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Aplicações da Antropologia à Alimentação:
algumas propostas*
Mabel Gracia Arnaiz

As frentes abertas para a antropologia da alimentação são numerosas, e
nossa participação não é fácil, uma vez que deparamos c o m quatro principais
dificuldades. E m primeiro lugar, com o fato de a alimentação não ser u m objeto de
estudo privilegiado pela antropologia; e m segundo, com o m e d o de converter a
antropologia social em u m a ciência basicamente aplicada e profissionalizada, desligada do conhecimento teórico; e m terceiro, com a escassa demanda de antropólogos em relação a esse tema, orientado para as questões que afetam as sociedades do Terceiro Mundo; e finalmente com a dificuldade, por u m lado, de distribuir
papéis entre as ciências sociais e os profissionais biomédicos, e por outro, de criar
um espaço comum, onde as distintas disciplinas envolvidas possam concorrer
entre si. Vamos esboçar algumas idéias que podem ajudar a abrir caminhos entre
esses diferentes obstáculos.
A maioria dos antropólogos e sociólogos que trabalha sobre a alimentação
assinala o paradoxo deste objeto: constituindo uma temática intersticial de articulação do biológico com o social, do natural e do cultural, a alimentação é reconhecida
como u m objeto fútil e secundário. E assim é, em vários sentidos. D e acordo com
Grignon (1995:63-64), "o projeto de fazer uma socioantropologia séria sobre a alimentação é duplamente difícil". Devido ao caráter peculiar da alimentação; como
'fato da sociedade', seu estudo está sempre ameaçado de cair numa 'pequena sociologia', em uma sociologia de segunda grandeza, disposta a colaborar com as ciências duras, que se interessam pelos alimentos ou pela alimentação (as ciências biológicas ou as ciências da nutrição humana). As recentes crises alimentares e a forte
demanda social que as acompanham não parecem ter modificado essa posição.
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Se essa subdisciplina é solicitada por certas instituições é porque convergem para o seu objeto os interesses econômicos, sociais e políticos crescentes.
C o m o explicamos e m outros momentos (Gracia, 1996, 1998), a construção da
antropologia da alimentação como campo de estudo especializado é muito recente,
uma vez que anteriormente ele estava diluído e m outros âmbitos de interesse para
a disciplina e apenas após os anos 60 ganhou u m peso relativo. O problema de
estudar a alimentação está na própria comida, que não parece u m objeto com
suficiente estatuto para a análise social. Além disso, todos que se alimentam têm
sobre essa questão convicções particulares, fruto de experiências pessoais, que
os tornam especialistas na matéria.
Subjacentes a essa desvalorização do alimentar-se estão as velhas hierarquias entre o corpo e o espírito, entre o aplicado e o teórico (Poulain, 2002). A
expressão 'pesquisa alimentar' - tão utilizada no âmbito da investigação científica
- abrange estudos motivados não pelos descobrimentos esperados do objeto, mas
por aqueles que são consensuais e podem, na maioria dos casos, ser utilizados e
d e s v i a d o s de o u t r a s f i n a l i d a d e s p o s t a s pela i n v e s t i g a ç ã o f u n d a m e n t a l . A
hierarquização entre a antropologia teórica e a aplicada constitui uma dificuldade
para a abordagem científica da alimentação, embora u m a boa parte dos estudos
pudesse ser feita para fins práticos. Esta última, entretanto, tem sido considerada
uma disciplina subespecializada no âmbito da antropologia, no qual os interesses
têm sido mais teóricos do que práticos.
A definição do campo aplicado refere-se a finalidades práticas, a problemas
imediatos e a interesses concretos e atuais, geralmente sugeridos ou encomendados e, conseqüentemente, subvencionados ou financiados por entidades estranhas à própria comunidade acadêmica. Trata-se de pesquisas encomendadas por
organizações públicas ou privadas, em busca de atingir, de forma mais imediata,
os fins práticos que lhes interessam. Assim, a antropologia aplicada pode definir-se, de u m modo geral, como o campo de pesquisa que implica relações entre o
conhecimento antropológico e os seus usos que, e m realidade, transcendem a
própria antropologia (Chambers, 1985). O problema surge quando esses processos são valorizados com pesos distintos. Ou seja: a antropologia teórica relaciona-se com o tipo de ciência baseada no descobrimento, procurando explicá-lo por
meio da formulação de hipóteses, princípios e leis científicas, sendo que a antropologia aplicada relaciona-se c o m o uso ou a aplicação dos resultados e, conseqüentemente, põe a teoria a serviço de finalidades práticas da sociedade (Foster,
1969; Bastide apud Roca, 1999).
À primeira atribui-se a honra da capacidade de descobrir, enquanto que à
segunda, a habilidade de traduzir a teoria abstrata e m bens e serviços práticos

