadorias e a localização das

roças familiares. Quando consultados, todos aceitaram integrar o estudo, após as

explicações acerca dos objetivos do trabalho e dos procedimentos envolvidos. A

estrutura etária dos domicílios selecionados consta na Tabela 5; outras características

estão listadas na Tabela 6.

Os inquéritos foram precedidos por seis meses de trabalho de campo, ao

longo dos quais foi realizado um cuidadoso levantamento etnográfico das práticas

alimentares e econômicas wari’. A permanência anterior em campo mostrou-se
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imprescindível para o sucesso do trabalho por diversas razões. Inicialmente, fazia-

se necessário que eu tivesse um domínio razoável da língua – já que apenas parte

da população wari’ fala a língua portuguesa – para que pudesse obter sem dificuldade

as informações de que necessitaria. Dessa forma, já conheceria o vocabulário relativo

à maior parte dos itens utilizados na alimentação da população e poderia conversar

mais livremente com os participantes do estudo. Em segundo lugar, era fundamental

que eu já conhecesse as práticas alimentares wari’, de modo a registrá-las

corretamente. Assim, quando o inquérito teve início, já me encontrava

suficientemente familiarizado com os itens alimentares de uso habitual e com as

formas de preparo e consumo. Também conhecia minimamente as relações de

parentesco entre os domicílios, o que possibilitava melhor compreensão dos ‘canais’

de circulação de alimentos entre eles.

A realização de um trabalho etnográfico prévio aos inquéritos alimentares

propriamente ditos foi um pré-requisito fundamental para o sucesso do estudo. Na

época de seu início, já tinha um conhecimento bastante razoável não só de aspectos

como onde, em meio a que atividades e em companhia de quem os Wari’ comiam,

mas também sobre os tipos de alimentos, as preparações e as quantidades

usualmente consumidas em cada tipo de situação. Esse tipo de conhecimento

possibilitou, em primeiro lugar, a escolha do método mais adequado ao contexto

wari’; em segundo, a escolha de procedimentos necessários para contemplar, da

melhor forma possível, o registro do consumo de alimentos da população; em terceiro

lugar, permitiu que eu permanecesse atento a eventuais modificações, devido à

presença de um observador, no comportamento dos participantes; e, por fim, que

eu verificasse a plausibilidade das informações referentes ao consumo exterior ao

domicílio. O desenho do estudo, assim, foi somente delineado com base em um

trabalho etnográfico bastante detalhado, que revelou toda uma gama de aspectos a

serem considerados e contemplados na pesquisa.

Era essencial, por exemplo, que a comunidade estivesse suficientemente

acostumada à minha presença. Para além das implicações diretas relacionadas à

qualidade dos dados a serem coletados, isso tornou a realização do inquérito menos

desconfortável para os participantes. Trata-se aqui de um aspecto fundamental a

qualquer iniciativa de se abordar de modo culturalmente sensível e diferenciado

a questão nutricional entre povos indígenas. Independentemente das técnicas

utilizadas, o registro do consumo alimentar investiga uma dimensão freqüentemente

pessoal da rotina, usualmente reservada e partilhada com aqueles que compõem

um círculo de convívio mais próximo.
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Tabela 5 – Estrutura etária dos domicílios que integram os inquéritos alimentares,

segundo domicílio e época do ano. Aldeia Santo André, T.I. Pacaás

Novos, Rondônia, 2003

Tabela 6 – Características dos domicílios que integram os inquéritos alimentares.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003

Domicílio

Faixas etárias

Totalcrianças
(0-9,9 anos)

adolescentes
(10-17,9 anos)

adultos
(> 18 anos)

maio nov. maio nov. maio nov. maio nov.

# 1 4 5 4 3 4 6 12 14

# 2 2 2 2 2 3 2 7 6

# 3 - 1 1 1 4 4 5 6

# 4 3 3 2 2 2 2 7 7

# 5 - - 1 1 3 3 4 4
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Tabela 6 – Características dos domicílios que integram os inquéritos alimentares.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003 (continuação)

* Número de indivíduos com idades inferiores a 15 anos e superiores a 65 anos para cada

cem indivíduos entre 15 e 64 anos de idade.

Para o registro do consumo, optei por permanecer em cada casa durante

todo o dia e ao longo de três dias não-consecutivos, registrando o consumo de

alimentos e todas as atividades relacionadas à sua produção e preparação. Isso

significava, para os participantes do estudo, a permanência de uma pessoa estranha

ao domicílio por pelo menos 12 horas, o que pode ser bastante incômodo. O método,

bastante invasivo, mostrou-se factível pelo fato de as refeições wari’ serem

preparadas fora de casa e consumidas usualmente na parte externa e coberta dos

domicílios, sobre o assoalho de paxiúba. Assim, a observação do preparo e do

consumo das refeições não exigiria minha presença no interior dos domicílios; eu

permaneceria basicamente em uma área destinada ao convívio da família e dela

com o restante da comunidade. De todo modo, um dos critérios para a seleção dos

domicílios era a familiaridade com o pesquisador, o que tornava o trabalho mais

fácil para ambas as partes.

A opção por permanecer nos domicílios ao longo de todo o trabalho, em

lugar de métodos mais rápidos, como a aplicação de recordatórios de 24 horas –

método de escolha da maior parte dos estudos de cunho biomédico realizados com

populações indígenas –, questionários de freqüência alimentar ou de registros

diários, baseou-se em algumas características da população e ainda nos objetivos

Características
Domicílio

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Produtos
agrícolas

Milho; feijão;
mandioca;
macaxeira; cará;
batata-doce;
banana

Milho; arroz;
mandioca;
macaxeira; cará;
batata-doce;
banana

Arroz; mandioca;
macaxeira; cará;
batata-doce;
banana

Mandioca;
macaxeira; cará;
batata-doce

Mandioca;
macaxeira;
cará; batata-
doce

Atividades
econômicas:
acesso a fontes
de renda

Farinha de
mandioca;
castanha-do-pará

Farinha de
mandioca; madeira
para estacas;
castanha-do-pará

Artesanato;
farinha de
mandioca; madeira
para estacas;
castanha-do-pará

Artesanato;
farinha de
mandioca; madeira
para estacas;
castanha-do-pará

Artesanato;
farinha de
mandioca;
madeira para
estacas;
castanha-do-
pará; função
remunerada:
agente de
saúde

Benefícios
sociais

- - - -
1
aposentadoria

Freqüência à
escola
fundamental

2 crianças.; 2
adolescentes; 2
adultos jovens

1 criança e 2
adolescentes

1 adolescente e 2
adultos jovens

2 crianças e 1
adolescente

1 adolescente

Freqüência à
igreja

Não Sim Sim Sim Sim
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do estudo. Talvez o aspecto mais decisivo na escolha tenha sido o fato de que

minha permanência possibilitava um melhor entendimento do contexto domiciliar

de processamento, distribuição e consumo de alimentos, um dos objetivos centrais

do estudo. Tratava-se do aprofundamento, em âmbito domiciliar, do componente

etnográfico da pesquisa. Entre outros aspectos considerados, vale assinalar que

são poucos os Wari’ alfabetizados, o que limita a aplicação de diversos métodos.

Esta não é uma característica prevalente somente entre povos indígenas:

enfrentando condições semelhantes, estudos realizados com populações ribeirinhas

amazônicas, tendo também como unidade de análise o domicílio, utilizaram-se de

recordatórios 24 horas para mensurar os alimentos preparados e consumidos nos

domicílios (Adams, Murrieta & Sanches, 2005; Murrieta & Dufour, 2004; Murrieta,

Dufour & Siqueira, 1999).

Eu chegava às residências entre 5h30min e 6h, horário em que os Wari’

usualmente despertavam e iniciavam suas atividades, e encerrava meus registros

algum tempo após a realização da última refeição do dia, quando os integrantes do

domicílio já se recolhiam. Isso acontecia geralmente entre 19h30min e 20h30min,

excepcionalmente mais tarde. Entre os Wari’, as refeições são normalmente

preparadas e consumidas do lado de fora das residências, o que facilitava a

observação. O consumo no domicílio respondia pela maior parte da ingesta de

alimentos; minha permanência no domicílio ao longo do dia permitia, portanto, a

observação direta de parte significativa do consumo diário. Além disso, embora os

Wari’ usualmente realizem três grandes refeições ao dia, o consumo não se limita

a esses momentos. A permanência no domicílio ao longo de todo o dia permitia o

registro de eventos alimentares esporádicos, que não exigiam a reunião da família

em torno da refeição. Essa forma de consumo era particularmente importante para

as crianças, que permaneciam brincando em torno da casa e com uma grande

freqüência vinham comer ou beber alguma coisa. Não era incomum que as crianças

mais velhas ou os adolescentes preparassem alguma comida nos intervalos das

refeições maiores, como peixe frito, farofa etc.

É importante registrar que, entre os Wari’, o consumo extradomiciliar

pode ser bastante significativo, e a opção por limitar o estudo à observação do

consumo domiciliar resultaria em erros importantes. Os trabalhos de Murrieta e

colaboradores (Adams, Murrieta & Sanches, 2005; Murrieta & Dufour, 2004;

Murrieta, Dufour & Siqueira, 1999) mostram a dificuldade de registrar o consumo

fora do domicílio, especialmente no caso das crianças. No caso wari’, esse era um

componente fundamental do consumo, e a solução para inclui-lo no estudo foi a

combinação com outra técnica de investigação, a qual se mostrou muito produtiva,

mesmo no caso das crianças. Toda vez que algum integrante deixava a residência,

procurava-se obter, quando retornava, informações sobre o eventual consumo de

alimentos durante o período em que esteve fora, o que incluía o item alimentar, o



130

local em que se deu o consumo, a forma de preparação e ainda uma estimativa da

quantidade de alimento consumida. O conhecimento prévio das formas de obtenção,

processamento, distribuição e consumo de alimentos, juntamente com os laços de

parentesco entre os domicílios, foi essencial para o registro e a checagem das

informações assim obtidas.

O trabalho resultou em aproximadamente 448 horas de observação direta,

em 32 dias de trabalho. Foram acompanhados 35 indivíduos, em cinco domicílios;

em termos percentuais, estes números correspondiam respectivamente a 12% dos

domicílios e 11% da população de Santo André. O estudo envolveu uma combinação

de técnicas. Simplificadamente, o registro de dados qualitativos incluía a descrição

dos itens alimentares e das formas de preparação e de consumo de alimentos no

ambiente doméstico. Dados adicionais sobre a origem dos alimentos – se comprados,

ganhos, cultivados, trocados, caçados, pescados, coletados, e assim por diante –

eram igualmente registrados. A quantificação dos alimentos consumidos foi feita

em pesagens diretas e indiretas. Nas pesagens, foram utilizadas duas balanças

eletrônicas: uma de pequeno porte, de marca Plenna, modelo MEA-06001, com

capacidade máxima de 2 kg e precisão de 1 g. Para pesagens superiores a 2 kg, uma

balança de marca Seca, com precisão de 0,1 kg.

As pesagens não eram dirigidas às porções individuais, mas à quantidade

total de alimentos consumida no domicílio. A pesagem de porções individuais

ocasionaria um incômodo adicional aos participantes. Antes da preparação de

qualquer alimento, eram pesados os ingredientes a serem utilizados; caso as

preparações houvessem sido apenas parcialmente consumidas no final do dia, a

quantidade restante era novamente pesada. Assim, era possível estimar o consumo

ao longo do período. Isso significava uma interferência significativamente menor

na rotina diária, comparativamente à possibilidade de se pesarem os alimentos

consumidos por indivíduo. Quando havia convidados, seu consumo era contabilizado

e subtraído do consumo total registrado no domicílio.

Eram registrados e pesados todos os alimentos que chegavam na residência

ou saíam de lá, e ainda sua origem e/ou destino. Nem todo alimento trazido ao

domicílio, contudo, era preparado ou consumido, total ou parcialmente, no mesmo

dia; assim, toda porção a ser utilizada era novamente pesada.

Alimentos como frutos tinham suas porções comestíveis estimadas, com

base em amostras previamente pesadas. Bebidas preparadas de milho ou de frutos,

como o patauá (Jessenia bataua), tinham seu modo de preparação ‘típico’ registrado,

com as quantidades de ingredientes utilizadas e o volume final obtido. Daí era feito

o cálculo da sua composição aproximada.

Um cuidado adicional foi o de não realizar a observação em dias

consecutivos, o que também buscava contemplar as variações no consumo em

dias distintos. Há que se considerar, ainda, que se tratava de um pesquisador do



131

sexo masculino, e que a presença de um homem estranho ao domicílio e não-wari’

não pode ser descrita exatamente como usual. Minha permanência anterior na

comunidade e meu vínculo a uma família Wari’, no entanto, colocavam-me em

uma situação algo distinta, atenuando esses problemas.

A despeito de quaisquer cuidados, é inevitável algum grau de

constrangimento dos participantes. Para além dos aspectos já mencionados, os

procedimentos envolvidos na coleta de dados eram absolutamente estranhos para

os Wari’, e por vezes iam mesmo contra a sua etiqueta. Se já estavam habituados a

me ver fazer anotações, procedimentos como pesar utensílios, ingredientes e

comidas prontas era algo totalmente estranho ao seu cotidiano. Uma forma de

reduzir a estranheza que isso causava era franquear o acesso àqueles que o

desejavam às minhas anotações, e ao uso das balanças. Isso tornava os

procedimentos mais familiares aos participantes, que compreendiam o ‘fluxo de

informações’ relacionado ao registro e à pesagem de alimentos. Na verdade, o

resultado era que os Wari’ viam com bom humor minhas condutas, que eram

freqüentemente alvo de brincadeiras. O cuidado com o incômodo causado por minha

presença era, desse modo, uma constante e uma exigência de meu trabalho.

Um aspecto potencialmente problemático era a decisão de participar ou

não das refeições nos domicílios onde eu trabalharia. Minha intenção era evitar ao

máximo consumir alimentos das famílias participantes, de modo a não alterar a sua

disponibilidade para os integrantes dos domicílios e para evitar que, sabendo que

eu comeria, as famílias alterassem intencionalmente a composição das refeições,

de maneira a me agradar ou causar boa impressão. No entanto, oferecer alimentos

aos visitantes é para os Wari’ uma conduta obrigatória, expressão da hospitalidade

que deve caracterizar o bom anfitrião. E, para o visitante, a recusa de alimentos é

algo impensável.

Apesar disso, considerei que ainda assim deveria tentar não participar

das refeições, e expliquei cuidadosamente meus motivos aos Wari’. Tinha, a meu

favor, o fato de que de modo geral eles já esperavam de mim um comportamento

algo inusitado, fruto de minhas condutas de pesquisa. Eu mesmo atribuía ao meu

(estranho) tipo de trabalho diversos aspectos de minha conduta, como o hábito de

fazer constantes anotações sobre suas falas, sobre as expressões nativas e tudo o

mais. Esse tipo de argumento, baseado na existência de idiossincrasias, fossem

elas minhas, fossem de meu trabalho, era bastante familiar aos Wari’, e não suscitava

maiores questionamentos da parte deles. Mesmo assim, em dois dos cinco domicílios

não pude me recusar, ainda que com todo o cuidado, a participar das refeições. As

famílias mostraram-se profundamente constrangidas com a idéia de que eu ficaria

sem comer, e verdadeiramente penalizadas comigo. “Xiram pa inem”, disseram-

me. “Tenho pena de você.” Nesses casos, julguei apropriado aceitar a oferta de

comida, e então todo o mal-estar prontamente se desfez.
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Nos domicílios que aceitaram que eu não comesse, eu recebia, de minhas

irmãs wari’, uma refeição em torno do meio-dia, e à noite comia quando encerrava

o trabalho e retornava para a casa de minha família wari’. Assim, acabava por

partilhar do momento da refeição, mas não da mesma comida. De todo modo, eu

buscava não ser de todo descortês e aceitava quando me ofereciam tokwa, café,

chá ou refrescos. Como as análises referiam-se ao consumo dos componentes dos

domicílios, minha ingesta era contabilizada como uma das freqüentes visitas

recebidas pelos Wari’.

É importante assinalar que outros cuidados foram tomados, no sentido de

não despertar sentimentos negativos por parte de domicílios que não foram

selecionados para o estudo. Assim, tive o cuidado de explicar, tanto aos participantes

como àqueles que não integravam o estudo, que a escolha não iria favorecer de

modo algum as famílias participantes, e que não se baseava em uma apreciação

mais favorável de algumas famílias em detrimento de outras. Minha presença nos

domicílios despertava, inicialmente, bastante curiosidade naqueles que passavam,

e tanto eu como a família que me recebia éramos solicitados a explicar o que eu

fazia lá. Assim, tive a oportunidade de esclarecer repetidamente meus objetivos,

condutas e motivos para as escolhas, sempre buscando desfazer quaisquer

interpretações equivocadas. Apesar disso, em duas ocasiões os Wari’ fizeram chegar

aos meus ouvidos algum tipo de queixa, proveniente de domicílios que não

participaram do estudo. Minha conduta foi a de me aproximar, quando possível,

desses mesmos domicílios, e sanar quaisquer formas de desagrado.

Análise dos dados

O nível de análise proposto aqui é o domiciliar. O foco usual das análises

relativas a populações de países industrializados é o individual, mas entre populações

não-industriais outros níveis de análise parecem ser mais adequados, por diversas

razões (Dufour & Teufel, 1995). A importância central do domicílio como unidade

de análise das práticas alimentares tem sido assinalada na literatura, que o descreve

como a unidade primária por meio da qual a comida é adquirida, armazenada,

dividida e consumida (Bentley & Pelto, 1991; Pelto, 1989). O domicílio pode ser

visto, assim, como o elo entre os níveis individual e comunitário das análises, e

entre o comportamento individual relacionado à alimentação e os padrões observados

na comunidade. É no âmbito domiciliar que os indivíduos são primariamente

expostos aos comportamentos alimentares culturalmente apropriados (Lieberman,

1986). Entre os Wari’, a unidade doméstica corresponde geralmente a uma família

nuclear, embora seja comum que após o casamento o casal viva na casa dos pais
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maternos por cerca de um ano (Conklin, 2001).26 Além disso, em termos econômicos

a família nuclear wari’ corresponde à unidade de produção por excelência.

Ao longo do inquérito, os alimentos consumidos em cada dia e em cada

domicílio foram listados e sua composição, em termos energéticos e de

macronutrientes, calculada com base na Tabela Brasileira de Composição de

Alimentos (USP, 2000). Alimentos não presentes nesta fonte tiveram sua composição

estimada pelas Tabelas de Composição de Alimentos, publicadas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1996). Um problema freqüente na análise

da dieta de populações ameríndias diz respeito justamente à composição química

dos alimentos consumidos, na medida em que diversos itens são conhecidos apenas

regionalmente e, assim, não constam das tabelas de composição dos alimentos

disponíveis. O problema foi parcialmente superado com a consulta à Tabela de

Composição de Alimentos da Amazônia, material produzido pelo Instituto de

Pesquisas da Amazônia (Inpa, 1998). Alimentos que não constavam dessas fontes

foram substituídos por itens semelhantes. Foi esse o caso de diversos frutos e,

ainda, de animais de caça e de peixes. A composição dos insetos baseou-se nas

análises de Coimbra Jr. (1984).

A dieta wari’ foi inicialmente descrita em termos de diversidade de itens

alimentares e, em seguida, com base nas principais fontes de energia e proteínas.

Os alimentos consumidos foram categorizados segundo sua forma de obtenção

(agricultura, caça, mercado regional etc.). Daí foi avaliada a contribuição de itens

específicos e de categorias de alimentos para a dieta dos domicílios acompanhados.

Isso possibilitou não apenas a identificação das principais fontes de calorias e de

proteínas na dieta, mas também a definição do papel de cada forma de obtenção de

alimentos para a alimentação wari’.

Itens alimentares

A análise dos alimentos consumidos durante os inquéritos chama a atenção

pelo número relativamente pequeno de itens e pela reduzida variação observada

entre os inquéritos. Em maio de 2003, foram utilizados 49 alimentos distintos; em

novembro do mesmo ano, 56. Como alguns estiveram presentes em ambos os

inquéritos, registrou-se um total de 75 alimentos diferentes. No entanto, em termos

percentuais as variações mais significativas aconteceram não de um inquérito para

o outro, mas entre os domicílios. O número de alimentos diferentes utilizados por

cada residência chegou a variar entre 17 e 35 itens. O Quadro 1 apresenta os

alimentos consumidos, segundo o domicílio e o inquérito.