aplicados aos problemas da vida cotidiana. C o m efeito, diferentemente da antropologia acadêmica, "a antropologia aplicada procura utilizar os resultados, técnicas e conceitos da antropologia e de outras ciências sociais para melhorar as
condições das vidas humanas" (Weaver, 2002:9). Enquanto a primeira encarna a
ciência social 'pura', a segunda é uma ciência 'técnica' e executiva, dependente
do que é produzido pela primeira. Aqueles que se dedicam à primeira são os antropólogos teóricos, desinteressados daquilo que não seja a busca do conhecimento,
e os que se dedicam à segunda aparecem como meros profissionais tradutores da
genialidade produzida pelos anteriores para as situações específicas. Ainda que o
trabalho se oriente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o mérito
permanece na teoria científica que orientou a ação. Todas essas observações reiteram o fato de que os esforços aplicados são sempre vistos, na antropologia,
como ausência de rigor intelectual, suspeitos do ponto de vista ético e destituídos
de imaginação ou de elaboração teórica.
D o nosso ponto de vista, é bastante simplificada essa forma de ver as
relações do teórico c o m o aplicado. Concordamos c o m Roca (1999:137), quando diz que
uma perspectiva diferente e alternativa propõe que a relação natural entre ambas as esferas - teórica e aplicada - não deve ser entendida como
um tipo de determinismo causal, mas como um processo de circularidade,
de modo que a teoria auxilie o trabalho prático, sendo que a prática
representa a possibilidade para colocar em prova a teoria - é ela um
banco de provas, no qual as experiências recolhidas alimentam o corpus
teórico básico.
Essa afirmação permite questionar aquela que separa a antropologia e m
teórica e prática, pura e aplicada, uma vez que as duas vertentes constituem o
reverso da mesma moeda e, de certa forma, de u m mesmo projeto:
a primeira buscaria idealmente a produção de teorias que permitem a
interpretação-compreensão dos fenômenos sociais e culturais, e a antropologia aplicada se interessa em oferecer dados ao planejamento e execução de programas que querem obter finalidades práticas. Desse modo,
seus objetos não diferem tanto entre si, e teoria e prática se retroalimentam,
sendo o mais importante que ambas são pertinentes. (Roca, 1999:38)
Ocorre, entretanto, que a antropologia aplicada incorre e m maior risco,
e m nossa opinião, uma vez que, além de recolher e analisar informações, ela deve
interpretar os dados, para a partir daí poder tomar decisões oportunas, que afetam
questões particulares tais c o m o a conceitualização, a redefinição de determinadas

políticas de atuação ou de solução de problemas derivados da intervenção, por
exemplo. N o contexto atual, inclusive nas esferas acadêmicas e institucionais,
exige-se a maior produtividade na pesquisa científica, a transferência do conhecimento e sua aplicabilidade dos resultados no conjunto da sociedade, o que destitui
de sentido a dicotomia entre teoria e prática. Isso porque, entre outros, como diz
San Román (1985), essa distinção continua supondo u m sério obstáculo ao reconhecimento de que a prática aplicada é capaz de oferecer u m excelente