Um aspecto para o qual desejo chamar a atenção diz respeito à grande

participação, em termos numéricos, dos itens que foram introduzidos após o contato

com não-índios. Esses alimentos corresponderam a nada menos que 65,4% (49 em
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75) dos alimentos registrados durante os inquéritos. Tal aspecto evidencia a

magnitude das mudanças ocorridas nas práticas alimentares wari’ ao longo das

últimas décadas. E, embora em alguns casos os alimentos introduzidos por não-

índios já sejam produzidos pelos próprios Wari’ (é este, por exemplo, o caso de

diversos cultivares, como a mandioca e a banana), mais da metade dos itens de

introdução pós-contato é ainda comprada no mercado regional. Em termos mais

amplos, de todos os 75 itens consumidos em ambos os inquéritos, 27 eram

regularmente adquiridos comercialmente em Guajará-Mirim. Isso corresponde a

36% de todos os itens consumidos nos domicílios acompanhados.

Quadro 1 – Itens alimentares consumidos durante os inquéritos alimentares,

segundo o domicílio e o período. Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos,

Rondônia, 2003

Casa 1 Casa 2 Casa 3

Maio
(28 itens)

Novembro
(28 itens)

Maio
(17 itens)

Novembro
(17 itens)

Maio
(29 itens)

Novembro
(35 itens)

Açúcar Abacate Acerola Abacaxi
Achocolatado

em pó
Abacate

Arroz Abacaxi Açúcar Açúcar Açúcar Abacaxi

Balas Açúcar Arroz Arroz Arroz Açúcar

Banana Arroz Café Biscoito Balas Alho

Biscoito Balas Carne bovina Café Banana Arroz

Café Café
Farinha de
mandioca

Farinha de
mandioca

Biscoito Aveia em flocos

Cará
Farinha de
mandioca

Feijão Feijão Caititu Banana

Castanha-do-pará Farinha de trigo Goiaba Goiaba Café Biscoito

Coco Feijão Ingá Cacau Cará Cacau

Farinha de
mandioca

Goiaba Limão Limão Cebola Café

Feijão Inajá Macaxeira Manga
Farinha de
mandioca

Cebola

Goiaba Jaca Milho-mole Mel Farinha de trigo Chiclete

Horok* Jenipapo Óleo Queixada Feijão Colorau

Ingá Macaco-prego Ovo Óleo de soja Ingá Farinha

Jambo Leite em pó Paca Peixe Leite em pó Farinha de trigo

Laranja Limão Peixe Tucumã Limão Farinha láctea

Limão Macaxeira Sal Sal Macaco-prego Feijão

Macaco-prego Manga Macarrão Inajá

Macaxeira Queixada Macaxeira Jaca

Milho-mole Paca Milho-mole Leite em pó

Óleo Óleo de soja Óleo Limão

Ovos de tartaruga Pão Paca Mamão
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Quadro 1 – Itens alimentares consumidos durante os inquéritos alimentares,

segundo o domicílio e o período. Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos,

Rondônia, 2003 (continuação)

Quadro 1 – Itens alimentares consumidos durante os inquéritos alimentares,

segundo o domicílio e o período. Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos,

Rondônia, 2003 (continuação)

Casa 1 Casa 2 Casa 3

Maio
(28 itens)

N ovembro
(28 itens)

Maio
(17 itens)

N ovembro
(17 itens)

Maio
(29 itens)

N ovembro
(35 itens)

Peixe Patauá Pão Manga

Queixada Peixe Peixe Maxiri memem**

Refresco em pó P irulito P irulito Mel

Tangerina Refresco em pó Refresco em pó Óleo de soja

Tucumã Tucumã Sal Pão

Sal Sal Tokoin*** Patauá

U xi Peixe

P irulito

Refresco em pó

Refrigerante de cola

Sal

Tanajura

Tempero p ronto
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Quadro 1 – Itens alimentares consumidos durante os inquéritos alimentares,

segundo o domicílio e o período. Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos,

Rondônia, 2003 (continuação)

* Ave da espécie Odontophorus gujanensis.

** Fruto de espécie não identificada.

*** Larva de inseto, presumivelmente um coleóptero, de espécie não identificada.

**** Larva de coleópteros (compreende diversas espécies, não diferenciadas aqui).

***** Ave de espécie não identificada.

Fontes de energia na alimentação wari’

Dentre as categorias em que os alimentos utilizados pelos Wari’ foram

divididos, duas são responsáveis pela maior parte da ingesta calórica: o mercado

regional e a agricultura. Em termos do aporte protéico à dieta, a caça e a pesca

Casa 4 Casa 5

Maio
(25 itens)

Novembro
(31 itens)

Maio
(21 itens)

Novembro
(24 itens)

Feijão Goiaba Mutum Leite em pó

Fermento químico Inajá Mel Limão

Fígado bovino Jabuti Queixada Macaxeira

Ingá Jaca Óleo de soja Manga

Laranja Leite em pó Peixe Mel

Leite em pó Limão Refresco em pó Óleo de soja

Mamão Macarrão Sal Ovo

Milho-mole Macaxeira Tangerina Patauá

Óleo de soja Manga Wanaran***** Peixe

Peixe Mel Refresco em pó

Queixada Óleo de soja Sal

Sal Oro jat**** Tucumã

Tangerina Ovo

Patauá

Pato

Peixe

Pimenta-do-reino

Refresco industrializado

Sal
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figuram como as mais importantes. Examinem-se cada uma em maior detalhe. Os

resultados são apresentados na Figura 3, adiante.

O mercado regional

A despeito da importância da agricultura para a economia wari’, o grupo

de alimentos que contribuiu com a maior proporção de calorias para a sua dieta foi

o daqueles comprados no mercado regional. Em média, quase a metade das calorias

ingeridas pelos domicílios acompanhados foi adquirida comercialmente em Guajará-

Mirim. O grupo teve 42,6% e 49,3% de sua ingesta calórica proveniente do mercado

regional em maio e novembro, respectivamente. Ou seja: mesmo envolvidos em

atividades de produção de alimentos como agricultura, caça, pesca e coleta, em

termos calóricos os Wari’ produzem apenas cerca de metade da dieta que consomem.

Os principais itens comprados no mercado regional correspondem a açúcar,

arroz, óleo de soja, café, leite em pó, biscoitos doces e salgados, farinha de trigo,

pães, balas e pirulitos, sal e condimentos. Os três primeiros constituem, sem dúvida,

as principais fontes calóricas provenientes do mercado regional, sendo muitas vezes

consumidos em caráter diário.

A agricultura

A atividade fica em segundo lugar, em ordem de importância, entre as

fontes de energia na alimentação dos domicílios acompanhados. Ela contribuiu, em

média, com 42% do total de calorias consumidas, percentual que permaneceu

praticamente inalterado entre os inquéritos. Esse componente corresponde, em

sua maior parte, a um único alimento: a farinha de mandioca. É importante ressaltar

que, embora a participação da agricultura na ingesta calórica dos domicílios seja

secundária à dos alimentos adquiridos no mercado regional, sua importância

econômica não deve ser subestimada. A venda da farinha de mandioca constitui

hoje a principal fonte de renda para a maior parte dos domicílios de Santo André. E,

afinal, a própria compra e o consumo de alimentos do mercado regional são

essencialmente possibilitados justamente pela produção de excedentes agrícolas.

A desproporção entre a ingesta de alimentos provenientes da agricultura

e do mercado regional, de um lado, e a de outras fontes (caça e pesca, coleta,

criação de aves domésticas e gado bovino), de outro, fica evidente quando se verifica

que a contribuição conjunta de todos os demais grupos de alimentos é de apenas

14,5% no primeiro inquérito e de 13,6% no segundo. Destes percentuais, os

principais componentes são a caça e a pesca. Em maio, a caça contribui em média

com 9,2% de toda a ingesta calórica, enquanto a pesca representa 3,9% deste mesmo

total. Em novembro, contudo, a situação se inverte: é a pesca, com 5,7% da ingesta

de energia, que suplanta a caça, que então representa 2,9% deste total. Os inquéritos
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evidenciam o caráter sazonal de ambas as atividades. Vale notar que a contribuição

delas, em termos energéticos, é surpreendentemente baixa. Esse dado chama

particularmente a atenção quando se considera que, a partir do contato, o abandono

de diversas proibições alimentares ampliou significativamente as possibilidades de

escolha em termos de espécies tanto caçadas como pescadas.

Figura 3 – Contribuição dos alimentos para a ingesta energética total, segundo a

origem e a época do ano. Médias domiciliares e geral. Aldeia Santo

André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003
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Casa 4
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Média geral
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Fontes protéicas na alimentação wari’

O mercado regional

Embora tenha sido em média responsável por quase a metade das calorias

consumidas, a aquisição de alimentos no mercado regional contribui com apenas

24% da ingesta protéica do período (Figura 4). No que se refere à obtenção desse

nutriente, por conseguinte, o mercado ocupa um lugar secundário, quando

comparado à pesca e à caça. Esse percentual, no entanto, não pode ser considerado

reduzido: não é pouco significativo o fato de que um quarto de toda a proteína

consumida pelos domicílios acompanhados teve origem no mercado regional, isto

é, não foi produzida pelos próprios Wari’. O dado pode ser visto como uma evidência

das transformações que tiveram lugar em sua sociedade. A proporção permanece

inalterada em ambos os inquéritos, o que revela um perfil de compras em média

estável.

Uma análise dos itens alimentares adquiridos no mercado regional revela

que as proteínas desse grupo de alimentos vêm do feijão (50,7%), de cereais (43,7%,

essencialmente arroz e trigo, este sob a forma de farinha, pão ou biscoitos) ou do

leite em pó (4,9%), que juntos respondem por 99,3% da proteína adquirida

comercialmente. Para que se tenha uma idéia mais precisa da importância de cada

um desses itens para a ingesta protéica, a contribuição do feijão, dos cereais e do

leite foi equivalente a, respectivamente, 12,1%, 10,5% e 1,2% do nutriente

consumido durante os inquéritos. Em termos de seu valor biológico, essas fontes

não podem ser subestimadas. O feijão e os cereais apresentam limitações

importantes em termos dos aminoácidos que os compõem; no caso wari’, esse

problema é ao menos parcialmente compensado pela combinação desses alimentos

entre si e pela disponibilidade de fontes animais, ricas em aminoácidos essenciais:

a presença desses compostos, em um alimento, pode suprir parcial ou totalmente a

sua deficiência em outro.

É interessante assinalar que a carne bovina e a de porco constituem, sem

dúvida, itens apreciadíssimos, mas até onde pude saber não eram adquiridas

comercialmente: sempre que fiquei em companhia dos Wari’, em Guajará-Mirim,

os vi comprar e preparar frangos congelados, que por vezes levavam para a aldeia;

no entanto, em nenhuma ocasião presenciei a aquisição de carne bovina ou de

porco. Os motivos que os levam a proceder dessa forma não ficaram claros para

mim. Posso, no entanto, afirmar que não são de ordem econômica; em primeiro

lugar, esses itens não têm um custo particularmente elevado em Guajará-Mirim,

exceto por alguns cortes; além disso, por diversas ocasiões eu os vi comprarem

frangos assados em lugar das aves congeladas, o que resultava em um gasto

proporcionalmente maior. O gado bovino, em pequeno número, parecia ter uma
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importância menor para a alimentação, sendo abatido em raras ocasiões; em lugar

disso, e ainda que em pequeno número, significava a possibilidade de venda futura

para fazendeiros da região, o que poderia se traduzir na compra de itens

particularmente caros, como espingardas ou carroças. Também cheguei a presenciar

o abate, na aldeia, para a comercialização de sua carne entre os próprios Wari’,

assim como para a retribuição ao trabalho coletivo em favor do chefe de um domicílio.

De todo modo, ainda que a carne bovina fosse apreciada, parecia evidente que a

criação de gado não era vista como substituta para a caça.27 De modo geral, as

iniciativas de criação de gado entre os Wari’, ainda que incentivadas pela Funai,

não pareciam ser bem-sucedidas.

Agricultura

A atividade é responsável por apenas 10%, em média, da proteína

consumida (mais precisamente, 13,3% e 7,5% em maio e novembro,

respectivamente). Em termos gerais, a produção agrícola pode ser caracterizada

como pobre em proteínas, o que explica a diferença entre suas contribuições

energética e protéica. À pequena participação percentual da agricultura na ingesta

total do nutriente, soma-se o baixo valor biológico das proteínas de origem vegetal.

Caça e pesca

A pequena contribuição desses componentes para a alimentação wari’,

em termos energéticos, é redimensionada quando o critério de avaliação é o aporte

protéico à dieta. Essas atividades respondem juntas por mais da metade da proteína

consumida nos dois inquéritos (56,3% e 63,3%, respectivamente).

A pesca é, a despeito de uma grande variação sazonal, responsável pela

maior proporção da proteína consumida em ambos os inquéritos. Em maio, quando

o nível dos rios ainda se encontrava elevado, contribuía com 31,7% da ingesta

protéica total; em novembro, com um volume de água menor, a participação da

pesca no consumo de proteínas chegou a 49,6%, aumento compatível com a hipótese

de maior produtividade durante a estação seca.28 É provável que no auge dessa

estação, quando o nível dos rios fica ainda mais baixo, a contribuição da pesca seja

ainda maior.

A caça apresenta, em média, uma importância menor que a da pesca:

em maio era responsável por 24,6% da proteína consumida, percentual que em

novembro cai quase pela metade, isto é, para 13,7%. A redução no consumo é

compatível com a hipótese da variação sazonal da produtividade da caça.29 Os

dados do inquérito parecem confirmar as informações dadas pelos Wari’, que

reconhecem a estação chuvosa como particularmente favorável à caça e pouco

propícia à pesca, e vice-versa.
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É francamente possível que a coleta assuma uma importância maior em

outros momentos do ano, como no auge da estação chuvosa. Neste período têm

lugar a coleta de castanha-do-pará e ainda de diversas variedades de larvas de

insetos, que os Wari’ reconhecem genericamente como kap. Tanto as castanhas

como as larvas constituem fontes potencialmente significativas de proteínas e de

gorduras, a depender dos níveis de consumo. Além disso, diversas espécies vegetais

frutificam nessa época, constituindo fontes expressivas de carboidratos, gorduras

(principalmente no caso de frutos de palmeiras) e micronutrientes. As flutuações

na disponibilidade de diversos itens são freqüentemente de grande magnitude, já

que eles podem estar absolutamente ausentes durante a maior parte do ano e,

durante períodos específicos, ser encontrados em grandes quantidades. É o caso,

por exemplo, dos frutos de diversas palmeiras, da castanha-do-pará e ainda de

algumas variedades de insetos, consumidas em seus estágios larvares.

Figura 4 – Contribuição das fontes de proteína para a ingesta total do nutriente,

segundo sua origem e a época do ano. Médias domiciliares e geral.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003
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Figura 4 – Contribuição das fontes de proteína para a ingesta total do nutriente,

segundo sua origem e a época do ano. Médias domiciliares e geral.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003 (continuação)
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Figura 4 – Contribuição das fontes de proteína para a ingesta total do nutriente,

segundo sua origem e a época do ano. Médias domiciliares e geral.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003 (continuação)
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Figura 4 – Contribuição das fontes de proteína para a ingesta total do nutriente,

segundo sua origem e a época do ano. Médias domiciliares e geral.

Aldeia Santo André, T.I. Pacaás Novos, Rondônia, 2003 (continuação)

Considerações iniciais

Como mencionado, a análise da produção e do consumo de alimentos é

aqui vista como uma ferramenta para entender as mudanças socioeconômicas e

daí os seus impactos sobre os perfis de saúde e nutrição. Assim, o consumo alimentar

não é visto simplesmente na ótica ‘novos-itens-que-fazem-mal’ (ou ‘-que-fazem-

bem’), mas sim itens que são obtidos de uma forma específica, e cujos impactos

vão além do efeito isolado do novo item alimentar. Trata-se de entender um amplo

espectro de mudanças – muitas das quais afetam os perfis nutricionais, de modo

direto ou indireto, mas juntamente com outras que afetam as condições de vida de

um modo geral, e que também acabam por afetar as condições de saúde da

população. E de compreender, por exemplo, que a compra de um refrigerante não

aumenta simplesmente o consumo de açúcar. Antes disso, ela resulta de uma

articulação com o mercado regional que exigiu dos Wari’ um investimento temporal

maior na produção de excedentes de farinha; um tempo que talvez fosse dedicado

ao cultivo de alimentos para o consumo próprio. E a produção comercial da farinha,

além disso, disputa as terras agricultáveis com outros alimentos. Aspectos como

estes, para mencionar apenas exemplos relacionados ao consumo alimentar, podem

afetar significativamente as condições de alimentação e nutrição da população,

antes e para além do consumo do próprio refrigerante.

Feita essa ressalva, a análise do consumo alimentar entre os Wari’ revela

alguns dados que chamam a atenção. É notável a obtenção, no mercado regional,
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de aproximadamente a metade das calorias e de cerca de um quarto de toda a

proteína consumida nos domicílios acompanhados durante os inquéritos alimentares.

No que se refere à diversidade alimentar, avaliada em termos do número de itens

diferentes consumidos no período, predominaram aqueles de introdução pós-contato.

Além disso, é majoritária, em termos calóricos, a participação de produtos refinados

na dieta da população, como o açúcar, o arroz polido e a farinha de trigo, alimentos

que perdem parte significativa de seu conteúdo vitamínico-mineral durante o

processamento.

Vistos de uma perspectiva diacrônica, esses achados sinalizam para o

alcance das transformações que vêm tendo lugar entre eles ao longo das últimas

décadas. Em termos do aporte calórico à dieta wari’, a análise evidencia a importância

da compra de alimentos no mercado regional e da agricultura (em que a farinha de

mandioca, um produto introduzido a partir do contato, é o principal componente).

E coloca em segundo plano, com uma participação muito menor, atividades como a

caça, a pesca e a coleta.

A inserção nos mercados regionais: mercantilização
e ‘deslocalização’ do sistema alimentar wari’

A observação desse perfil de consumo alimentar revela mudanças

profundas no sistema alimentar wari’. A principal delas diz respeito justamente a

um elemento que por diversos motivos vem sendo, como indicado na introdução do

capítulo, desconsiderado nas análises relativas à alimentação de populações

indígenas sul-americanas: a articulação das populações nativas com os mercados

regionais. Assim é que, no caso wari’, a substituição do milho pela mandioca como

principal cultivo apresenta reflexos que não se resumem à importância desses

alimentos em sua dieta, mas estendem-se à economia do grupo e desse modo

afetam amplamente suas condições de vida e de saúde. Além de constituir hoje a

base de sua alimentação, lugar antes ocupado pelo milho, a farinha de mandioca é

o principal produto vendido pelos Wari’ no mercado regional. Em última instância,

a sua comercialização possibilita a compra, em Guajará-Mirim, de parte significativa

dos alimentos que consomem.

O fato chama a atenção para os termos em que a inserção do grupo no

mercado regional acontece. Como já busquei detalhar no capítulo 2, os Wari’

constituem um importante mercado consumidor para os alimentos comercializados

em Guajará-Mirim, atuando ainda como produtores de itens como farinha de

mandioca, castanha-do-pará e, em menor escala, madeira para cercas de gado. O

mais importante, contudo, é registrar que, de modo geral, esses termos parecem

sistematicamente favorecer, economicamente, o segmento não-indígena.
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As mudanças registradas no sistema alimentar wari’ correspondem, assim,

a processos também observados em diversos outros contextos etnográficos e que

apresentam importantes implicações tanto econômicas como nutricionais para o

grupo. Em primeiro lugar, a produção e o consumo de alimentos pela comunidade

não mais se restringem à esfera estritamente local. Em outras palavras, os Wari’

não são mais autônomos no que se refere aos alimentos que consomem, buscando

quase a metade de sua dieta (em termos calóricos) no mercado regional; assim,

tanto a diversidade dos alimentos comprados como a sua qualidade e quantidade

irão depender em grande medida do acesso a fontes de renda, aspecto

particularmente problemático para os Wari’.

Além disso, parte significativa dos alimentos que eles produzem (mais

especificamente, a farinha de mandioca e a castanha-do-pará) destina-se ao consumo

por outras populações. Isso significa que itens que poderiam ser consumidos pelos

Wari’ são, em lugar disso, comercializados. A renda assim obtida, por sua vez, não

é necessariamente aplicada na compra de alimentos, mas também na de itens como

sabão, velas, combustíveis, roupas e brinquedos, entre muitos outros.