feedback

para a teoria, sem que a antropologia se converta e m ciência aplicada. Para
Greenwood (2002), aplicar ou não aplicar a antropologia não é apenas uma eleição.
A antropologia ou aplica-se ou não tem nenhum fundamento para se desenvolver
teoricamente. Sem a aplicação, ela não é capaz de gerar teorias com interpretações
sensatas, tampouco de chegar a descobrir o que subjaz a sua compreensão. Dessa
forma, a recusa à antropologia aplicada é capaz de frear o próprio desenvolvimento
de instrumentos válidos para apoiar as teorias antropológicas, uma vez que se desemboca numa falta de sistemática de preparo para participar e, muito menos, influir
na formulação de programas de ação pública ou privada (Khare, 1988).
O desenvolvimento da antropologia aplicada nas últimas décadas, nos Estados Unidos, permite assinalar que o fundamento do trabalho do antropólogo não
está apenas na academia, onde se encontram os teóricos, fazendo ciência pura,
nem a ela se dedica exclusivamente, embora se deva observar que os resultados,
técnicas e conceitos nela desenvolvidos são úteis também para a resolução dos
problemas práticos (Weaver, 2002). Nos últimos anos, modificaram-se a profissão e as variedades de trabalhos dos antropólogos e o seu lugar na sociedade, e o
mais importante é que se ampliou o seu interesse para dar soluções aos problemas
sociais e culturais que comprometem numerosas coletividades (Roca, 1999). Assim, observam-se os diferentes contextos do trabalho do antropólogo: o acadêmico, que define os limites da disciplina e m relação a outras e sua identidade, e o
aplicado, que mantém pontos de convergência e contato com as demais disciplinas sociais e com as ciências 'duras'. Essa situação depende dos pressupostos
dos objetos de estudo. N o caso da alimentação, a colaboração interdisciplinar é
aconselhável e necessária, do ponto de vista prático. Vejamos por quê.
C o m o é sabido, as 'necessidades' se criam e se constroem socialmente.
A pergunta que fazemos agora é se os antropólogos são necessários a essa área
de estudo. Admite-se, nesse sentido, que o campo da antropologia da alimentação tem vantagem, especialmente e m nosso país, onde há dois 'freios' ao desenvolvimento. O primeiro afeta o conjunto da antropologia social e relaciona-se
aos escassos conhecimento e reconhecimento da disciplina, nos diferentes âmbitos. N a Espanha, é recente o reconhecimento acadêmico dessa disciplina e m

relação às demais ciências sociais, desconhecendo-se, entretanto, b o a parte de
suas possibilidades teóricas e práticas. A incompreensão do nosso objeto de
estudo, associada à análise das sociedades distantes no t e m p o e no espaço,
contribuiu para a caracterização errônea da antropologia, b e m c o m o diminuiu a
sua projeção no meio social.
O segundo freio afeta principalmente a antropologia da alimentação, que se
relaciona com o fato de que o 'alimentar' também escapou, como objeto de estudo, das ciências biomédicas. Conseqüentemente, os antropólogos foram pouco
demandados para a análise sociocultural da alimentação nos países industrializados. Simultaneamente, as ciências sociais compartilham dos males que atingem
outras disciplinas: os cientistas sociais não são convidados a participar de diferentes projetos, com os quais poderiam contribuir com seus referenciais, uma vez
que não é considerada pertinente a sua colaboração ou, simplesmente, descarta-se
a sua c o n t r i b u i ç ã o , ou a i n d a o p r ó p r i o cientista social desconfia d e suas
potencialidades e do uso que pode fazer de seu trabalho.
Já apontamos que a dualidade biocultural do ato alimentar, sua condição de
'fato total humano' (Morin, 1973; Poulain, 2002), torna a alimentação u m objeto
que pode ser abordado sob duplo aspecto: o primeiro, fiel ao princípio de autonomia
do social, basicamente orientado a descrever e analisar as dimensões sociais relacionadas e, portanto, colaborando com disciplinas afins, como a história, a geografia
ou a economia; o segundo, fiel à tradição maussiana do 'fato social total', abre-se ao
diálogo com as ciências da nutrição, a epidemiologia e as ciências cognitivas. Uma
questão é concordar com a necessidade de compartilhar o objeto de estudo; a outra
é a existência de espaço comum, onde isso possa ocorrer.
Diante da inexistência efetiva de um espaço interdisciplinar para o estudo
do comportamento alimentar, pode-se admitir que faz muito pouco tempo, na
Espanha, que a antropologia social emergiu, e certamente isso gera problemas,
como dissemos, no entendimento dessa disciplina e daquilo que ela pode proporcionar ao conjunto da sociedade. Esse desconhecimento vincula-se, em parte, ao
modo como ela foi introduzida e ao momento e m que isto se deu, c o m o também
ao papel dos que a praticam. De qualquer modo, e evitando-se entrar e m outras
discussões, a definição do objeto da antropologia é relativamente simples: a ciência que descreve, interpreta e caracteriza qualquer ordem cultural e m toda a sua
complexidade estrutural e funcional, incorporando as perspectivas comparativa e
'holista'. À medida que esse objeto é amplo e cada vez menos exclusivo, somos
obrigados a conhecer outras instâncias científicas, tal c o m o ocorrera desde as
origens da disciplina, apesar das fortes tendências, durante o último século, à
fragmentação do conhecimento antropológico.