Do ponto de vista de seu valor nutricional, a aquisição de itens alimentares

no mercado regional não se revela exatamente positiva. Ou seja, a incorporação de

novos itens alimentares não parece haver, de modo geral, resultado em melhora

qualitativa da dieta wari’. Em primeiro lugar, os itens que representam a maior

parte da contribuição energética desse grupo de alimentos correspondem ao açúcar

refinado – exclusivamente composto por sacarose – e ao arroz polido, isto é, a

alimentos particularmente pobres em termos de nutrientes, em razão de seu

processamento. Vale mencionar que o açúcar é consumido em níveis próximos a

20% da ingesta calórica total, o dobro do limite atualmente recomendado pela

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003). Entre os Wari’, contudo, o consumo

de açúcar apresenta algumas particularidades que, a meu ver, justificam uma

discussão mais pormenorizada, e que será contemplada na próxima seção. Biscoitos

doces, pães e óleo de soja estão presentes em maior ou menor freqüência na dieta

do grupo e poderiam ser descritos de forma semelhante, no que se refere ao seu

conteúdo de vitaminas e minerais.

Em termos protéicos, no entanto, a contribuição dos itens adquiridos por

via comercial praticamente limita-se a fontes vegetais, principalmente cereais

refinados e seus subprodutos. Desse modo, a comida adquirida por vias comerciais

parece corresponder, à exceção de alguns aspectos, à descrição feita para as

mudanças alimentares entre populações nativas de outras partes do mundo, com

uma predominância de itens de baixo custo e reduzido conteúdo de proteínas,

vitaminas, minerais e fibras, e ricos em carboidratos e gorduras (Cavalli-Sforza et

al., 1996; Eason et al., 1987; Murphy et al., 1997; O’Dea, 1991; Taylor et al., 1992;

Wirsing, 1985). No Brasil, quadro semelhante tem sido observado em estudos
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realizados na última década e que incluíram um componente sobre consumo

alimentar (Lima, 2004; Ribas & Phillippi, 2003; Santos et al., 1997; Schuch, 2001).

Um exemplo drástico das implicações nutricionais desse tipo de mudança é

representado pelo caso Xavánte, onde recentemente foram registrados casos de

béri-béri, alguns evoluindo para o óbito – em decorrência de uma dieta

extremamente monótona e baseada no arroz polido (Vieira-Filho et al., 1997).

No que se refere às implicações nutricionais desse perfil (isto é, de um

elevado consumo médio de produtos comprados no mercado regional), alguns

aspectos devem ser observados. Se quase metade das calorias ingeridas é comprada,

isso significa um volume considerável de recursos financeiros a serem empregados

nesses itens. Para além das implicações nutricionais diretas dos ‘novos’ alimentos

consumidos, há ainda uma série de fatores adicionais envolvidos, com conseqüências

significativas sobre os perfis de nutrição. Importa aqui saber, por exemplo, como os

Wari’ têm acesso a tais recursos, e no que essa dinâmica resulta.30

Como mencionado no capítulo 2 (“Subsistência”), as principais fontes de

renda em Santo André podem ser divididas em duas categorias: benefícios sociais

(principalmente aposentadorias), trabalho remunerado e comercialização de

produtos agrícolas e de coleta/extrativismo (mel, castanha-do-pará e madeira). Por

sua regularidade ao longo do ciclo anual, a venda de farinha é, sem dúvida, a mais

importante, dela participando com maior ou menor freqüência praticamente todos

os domicílios. A venda de madeira sob a forma de estacas e mourões para uso em

propriedades rurais vem assumindo, contudo, importância crescente. Por sua vez,

a venda da castanha-do-pará representa uma fonte significativa de renda em um

período do ano bem marcado, isto é, nos meses de janeiro a março.

As funções remuneradas e a produção destinada à comercialização,

constituindo novas formas de trabalho, envolvem mudanças nos padrões de alocação

de tempo. Essas modificações podem restringir, por exemplo, o tempo disponível

para a obtenção de alimentos em atividades como a caça, a pesca e a coleta. De

todo modo, a mandioca é um exemplo a ser observado com atenção. O tubérculo

requer um processamento particularmente demorado, e sua introdução em sistemas

alimentares traz uma série de mudanças que podem envolver desde os padrões de

alocação de tempo até a divisão sexual do trabalho (Dufour, 1985; von Oppen,

1991). Além disso, os baixos preços pagos no mercado regional determinam a

produção de um volume considerável de excedentes para a obtenção de alguma

renda. A própria produção para o consumo doméstico, também considerável, vem

ainda contribuir para a ocorrência de modificações no tempo dedicado a cada

atividade cotidiana.

Mesmo na ausência de dados sobre alocação de tempo, trata-se de uma

relação óbvia: mais tempo dedicado à produção de farinha (e/ou à extração de

madeira, e/ou ao trabalho remunerado) significa menos tempo disponível para outras
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atividades, o que inclui formas de obtenção de alimentos como a caça, a pesca e a

coleta. Embora não seja possível precisar, com a metodologia empregada, em que

medida isso ocorre, a importância dessa dinâmica não deve ser subestimada. Sem

estabelecer aqui uma relação causal, vale assinalar que a contribuição média dessas

atividades para a ingesta energética, como será visto a seguir, é de fato bastante

reduzida.

Parece lógico que os Wari’ desejem, como Behrens (1992) descreve para

os Shipibo, na Amazônia peruana, o máximo dos dois mundos: caça, pesca e produtos

industrializados. No entanto, há inevitavelmente ganhos e perdas no trânsito entre

as duas dimensões. Nas palavras do autor, “(...) as a group begins to specialize in

one production activity, it becomes increasingly difficult to allocate time to another”

(Behrens, 1992: 456). Não surpreendentemente, a afirmação parece também

apropriada para a descrição do caso wari’. A título de exemplo, um maior volume

de compras exigirá a produção e a comercialização de maiores excedentes de farinha

– o que por sua vez pode limitar a área destinada a outros cultivos, diminuindo a

quantidade e a diversidade de alimentos disponíveis. Além disso, como já

mencionado, a produção de maiores excedentes comercializáveis limita também o

tempo disponível para a obtenção de alimentos por meio de outras atividades, como

a caça, a pesca e a coleta. Aparentemente, a ‘opção’ pelo envolvimento com o

mercado favorece uma produção menos variada de alimentos, seja da agricultura,

seja de outras atividades. É importante, contudo, destacar que entre os Wari’ as

decisões relativas à agricultura determinam em grande medida as possibilidades

de envolvimento com o mercado regional ao longo do ano seguinte e podem se

modificar, portanto, radicalmente de um ano para o outro.

De todo modo, conclui-se que a disponibilidade de recursos financeiros é,

hoje, um fator fundamental para o acesso da população à alimentação. Os Wari’

demandam produtos alimentícios do mercado regional e, conseqüentemente,

precisam de recursos para satisfazer a essa demanda. A própria produção de

alimentos entre eles não está voltada somente para o consumo doméstico, mas

também para a comercialização e a conseqüente geração de renda.

Esses dados indicam que qualquer tipo de intervenção voltada para a

melhora das condições nutricionais da população deve contemplar também

a geração de recursos financeiros. Tal questão era motivo constante de preocupação

entre os Wari’, que permaneciam atentos a quaisquer alternativas econômicas mais

vantajosas que a comercialização da farinha. Em face desse interesse, ações voltadas

exclusivamente para a produção de alimentos para o consumo doméstico, além de

resolverem apenas parcialmente o problema, possivelmente teriam uma pequena

aceitação pela população.
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O consumo de açúcar

Antes mesmo que outros aspectos da alimentação do grupo sejam

discutidos em maior profundidade, gostaria de examinar especificamente o consumo

de açúcar entre os Wari’, devido a sua singularidade. Inicialmente, chama a atenção

a magnitude de seu uso, chegando a contribuir com cerca de 20% da ingesta calórica

dos domicílios avaliados. Uma contribuição dessa ordem é bastante significativa, o

que nos leva às formas como o açúcar é utilizado: há uma associação direta entre o

seu consumo e o de bebidas adoçadas. Além disso, há evidências da existência de

flutuações cíclicas nos níveis de ingesta, com um uso marcadamente maior durante

a estação chuvosa. É interessante observar que uma contribuição média de 11,5%

foi considerada elevada em estudos realizados com populações ribeirinhas

amazônicas, que também apresentaram maior consumo na estação chuvosa (Adams,

Murrieta & Sanches, 2005; Murrieta & Dufour, 2004). Os autores, além disso,

vêem o elevado consumo de açúcar (e, em menor escala, de óleo de cozinha) como

uma estratégia para lidar com as dificuldades na obtenção de alimentos durante a

estação chuvosa. Em certa medida, essa hipótese parece adequar-se ao caso wari’.

A estação é também problemática em termos alimentares para os Wari’;

considerando-se o grau de comprometimento nutricional registrado durante a

estação chuvosa (ver capítulo 5), parece indiscutível que o aporte calórico

proporcionado pelo açúcar tem um papel muito significativo, em termos nutricionais,

no contexto wari’. Embora o seu consumo em níveis elevados esteja associado à

obesidade e desordens associadas (WHO, 2003), não parece ser este o caso wari’,

como será discutido no capítulo 5. No entanto, um aspecto para o qual desejo chamar

a atenção é o fato de que práticas alimentares anteriores ao contato parecem

responder pelo elevado consumo e pelas oscilações observadas ao longo do ano nos

níveis em que um produto de introdução recente é utilizado. Mas examine-se cada

uma das particularidades do caso wari’.

As formas de consumo: o papel das bebidas adoçadas

Embora constitua um alimento introduzido após o contato e não seja sequer

produzido pelos Wari’ (ou seja, todo o açúcar utilizado em Santo André é comprado

no mercado regional), o consumo elevado de açúcar tem suas origens nas práticas

alimentares tradicionais do grupo. Refiro-me aqui ao uso de bebidas adocicadas,

produzidas, geralmente em grandes quantidades, do milho (tokwa), da macaxeira e

do patauá (kominain tarawan, literalmente ‘caldo de patauá’). Trata-se de bebidas

muito apreciadas e que ocupam lugar de destaque na alimentação wari’, como

demonstro na descrição das práticas alimentares (capítulo 3).

A preparação dessas bebidas tradicionalmente envolvia a mastigação do

milho e da macaxeira, o que entre outros processos possibilitava a ação de enzimas
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salivares sobre os carboidratos presentes no milho e na mandioca. Ocorria, dessa

forma, a ‘quebra’ das moléculas mais longas de carboidratos em compostos menores

e de sabor doce, o que conferia às bebidas um sabor adocicado (no caso do patauá,

não havia mastigação; a bebida era então adoçada com mel). Após a pacificação, a

prática de mastigação durante o preparo dessas bebidas foi desencorajado pelos

brancos, tendo sido substituída pela adição do açúcar. Eventualmente o mel pode ser

adicionado, sendo particularmente apreciado no caso do patauá. Os Wari’ preparam

ainda bebidas semelhantes tomando como base o palmito, a banana e o açaí. O mel é,

além disso, consumido sob a forma de outra bebida, diluído em água.

Com a introdução de frutos como laranja, limão, tangerina e abacaxi, os

Wari’ passaram a preparar refrescos com uma grande gama de produtos além

daqueles tradicionalmente utilizados. O café é hoje regularmente utilizado, e na

sua ausência eles podem eventualmente preparar chás, geralmente de folhas de

abacateiro.

As bebidas adocicadas são, portanto, muito apreciadas e largamente

consumidas pelos Wari’. Esse consumo ocorre nas mais diversas circunstâncias,

como detalhado no capítulo anterior. No cotidiano, elas constituem elementos

fundamentais de refeições estruturadas e fazem parte da etiqueta a ser observada

entre anfitriões e convidados, sendo ainda ingeridas informalmente em outros

momentos da rotina. Sua presença, preferencialmente sob a forma de tokwa, é

imprescindível na abertura coletiva de roças, para não mencionar as festas celebradas

entre aldeias.

No dia-a-dia wari’, portanto, o açúcar é consumido essencialmente

adicionado a bebidas. Durante os inquéritos, isso ocorreu principalmente sob a

forma de tokwa, café, chá, refrescos industrializados, laranjadas, limonadas, refrescos

de cacau e abacaxi e kominain tarawan. Há, por certo, outras formas de utilização,

mas que não se equiparam, em termos de freqüência e quantidade, às bebidas. Ele é

ainda adicionado, em menores quantidades, a mingaus, à pamonha de milho e alguns

de seus variantes e ao ‘bodó’ (espécie de bolinho frito de farinha de trigo). Em raras

ocasiões os vi fazerem uma espécie de doce caramelizado de castanha-do-pará,

mas em reduzidíssimas quantidades.

Para que se possa ter uma idéia mais precisa da importância da relação

entre as bebidas e o consumo diário de açúcar, devo afirmar que não era raro que

grandes panelas, com mais de vinte litros, fossem totalmente consumidas em um

único dia, sem que se tratasse de ocasiões especiais. O teor de açúcar branco em

todas essas bebidas ficava em torno de 10% a 12%, apresentando pequenas variações

segundo o indivíduo responsável pela preparação. A exceção era aquela elaborada de

bananas maduras, naturalmente doces, assim dispensando a sua adição.

Uma vez produzida uma quantidade significativa de bebida, volumes

menores (um ou dois litros) com freqüência são enviados para outros domicílios, e
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todos que vão à casa recebem um ou dois canecos. Assim, grandes volumes eram

consumidos ao longo do dia. Como já afirmei, refiro-me aqui tão-somente à rotina

diária e não a ocasiões como as festas, quando volumes verdadeiramente

extraordinários podem ser produzidos coletivamente pelas mulheres e acumulados

durante dias para seu consumo durante os rituais.

No caso do patauá, por vezes a bebida era preparada em volumes menores,

duas ou mais vezes ao dia. Quando tratava-se de tokwa, de milho, produzia-se

inicialmente uma grande panela do líquido, mas com uma consistência mais grossa

e ainda sem a adição de açúcar. Bastante concentrada, era consumida ao longo de

dois ou três dias, sendo porções menores retiradas do todo, diluídas, adoçadas e

então bebidas.

A sazonalidade: variações temporais nos níveis de consumo de açúcar

Veja-se agora o segundo aspecto que parece caracterizar a utilização do

açúcar. O fato, de certo modo, surpreende: afinal, não parece haver oscilações na

sua disponibilidade no mercado ao longo do ciclo anual, no que difere marcadamente

dos alimentos produzidos pelos Wari’. As flutuações registradas, no entanto, também

não estiveram relacionadas ao acesso a recursos financeiros, fator que em outros

contextos etnográficos é responsável por variações nos níveis de consumo de

alimentos industrializados (Grossman, 1991). No caso wari’, é importante assinalar

que, embora o açúcar constitua um item alimentar de uso relativamente recente,

tanto a magnitude com que é utilizado como a sazonalidade no seu consumo

encontram-se relacionadas a práticas alimentares prévias à sua inclusão na

alimentação do grupo.

O uso do açúcar, como se viu, está fortemente associado à produção e ao

consumo de bebidas. E uma vez que a produção de determinadas bebidas pode

estar restrita a algumas épocas do ano, disso resulta que a utilização do açúcar

pode variar significativamente durante o ciclo anual. Em outras palavras, poderiam

ser observadas variações sazonais em seu consumo, apesar de não haver oscilações

em sua produção ou disponibilidade.

A razão de um maior uso do açúcar em novembro reside na coincidência

do último inquérito alimentar com o período de coleta dos frutos de patauá e a

subseqüente produção de grandes quantidades de kominain tarawan, a bebida doce

elaborada da sua polpa. Em apenas um dos cinco domicílios ela não foi produzida

no período; não por acaso, esse mesmo domicílio apresentou o menor uso de açúcar

no período. No entanto, o patauá é amplamente consumido em Santo André. O

não-consumo em um dos domicílios pode ser de certa forma atribuído à casualidade.

Havia um bebê de sete meses na casa, e sua mãe ainda não saía para incursões de

coleta, tarefa essencialmente feminina. Havia uma adolescente na residência, mas

que por acaso não integrou nenhum grupo de coleta no período. Assim, o fruto ou
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sua bebida só seriam obtidos se algum parente os enviasse para o domicílio, o que

também não chegou a acontecer.

Considerando-se que entre os Wari’ o uso do açúcar está associado às

bebidas e que se encontram perfis de consumo algo distintos entre os dois inquéritos,

seria interessante examinar a possibilidade de que oscilações mais ou menos intensas

possam ocorrer em outros períodos do ano. Minhas observações ao longo do trabalho

de campo (estive em Santo André entre novembro de 2002 e meados de junho de

2003, e novamente em novembro de 2003; estive ausente, portanto, no auge da

estação seca) indicam tokwa, a bebida de milho, como outra fonte potencialmente

importante de aumento no consumo de açúcar. Digo potencialmente porque sua

produção e utilização diferem, sob alguns aspectos, do patauá. A opção pelo plantio

da mandioca não interfere na coleta do fruto, que permanece acessível a todas as

famílias. No entanto, determina que a produção de milho seja hoje bastante reduzida,

o que limita em muito seu consumo.

Assim, mesmo na época da colheita do cereal, apenas parte das casas – as

que o plantaram ou mantêm relações com aqueles que o fizeram – tem acesso à

bebida. Para estas, o consumo de tokwa irá invariavelmente ocasionar um aumento

na ingesta de açúcar. Fica claro, portanto, que esse aumento não acontece

obrigatoriamente em todos os domicílios, podendo ser muito significativo em alguns

e mesmo ausente em outros. E sua ocorrência e magnitude dependerão, em grande

parte, do processo decisório que orientou, meses antes, a escolha dos cultivos

presentes nas roças domiciliares. É importante assinalar que, a depender das

decisões em âmbito domiciliar, a baixa freqüência com que vi o milho sendo plantado

e cultivado em Santo André pode mudar radicalmente de um ano para outro, o que

conseqüentemente se refletiria na demanda por açúcar.

Parece ainda digno de nota o fato de o milho poder, a rigor, ser estocado e

consumido mesmo no período entre as safras, estando disponível durante todo o

ano. Isto é: não haveria uma limitação sazonal de seu uso; considerando-se a

disponibilidade do cereal – e de tokwa – ao longo de todo o ano, o uso de açúcar na

bebida também não apresentaria oscilações. Na prática, contudo, o que ocorre é

que os estoques do cereal dificilmente duram até a colheita seguinte. Como parte

da produção, já reduzida, é distribuída pelas relações de parentesco e reciprocidade,

seu consumo acaba por ser temporalmente bastante marcado. Considerando-se

todos esses aspectos, a colheita de milho, acontecendo geralmente a partir de janeiro,

pode resultar em um consumo maior de açúcar, mas a magnitude desse aumento

dependerá do acesso ao cereal, hoje limitado a parte da população. Diante da baixa

freqüência com que é atualmente plantado e utilizado na alimentação wari’, seu

uso sob a forma de tokwa parece resultar em variações no consumo de açúcar

menores que aquelas ocasionadas pelo patauá, ao menos em termos coletivos.



154

Outras bebidas não parecem apresentar maior importância na dieta wari’,

em termos sazonais. Frutos como abacaxi, laranja, tangerina e laranja são colhidos

em épocas específicas e consumidos sob a forma de refrescos, mas em quantidades

muito inferiores àquelas registradas para o milho e o patauá. A macaxeira, a banana

e o palmito podem também ser utilizados na produção de bebidas, mas isso acontece

com menos freqüência. Refrescos industrializados, comprados com alguma

regularidade, não apresentam consumo diferenciado segundo a época do ano. O

café é outra fonte importante de ingesta de açúcar, sendo produzido nas roças

familiares ou comprado no mercado regional. A possibilidade de compra resulta

em um consumo relativamente estável durante todo o ano, sem maiores oscilações

em sua utilização.

Em resumo, a predileção wari’ por bebidas adocicadas, produzidas de uma

grande gama de alimentos, parece ocasionar um consumo ‘constantemente’ elevado

de açúcar. E mesmo elevados, os níveis de consumo apresentam aumentos cíclicos

ao longo do ano, quando a disponibilidade de milho e de patauá possibilita a produção

de grandes quantidades de bebida.

As oscilações na disponibilidade dos itens alimentares – ou de recursos

financeiros para adquiri-los – parecem, por certo, ser o principal fator relacionado

às flutuações no consumo da maior parte dos alimentos utilizados pelos Wari’: a

caça, a pesca e a coleta de determinados frutos são particularmente produtivas em

épocas específicas, e então seu consumo varia segundo a estação. No entanto, a

farinha, produzida de modo relativamente uniforme ao longo do ano, apresenta um

consumo estável. O arroz, podendo ser adquirido no mercado regional em qualquer

estação, não apresenta variações importantes em seu consumo de um inquérito para

o outro, isto é: produtos mais acessíveis em determinadas épocas são mais consumidos

nessas ocasiões. Alimentos disponíveis durante todo o ano

são também consumidos em caráter regular. O acesso aos produtos disponíveis no

mercado regional, portanto, não apresenta oscilações, exceto por eventuais altas

ou baixas nos preços praticados.