Como afirma Poulain (2002), estudar o comensal é convocar saberes de
disciplinas diversas: química, bioquímica, microbiologia, fisiologia, psicologia,
psicanálise, sociologia, antropologia, história, geografia e economia e tantas outras especialidades, c o m seus respectivos objetos e métodos particulares. Pergunta-se, então: como remontar a complexidade e a hiperespecialização da pesquisa
c o m a fragmentação d o s objetos de i n v e s t i g a ç ã o q u e c o n t r i b u í r a m para a
autonomização dos saberes? E mais: como fazer c o m que se comuniquem entre si
disciplinas cujos pesquisadores j á não se relacionam tão bem? Os questionamentos
emergem em todas as partes, seja no seio de cada ciência, seja na interpelação ao
cerne das ciências vizinhas. Tomemos como referência o campo da saúde, não
por ser um dos que particularmente nos interessam, mas porque ele se constitui
de múltiplos interesses, basicamente científico, econômico e político.
Embora sejam muitas as disciplinas interessadas na alimentação humana,
destacamos dois enfoques predominantes. O primeiro é a instância do biomédico
e do sociocultural, aos quais poder-se-ia agregar muitos outros, como o cognitivo
e o tecnológico. C o m o assinalamos, esse enfoque se dedicou aos estudos dos
determinismos fisiológicos e genéticos ou às finalidades biológicas da alimentação, assim como às relações entre nutrição e saúde, enquanto a segunda perspectiva insistiu na dimensão simbólica, funcional e identificadora do fato alimentar.
Não obstante, foi esta última perspectiva que apontou a oportunidade de desenvolvimento da multidisciplinaridade e a abordagem do alimento na interdisciplinaridade.
O trabalho interdisciplinar requer u m esforço de comunicação, síntese e integração,
enquanto que a multidisciplinaridade faz apenas referência a u m a recompilação de
vários modos de abordar o alimentar. Diferentemente de outros cientistas, os especialistas em antropologia da alimentação, como o fizeram Audrey Richards e
Margaret Mead nos anos 30 e 40, insistiram repetidamente na necessidade de
romper os paradigmas de comunicações atuais entre os distintos profissionais
dedicados ao tema da nutrição e da alimentação, propondo c o m o imperativo o fato
de contar com a participação da população nas ações dos especialistas, com a
finalidade de provocar u m a troca verdadeira e evitar a criação da dependência das
culturas afetadas (Khare, 1988).
Até pouco tempo atrás, o diálogo entre os dois tipos de ciências, as biomédicas
e as sociais, foi praticamente inexistente, e o que demonstraram as pesquisas feitas
desde o fim do século passado foi a grande dificuldade de estabelecer u m código
c o m u m entre os â m b i t o s da o b s e r v a ç ã o e a análise. O s r e s u l t a d o s desses
'desencontros' entre o biológico e o social foram os numerosos fracassos dos programas de intervenção nutricional e de saúde, juntamente com as insuficiências
demonstradas e m boa parte dos estudos sobre práticas alimentares que insistiram