O consumo de açúcar, contudo, vem acrescentar uma nuance a esse

processo aparentemente óbvio: mesmo não apresentando variações cíclicas em

sua disponibilidade, é ainda assim consumido em níveis distintos segundo a estação,

pelo fato de estar associado a itens cuja disponibilidade varia ao longo do ciclo

anual. Ou seja: a sazonalidade no consumo de alimentos, usualmente vista como

reflexo das variações cíclicas na sua produção e, portanto, na sua disponibilidade,

não tem nesse fator seu único determinante. No caso do açúcar, isso também não

depende unicamente da disponibilidade de recursos financeiros.31

É interessante assinalar que práticas alimentares anteriores ao contato

vêm, nesse caso, orientar o consumo de um produto de introdução recente; a

‘clássica’ dicotomia tradicional/introduzido apresenta, nesse caso, fronteiras pouco
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claras e revela-se de fato pouco útil à presente análise. O que parece fundamental

é que o uso do açúcar não representa propriamente uma forma de ‘corrupção’ ou

‘desintegração’ de práticas tradicionais, e que a sua incorporação aos hábitos

alimentares wari’ não parece haver causado qualquer tipo de ruptura. Trata-se,

aqui, de uma questão central às discussões sobre mudanças nas práticas alimentares

entre povos indígenas, que envolve tanto o modo como essas modificações têm

lugar nos sistemas alimentares nativos quanto as suas implicações nutricionais.

Além disso, a dinâmica de incorporação de novos elementos às práticas correntes

não se limita, naturalmente, ao exemplo do açúcar; mais que isso, também não

está restrita à dimensão alimentar/nutricional, estendendo-se aos demais aspectos

da cultura wari’, sem que isso signifique a sua descaracterização.

Perfis domiciliares de consumo de alimentos

A observação do consumo alimentar nos diversos domicílios acompanhados

evidencia diferenças importantes entre os perfis de consumo alimentar. Elas incluem

tanto os tipos de alimentos como as proporções em que são utilizados. No entanto,

a magnitude dos diferenciais parece ser ainda maior quando este último aspecto é

objeto da análise. A análise das formas de obtenção dos alimentos revela, por sua

vez, variações significativas na importância relativa de cada uma delas. Um dos

possíveis critérios para a definição da proporção de alimentos produzidos de cada

atividade/fonte é a energia, expressa em quilocalorias, fornecida por esses alimentos.

Em termos calóricos, a análise revela o papel preponderante, em todos os

domicílios, exercido pela agricultura e pela compra de alimentos no mercado

regional, ficando as demais atividades (caça, pesca, coleta e criação de aves

domésticas e gado) relegadas a segundo plano. As duas primeiras respondem, em

média, por cerca de 85% do consumo calórico no período e são responsáveis pela

obtenção dos itens mais significativos, em termos de seu aporte energético à dieta

wari’ (farinha de mandioca, açúcar e arroz).

Assim, parece haver uma clara divisão dos domicílios em dois grupos:

naqueles de números 1 e 2 a agricultura contribuiu com pelo menos 50% da ingesta

calórica, enquanto para os demais a participação desse componente ficou em torno

de 30%. Naqueles em que a agricultura apresenta maior importância, o consumo de

farinha de mandioca (produzida dos cultivos Wari’, portanto constituindo um produto

agrícola) é claramente maior, e o de arroz (geralmente comprado nos domicílios

acompanhados) é menos importante.32 Nos demais domicílios, a situação se inverte,

sendo o consumo de farinha mais reduzido e o de arroz, maior.

Chama a atenção a elevada proporção de alimentos comprados nos

domicílios 3, 4 e 5, geralmente superiores a 50% e chegando à cifra de 71% da

ingesta no domicílio de número 3, durante o mês de novembro. O que diferencia,
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portanto, os cinco domicílios, ou que condições possibilitam a existência de diferenças

de tal magnitude? Em primeiro lugar, um dado significativo diz respeito aos recursos

financeiros necessários para a compra de alimentos.

O domicílio 3 – aquele que apresentava o maior consumo proporcional de

alimentos comprados – não tinha, a princípio, nenhum integrante que exercesse

funções remuneradas, ou que recebesse benefícios sociais. No entanto, quatro dos

filhos do chefe do domicílio, já casados e vivendo em suas próprias casas, exerciam

funções remuneradas, como agentes de saúde ou professores. Além disso, um de

seus genros era também agente de saúde. É interessante observar que na aldeia

havia, na época, dez indivíduos Wari’ exercendo funções remuneradas (em uma

população de trezentos habitantes), sendo que três vieram deslocados de outras

aldeias, ou seja: 40% dos que recebiam salários em Santo André eram diretamente

ligados ao domicílio. Se considerados apenas aqueles que haviam crescido em Santo

André (sete indivíduos, portanto), o percentual sobe para 60%!

Este dado assume um significado particular diante da observação, na aldeia,

de uma grande circulação interdomiciliar de alimentos, crus e preparados. A

circulação era, por certo, mais freqüente entre parentes mais próximos. Havia,

ainda, um intenso trânsito de pessoas, que freqüentemente faziam suas refeições

nas residências de seus parentes. Faz sentido, portanto, que o domicílio 3 apresente

um consumo tão importante de alimentos comprados, mesmo sem ter acesso direto

a fontes regulares de renda. A circulação de alimentos entre os domicílios

‘aparentados’ garante uma disponibilidade particularmente significativa desses

itens. Já nos domicílios de números 1 e 2, onde se observou um perfil caracterizado

por um menor consumo de alimentos adquiridos comercialmente, não havia

integrantes que recebessem regularmente salário ou benefícios sociais, não existindo

ainda laços de parentesco próximos com indivíduos que os recebessem.

As diferenças observadas no perfil de consumo de alimentos parecem

ser, portanto, compatíveis e mesmo proporcionais aos distintos graus de acesso a

recursos financeiros apresentados pelos domicílios acompanhados. Entre aqueles

que recebem salários, particularmente, não surpreende a compra de comida em

maior freqüência e volume. Em última instância, as funções remuneradas diminuem

o tempo disponível para a produção de alimentos, isto é, para o trabalho nas roças

e para a caça, a pesca e a coleta de itens comestíveis. Ao mesmo tempo, a renda

auferida ‘possibilita’ um menor investimento nessas atividades, compensada pela

opção pela compra. Além disso, esses indivíduos mantêm um contato maior com

não-índios, seus valores e práticas alimentares; e caso o desejem – o que se pode

esperar que aconteça, em alguma medida –, possuem meios de alcançar um padrão

de consumo semelhante ao daqueles.

Mas se o acesso a esses recursos é condição necessária para a compra de

alimentos e parece ser positivamente associado à proporção do consumo desses
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itens, tal condição não pode ser considerada suficiente. Isto é, as relações e

motivações que resultam na compra de alimentos não parecem ser tão simples

e não se esgotam na disponibilidade de renda. Mesmo entre os domicílios 1 e 2,

que não têm acesso a salários ou aposentadorias, podem ser observadas diferenças,

embora de menor magnitude. O fato chama a atenção para a importância das decisões

relacionadas às atividades econômicas e ao envolvimento com o mercado regional,

isto é: algumas famílias parecem optar por um envolvimento menor com o mercado,

enquanto outras estão mais direcionadas a ele. Mais de um indivíduo wari’ disse-

me produzir praticamente todos os alimentos consumidos por suas famílias, à

exceção de açúcar, óleo de soja e sal. Afirmavam não precisar de outros itens, além

destes. O domicílio 2, que apresentou o menor consumo de alimentos comprados,

pertencia exatamente a um dos homens que me afirmou isso.

A observação da intensificação das relações comerciais com não-índios

não se estende, portanto, a todos os domicílios da mesma forma. Em uma revisão

dos dados disponíveis para comunidades Machiguenga, na Amazônia peruana,

Henrich (1997) verifica quadro semelhante. Observando o grau de envolvimento

do grupo com a economia de mercado peruana, o autor encontra uma importante

diferenciação interna às comunidades. Segundo ele, os dados sugeriam que os

domicílios “choose either to maintain a low level of market integration, allowing

only replacement of their machetes, axes, and pots, or embark on an aggressive

process of increasing income generation” (Henrich, 1997: 332-333). Essas

evidências ressaltam, enfim, a potencial importância de estratégias e processos

individuais ou coletivos de tomada de decisão, continuamente interagindo entre si

e com as instituições sociais (Fisher, 2000).

A articulação com o mercado também não deve ser vista como uma

tendência linear, embora em diversos momentos os dados possam sugeri-lo. Em

maio de 2003, quando os preços alcançados pela farinha de mandioca estiveram

particularmente baixos em Guajará-Mirim, alguns indivíduos disseram-me estar

dispostos a vender apenas um mínimo necessário para satisfazer às suas

necessidades, enquanto outros diziam que naquele momento, com preços tão baixos,

sequer iriam torrar farinha para a venda. Em uma situação como esta, que não

pode ser qualificada como excepcional, pode-se esperar uma mudança no volume

das compras efetuadas e no tipo de item adquirido – ou seja, uma mudança

significativa no perfil de consumo de alimentos.

Em termos mais amplos, os Wari’ já se envolveram de modo importante

com diversos ciclos econômicos, e citavam-me como exemplos recentes a extração

da borracha ainda nos anos 80 e da poaia (‘ipeca’: Psychotria ipecacuanha (Brot.)

Stokes, sem mencionar iniciativas de desenvolvimento comunitário em que recebiam

mudas de palmito e fruteiras. Em última instância, não é um fenômeno recente a

articulação de comunidades indígenas com redes mais amplas de relações sociais e
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comerciais (Fisher, 2000). Trata-se de uma dinâmica tanto contemporânea quanto

pré-colombiana, tendo possivelmente influenciado de modo significativo a ocupação

da Amazônia (Hornborg, 2005).