apenas no social, e não passaram, às vezes, do enfoque descritivo das identidades
culturais. Cabe assinalar que o enfoque unidisciplinar deu-se também no seio das
ciências humanas e sociais. Certamente não é freqüente os historiadores trabalharem com economistas ou sociólogos. Dessa forma, uma primeira questão a ser
levada em consideração é que as ciências sociais não são unitárias (Murcott, 1998).
Elas existem no plural e consistem numa pluralidade de perspectivas intelectuais e de
pesquisa, embora comportem objetos, pressupostos e técnicas de análise.
As ciências sociais diferem das demais ciências e m virtude de seu objeto, e
nunca procedem por meio da estreita repetição. Não há laboratórios nem experimentos. Os seres humanos dispõem de linguagem, memória, capacidade de motivação e originalidade; nenhuma circunstância social é idêntica à outra; nenhuma
configuração política pode ser reproduzida com exatidão; nenhum acontecimento
econômico se repete da m e s m a forma. A história não é somente o passado, mas
também o presente e o futuro. A impossibilidade da repetição - e, desse modo, a
irrelevância de uma versão estreita do método experimental - é u m a das razões
pelas quais os cientistas sociais se distanciam dos métodos das ciências biomédicas.
Outros cientistas, inclusive, se recusam a denominar de ciência o trabalho dos
cientistas sociais.
N a realidade, o problema c o m que se defrontam os profissionais que se
dedicam à alimentação humana é que reconhecemos a complexidade biossocial da
alimentação humana, mas não a incorporamos nas nossas teorias e práticas. O
problema é que falta-nos interesse e m buscar a complexidade de sua análise devido à falta da formação interdisciplinar que nos tornaria capazes de compreender e
abordar a multidimensionalidade do fato alimentar. Insistimos que é necessário,
dentro das especialidades, estabelecer u m ponto de encontro, u m espaço comum,
em que os pressupostos teóricos e os recursos técnicos se aproximem e evitem,
na medida do possível, os erros e fracassos acumulados.
E m sua obra pioneira no âmbito da antropologia aplicada, Foster (1969)
exemplificava a adequação do conhecimento antropológico sobre o comportamento alimentar nos programas de intervenção de saúde pública sobre nutrição.
Os problemas descobertos, por exemplo, nos centros materno-infantis nas áreas
rurais da Venezuela, onde as mães trocavam o leite em pó por bebidas alcoólicas e
outros alimentos para os adultos, e x i g i r a m estudos d e t a l h a d o s dos fatores
socioculturais e econômicos motivadores dessa prática.
Das informações recolhidas por Foster, depreendem-se sobretudo três observações fundamentais. E m primeiro lugar, a distribuição do leite e m pó era vivida como u m questionamento das capacidades das mães de proporcionar adequadamente o leite natural e, portanto, evidenciava-se a contradição c o m os seus

papéis fundamentais de mulheres naquela cultura. Em segundo lugar, os critérios
dos centros de saúde, que discriminavam positivamente as crianças no acesso aos
a l i m e n t o s e m r e l a ç ã o aos d e m a i s m e m b r o s d a s f a m í l i a s , o p u n h a m - s e à
hierarquização das prioridades conferidas pelos indivíduos, segundo a cultura local. E, por último, as mães não eram treinadas adequadamente para usar o leite em
pó para seus filhos. Até o momento em que não começaram a ser consideradas
medidas para corrigir essas práticas e erros, com base na lógica cultural da população, não ocorreu a melhoria do estado nutricional infantil, apesar da afluência
das visitas da população aos centros de saúde e do êxito aparentemente obtido.
São múltiplos os exemplos dos problemas apresentados pelos programas de
intervenção em nutrição e pelas políticas que partiram de uma concepção simplista
da sociedade e da própria intervenção. Assim, e m relação à valorização da imagem
corporal, a contraposição entre as recomendações nutricionais e a percepção das
conveniências das formas corporais foi evidenciada e m muitas sociedades. Tustin
(1988) ilustra essa idéia citando os habitantes das ilhas do Pacífico (Nova Zelândia)
e sua percepção positiva da acumulação de gordura corporal. Esse tipo de valorização positiva, em termos de status e capacidade de prover os familiares, explicava-se
historicamente como uma condição essencial para a sobrevivência nas condições
materiais tradicionais: os acontecimentos que punham em perigo a obtenção de comida, durante longas temporadas (as viagens entre as ilhas, os furacões etc.), eram
freqüentes, e os sobreviventes eram aqueles que dispunham de bom acúmulo de
gorduras corporais, e aquela valoração positiva mantém-se até o momento.
Contrapondo-se às condições atuais, que não apresentam problemas relevantes de distribuição alimentar, essa tendência de valoração positiva posiciona os
maoris e os habitantes das ilhas do Pacífico nas situações de risco às enfermidades como a diabetes, que incide em 12,5% deles, proporção bem acima dos 3 %
dos neozelandeses de origem européia que tiveram tal diagnóstico. A educação
nutricional, como ilustram esses casos, requer uma readaptação cultural global:
são os valores sociais particulares, vinculados às práticas alimentares, também
particulares, que deveriam ser transformados para evitar a piora do estado de
saúde da população.
Contudo, as transformações e m direção à melhora das condições de vida
de uma população não devem se dar sem a prévia compreensão dos valores e
práticas culturais e sem pretender adequá-las à própria realidade. As capacidades
de inovações e de adaptação alimentar são sempre mais elevadas do que crêem os
próprios interventores. Há alguns anos, o governo italiano abasteceu, mediante o
envio de macarrão, os salvadorenhos que viviam num campo de refugiados em
Honduras. Ele não se deu conta nem do contexto cultural nem dos instrumentos

culinários adequados para que o macarrão pudesse ser preparado no 'estilo italian o ' . Entretanto, por meio da experimentação, os salvadorenhos descobriram que
o macarrão frito no azeite era u m snack aceitável, e se fosse tostado e pulverizado
com canela, açúcar e água converter-se-ia numa bebida refrescante (Fieldhouse,
1995). Há que ceder espaço para a reinterpretação cultural das ações propostas:
introduzir mudanças nos comportamentos alimentares é tão difícil e complexo, e
não pode ocorrer sem consideração do emaranhado social, no qual os alimentos e
o alimentar-se adquirem sentidos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recolheu todas essas reflexões
críticas e atualmente trabalha c o m programas europeus e internacionais, entendendo que qualquer política nutricional tem que se referir aos alimentos, à comida,
e não aos nutrientes. É certo que progressivamente os dietistas, nutricionistas e
planejadores da saúde pública reconhecem, nesses âmbitos, que é necessário contar com conhecimentos alimentares, procedentes das disciplinas não biomédicas.
D e fato, os próprios d a d o s , os resultados das pesquisas e p i d e m i o l ó g i c a s e
nutricionais, são os que indicam a existência dos fatores que remetem às análises
socioantropológica e psicológica. Persiste, entretanto, o desencontro disciplinar,
favorecido pela evolução epistemológica das diferentes ciências. N o caso da nutrição, a maioria dos primeiros cientistas foi estimulada por problemas práticos do
século XIX, relativos à alimentação e à saúde, que derivavam, na sua origem, das
conseqüências da rápida industrialização que afetou as populações mais pobres.
Eles eram, na maioria, químicos e físicos que queriam descobrir quais alimentos
produziam energia e sustento de maneira mais econômica e entendiam a comida
como combustível que abastecia a máquina humana.
Hoje, os nutricionistas dão a impressão, em geral, de que são os mais necessários - e da mesma forma que antes, talvez o sejam. O valor social atribuído
à alimentação e à saúde foi aumentando de forma simultânea durante a segunda
metade do século XIX, coincidindo c o m a penetração institucional e o maior reconhecimento das ciências biomédicas, de forma que os que exercem a nutrição
converteram-se numa parte importante das múltiplas faces do poder médico,
operantes em todos os níveis - local, nacional e internacional - e influentes nas
políticas governamentais, assim c o m o no uso dos fundos públicos (Mennell,
Murcott & Van Otterloo, 1992).
Pergunta-se: quando a ciência nutricional voltou-se para as ciências sociais? Os nutricionistas constituíram-se e m especialistas no momento de estudar
as relações entre as práticas alimentares e o estado de saúde das populações, tanto
nas sociedades industrializadas quanto nas que não o são. Eles fixam os padrões
do que consideram u m a alimentação nutricionalmente correta e tiveram influência