A época da extração de borracha era particularmente bem vista, e os

Wari’ diziam-me que vários deles haviam conseguido comprar motores de barcos e

espingardas. O fato para o qual chamo a atenção aqui é que, com o declínio da

rentabilidade da borracha, os Wari’ voltaram-se para outras atividades, o que

aparentemente se estende a qualquer fonte de renda. De modo similar, na época

do trabalho de campo pude constatar o aumento da rentabilidade da produção de

estacas para cercas e a rapidez com que eles voltaram-se para a atividade, reduzindo

seus investimentos na produção de farinha de mandioca para a venda. A impressão

é a de um ‘pulsar’ em direção ao mercado, com uma expansão e maior articulação

seguida por uma retração, quando voltam-se para a produção de subsistência, a

depender das demandas e oportunidades apresentadas ao grupo. O fato não chega

a surpreender, embora a definição precisa do grau de envolvimento com o mercado

seja objeto de discussões metodológicas e em última instância dificulte a avaliação

dos seus efeitos sobre as populações nativas (Godoy et al., 2005). Dinâmica

semelhante, em que o mercado influencia o uso dos recursos naturais pelos povos

da floresta, ocorre em diversas outras partes do mundo. Em uma revisão de 61

estudos de caso, Ruiz-Pérez et al. (2004) concluem que o mercado direciona essas

populações à especialização e à intensificação da produção, em um processo no

qual mercados e instituições regionais, inseridos em padrões nacionais mais amplos,

exercem um papel fundamental.

O papel da conversão ao cristianismo

Um aspecto que não pode ser deixado de lado na presente análise é a

conversão dos Wari’ ao cristianismo. Na medida em que exerce influência sobre

diversos aspectos de suas vidas, a conversão ao cristianismo parece ser um elemento

central a algumas das mudanças nas práticas de produção, distribuição e consumo

de alimentos entre os Wari’. Embora não deva ser vista como extensiva a toda a

população ou – o que me parece mais relevante – definitiva (Vilaça, 1998), seu

papel nessas mudanças não deve ser subestimado. Como já mencionei em outras

seções, acredito que a conversão encontra-se relacionada ao abandono do consumo

ritual de grandes quantidades de tokwa fermentada nas festas, ao abandono dessas

celebrações e, ainda, de diversas restrições alimentares. Além disso, ela parecia

estar, em alguma medida, associada à adoção de comportamentos semelhantes aos

dos brancos. Um exemplo disso é a valorização moral do trabalho, realizado em

horários regulares. A obtenção de excedentes, comercializáveis ou não, era, no

discurso dos missionários, uma conseqüência lógica, vista como recompensa pelo
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trabalho individual e familiar. Nessa medida, as regras tradicionais de distribuição

dos excedentes (que não incluíam somente os parentes próximos), inclusive da

caça, não pareciam ser bem vistas pelos missionários, que as entendiam como uma

apropriação injusta do resultado do trabalho alheio. Como mencionei no capítulo

anterior, em diversas ocasiões cheguei a presenciar entre os Wari’ a venda de carne

de caça e de peixe, contrariando as normas que preconizam a sua distribuição

segundo critérios específicos.

Nos cultos na igreja, o cuidado dos Wari’ com suas roupas era

particularmente evidente; eles buscavam apresentar-se vestidos da melhor forma

possível, idealmente com roupas e sapatos novos, itens particularmente caros. Esse

esforço era notável entre as famílias mais ativas na igreja. A compra desses itens

exige, naturalmente, a produção de mais excedentes comercializáveis. Acredito

que, de formas por vezes sutis, de modo geral a conversão favorecia um envolvimento

maior com o mercado regional e com as práticas (de consumo, inclusive) dos brancos,

o que por sua vez acabava por estender-se à alimentação. Isso não significa, contudo,

afirmar que os convertidos obrigatoriamente estarão mais envolvidos com a

economia de mercado. No entanto, parece haver uma tendência nessa direção –

que pode ser modulada por outros fatores, como os próprios dados de consumo

parecem confirmar.

Com base nessas evidências, esperar-se-ia encontrar, nas famílias

convertidas, um perfil de maior envolvimento com o mercado regional e, em

decorrência disso, um maior consumo de produtos (alimentícios ou não)

comercializados no mercado regional. De modo geral, foi esse o comportamento

observado entre os domicílios: o grupo que caracterizou-se por um maior consumo

de produtos adquiridos no mercado regional era composto apenas por famílias

convertidas (Tabela 6, no início deste capítulo). No entanto, o exame do grupo

caracterizado por um menor envolvimento com o mercado revela um domicílio (o

de número 2) pertencente a uma família não apenas convertida, mas bastante

atuante na igreja local (o chefe da família era, então, diácono). Isso parece demonstrar

que há limites para essa influência, mas que de todo modo ela não deve ser

subestimada.

É imprescindível assinalar, ainda, que a conversão não é uma questão ou

característica que possa ser adequadamente traduzida em uma variável dicotômica,

do tipo ‘convertido/não-convertido’. São infinitas as nuances possíveis no conjunto

de crenças e práticas decorrentes da influência do cristianismo sobre a vida wari’.33

Nesse contexto, os dados não quantificam, confirmam ou refutam categoricamente

a existência dessa influência. Apesar disso, optei por incluir esse tipo de dado na

Tabela 6 (localizada no início deste capítulo), acreditando que, a despeito das

limitações envolvidas, ele poderia acrescentar um aspecto relevante às análises.
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Considerações finais

A descrição do caso wari’ mostra a dimensão alimentar e nutricional como

um foco privilegiado para a compreensão dos processos de mudanças

socioeconômicas e seus impactos sobre as condições de saúde de populações

humanas. A análise da dieta do grupo revela mudanças importantes em seu sistema

alimentar e que afetaram drasticamente seu perfil de consumo. Nesse âmbito,

destaca-se a articulação do grupo com a economia regional e a importância das vias

comerciais para a obtenção de grande parte de sua dieta. Por sua vez, a articulação

wari’ com o mercado regional parece colocá-los, assim como possivelmente outras

populações indígenas do país, em uma situação bastante desfavorável. Esse caso,

além de seu caráter específico, chama a atenção para a importância do modo como

os povos indígenas se articulam com os mercados regionais. A despeito da relevância

desse aspecto, ele tem sido desconsiderado como um aspecto fundamental na

determinação das condições de alimentação e nutrição de povos indígenas

contemporâneos no Brasil.

A análise da participação de cada item ou grupo de itens para a ingesta

alimentar revelou uma heterogeneidade interdomiciliar que não ficava evidente

em meu convívio diário com os Wari’, isto é, com base em observações

essencialmente qualitativas. Em minhas observações diárias, eram facilmente

percebidas as variações nos tipos de alimentos consumidos, mas não nas proporções

em que eles eram utilizados. Como as diferenças mais significativas entre os

domicílios diziam respeito justamente às proporções de uso dos alimentos, a

impressão geral era a de certa homogeneidade do perfil de consumo da comunidade

– impressão essa, como vimos, desfeita pela observação sistemática nos domicílios

selecionados. Os inquéritos alimentares revelaram, em lugar de um perfil

homogêneo, um surpreendente grau de heterogeneidade, mais especificamente

no que se refere ao uso de alimentos adquiridos no mercado regional.

Esse aspecto não tem sido mencionado em estudos que abordaram questões

alimentares ou nutricionais entre povos indígenas na América do Sul. O fato chama

a atenção para algumas possibilidades distintas, com importantes implicações de

ordem metodológica e prática: em primeiro lugar, há que se registrar que é possível

que as pesquisas tenham tido vez quando, de fato, não havia maiores diferenças

interdomiciliares nos padrões de consumo de alimentos. Em segundo, minhas

impressões iniciais – que perduraram durante meses de observação em campo –,

distintas daquelas que resultaram da análise dos inquéritos alimentares, indicam a

possibilidade de que quadros bastante distintos emerjam – a depender do tipo de

análise a que se submetam os dados de consumo alimentar – e, portanto, a

possibilidade de que perfis de consumo alimentar inicialmente descritos como
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homogêneos possam revelar um quadro distinto, caracterizado pela heterogeneidade,

quando avaliados com base em outros critérios.

A despeito do caráter epistemologicamente óbvio dessa afirmação, com ela

desejo sinalizar para a necessidade de se aprofundarem as análises dos dados sobre

práticas alimentares entre povos indígenas. O caso wari’, por exemplo, revela uma

riqueza de nuances e inter-relações pouco evidente nas análises preliminares, mas

fundamental para a compreensão das práticas alimentares do grupo. O que está em

jogo, em última instância, é o entendimento das condições nutricionais observadas –

ou seja, uma questão que apresenta importantes desdobramentos práticos.

Notas

26 Na verdade, Conklin (1989) admite um padrão misto de residência matrimonial para os Wari’

e, apesar de por um lado identificar uma predominância da residência matrilocal entre os

casamentos analisados, por outro recusa a afirmação de que a matrilocalidade seja prescritiva

entre eles. Vilaça (1992) expõe o problema, sugerindo, ao contrário, a patrilocalidade como

condição, ainda que não exatamente prescritiva, ideal de um grupo local. Isso não impediria,

contudo, a residência temporária entre parentes da esposa.

27 É interessante observar que o abate do gado bovino era feito com tiros de carabina (.22), o que

tornava mais evidente a relação de predação entre os Wari’ e os animais mortos. Não os vi

utilizarem marretas ou facões para abatê-los. Além disso, esperava-se que o atirador matasse

o animal com um único tiro; se isto não acontecesse, ele era alvo do mesmo tipo de escárnio

que atingia os maus caçadores, quando erravam o tiro: “Ak narima, ma ta!” (“Você é como

mulher!”).

28 Utilizo aqui o termo ‘hipótese’ pelo fato de não dispor de dados quantitativos sobre o retorno

das atividades econômicas da população, embora a observação diária e os relatos dos próprios

Wari’ apontassem nessa direção.

29 Utilizo mais uma vez o termo ‘hipótese’ pela mesma razão apontada na descrição da pesca: a

não-disponibilidade de dados quantitativos sobre o retorno das atividades econômicas wari’.

30 Há que se considerar que a compra de alimentos não é o único destino da renda obtida: pilhas

e baterias, munição, anzóis, combustível, vestimentas e brinquedos integram uma extensa

lista de produtos consumidos pelos Wari’.

31 A maior disponibilidade de recursos financeiros, como na época da coleta da castanha-do-

pará, facilitaria o acesso a alimentos comprados e, portanto, ao açúcar.

32 O domicílio 2, além disso, produziu arroz para seu consumo durante o primeiro inquérito, o

que aumentou a contribuição da agricultura para a ingesta calórica total.

33 Recomendo aqui a leitura de Vilaça (1996b).