direta nas políticas alimentares e sanitárias, intervindo nos problemas daí derivados. Desde a década de 1980, alguns governos, seguindo as iniciativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), desenvolveram políticas alimentares nacionais baseadas e m dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar, para prevenir enfermidades e promover a saúde pública, informando as pessoas da importância de
seguir uma dieta 'prudente' (abundante em frutas, verduras e fibras e escassa em
gorduras de origem animal); e m segundo lugar, para que as políticas alimentares
garantissem segurança aos bens alimentares, foram estabelecidas normas para os
produtores, indústrias e companhias distribuidoras de alimentos.
Esses objetivos supuseram, especialmente nos países industrializados, a
criação de complexas organizações que têm a finalidade de zelar pela boa informação e educação públicas, pela pesquisa e pelo controle dos alimentos. Da abundante literatura, gerada nos últimos anos, cabe destacar u m aspecto central: u m número importante dos programas desenhados para melhorar os hábitos alimentares
teve êxito relativo, pois as mudanças registradas nas condutas das populações não
foram substantivas e não caminharam, necessariamente, na direção esperada. Os
nutricionistas, delimitando os padrões de conduta, perceberam que os grupos
sociais somente reconhecem as recomendações dietéticas, mas não, necessariamente, as colocam e m prática.
U m dos temas do debate internacional sobre alimentação e nutrição é o problema da elaboração dos padrões nutricionais uniformes. Discute-se como aplicar
as medidas corretamente estimadas nas recomendações, os cálculos da ingestão
alimentar e o estado nutricional das diferentes populações mundiais. Estudos comparativos feitos na Índia e no México, por exemplo, enfatizaram a necessidade dos
que guiam as políticas de saúde de dar conta do conceito etnonutricional, que ao
basear-se nos sistemas de classificação e representações êmicas expressa, conseqüentemente, diferentes lógicas de comportamento alimentar, permitindo compreender melhor os condicionantes que devem sustentar esses padrões.
Assim, talvez seja mais oportuno abandonar a intenção de criar padrões
básicos. É mais fácil atribuir a fome à ignorância da ciência ou à falta de educação
nutricional ou econômica das culturas que a padecem do que tratar de mudar o
sistema econômico que a favorece, mesmo que seja absolutamente falso ou equivocado, como a longa experiência com a fome demonstrou. É necessário, pois,
que os especialistas compreendam as diferentes formas de entender a alimentação
antes de receitar dietas e a elas associar comportamentos sociais, que não as
contrariem ou invalidem por meio das crenças e práticas relacionadas, por exemplo, ao binômio 'frio/quente', bastante disseminadas e m várias partes do mundo.

Por esse motivo, em parte, alguns desses cientistas recorreram às ciências
sociais e m busca de ajuda. Isso aconteceu, principalmente, nos países e m desenvolvimento, onde o principal problema alimentar é a subnutrição, o que resultou
num novo campo de trabalho para a ciência social aplicada, denominada antropologia nutricional, uma subdisciplina que combina interesses dos antropólogos biológicos, ecológicos e socioculturais e que se vale sistematicamente de conceitos
dos nutricionistas e de outros cientistas do c o m p o r t a m e n t o , assim c o m o de
metodologias de caráter qualitativo e quantitativo (Prättälä, 1991; Mennell, Murcott
& Van Otterloo, 1992). Contudo, a antropologia nutricional raramente considerava suficiente a aproximação qualitativa, sem o acompanhamento mais preciso da
ingestão alimentar, proporcionada pelas técnicas quantitativas, que permitem, por
sua vez, avaliar o estado nutricional das populações estudadas. Assim, o interesse
principal desses antropólogos era sobre as relações estabelecidas entre a antropologia e a saúde, e seu objetivo era encontrar soluções práticas.
Esse novo campo de estudos desenvolveu-se principalmente nos Estados
Unidos e menos intensamente na Europa. Na antropologia nutricional, surgiram
várias tendências fundamentais, resumidas por Peito (1988) e m cinco: 1) o estudo
dos processos socioculturais e da nutrição, analisando as conseqüências das forças sociais e culturais sobre a nutrição, mediante a modernização; 2) a epidemiologia
social da nutrição, cujo fulcro está nas condições ou características nutricionais,
na busca das causas e suas correlações sociais; 3) o estudo dos elementos ideológicos, da estrutura social e da nutrição, que acentuam essencialmente a análise das
relações entre as crenças, as idéias e a ingestão de nutrientes e do estado nutricional;
4) a análise da relação entre a ingestão de alimentos, nutrição e saúde e a função
social, examinando-se a conseqüência do estado nutricional ou dos padrões de
ingestão alimentar e m decorrência dos comportamentos biológicos e sociais; 5)
os estudos de genética demográfica, adaptação fisiológica e nutrição, e m que são
abordados os processos adaptativos, de longo prazo, e m relação c o m suas conseqüências nutricionais. Apesar de essa subdisciplina abordar a influência do social
sobre as práticas alimentares, a principal crítica feita à antropologia nutricional
pela antropologia social é a sua submissão ao paradigma biomédico, dos pontos de
vista conceituai e metodológico.
É evidente que os estudos antropológicos trouxeram, junto c o m as disciplinas sociais, recursos necessários para a pesquisa sobre alimentação e nutrição.
Peito (1988) delimita muito bem essa questão, lembrando que o estudo da alimentação desenvolveu-se como campo eminentemente biomédico, que mais tarde requereu outras colaborações, visando a esclarecer os condicionantes sociais do comportamento alimentar. A direção e a evolução que tiveram os estudos sobre a

alimentação e a nutrição humanas realizados pela antropologia influenciaram-se
por uma série de fatos históricos, como a tomada de consciência e a divulgação
da crise mundial de energia e de alimentos dos anos 70; o descobrimento do
papel da nutrição na saúde e na etiologia de n u m e r o s a s enfermidades; as
revitalizações cultural e étnica expressas na recuperação das tradições alimentares, no desenvolvimento da cozinha internacional e no comportamento

gourmet,

c o m o símbolos renovados de bem-estar; e as mobilizações sociais diante das
crises alimentares. Esse conjunto de fatos ajudou também outras disciplinas a
incorporarem o olhar antropológico. Para Peito (1988:55), uma característica
fundamental de muitos estudos agrupados sob a denominação de antropologia
da alimentação e dos costumes é a ênfase na análise dos alimentos c o m o uma
forma de compreender os processos sociais e culturais: "os alimentos não são
considerados c o m o portadores de nutrientes, mas como modelos ou mecanismos para estudar a cultura".
Afirma-se o uso do método etnográfico como u m meio útil para identificar
a abordagem dos fenômenos sociais. Cresceram, nos últimos 20 anos, a sua adoção e a demonstração de sua utilidade de aplicação a uma grande variedade de
situações e problemáticas atuais. A etnografia proporciona ao pesquisador u m
caminho para examinar o conhecimento e o comportamento das pessoas participantes de u m grupo social e o modo como estas vivem e interpretam as suas
experiências. Simultaneamente, esse método requer, da parte do pesquisador, a
contextualização das formas de vida no âmbito das quais ocorrem vínculos que se
ligam às unidades sociais globais. É preciso examinar aquilo que as pessoas fazem, isto é, aquilo que o pesquisador observa de perto e de forma direta, com a
intenção de compreender o modo de organização da vida cotidiana.
Embora o método etnográfico tenha sido criticado e desvalorizado por políticos, gestores e outros pesquisadores, que o consideram um método fácil e até
ingênuo de abordagem das questões complexas per se, a questão é como ele pode
constituir, para nós, uma forma eficaz de aproximação da realidade. No caso do
estudo do comportamento alimentar, trata-se de analisar a defasagem produzida,
recorrentemente, entre o discurso verbal e as práticas, entre as perspectivas êmicas
e éticas, e conseguir vincular o comportamento relacionado à comida a uma visão
holística que inclua os valores e as práticas alimentares em relação à sua lógica
cultural mais ampla.

0 DIÁLOGO COM A NUTRIÇÃO
Outra pergunta que cabe formular é: como dialogar c o m as disciplinas
vizinhas, especialmente com a nutrição, que se insere numa perspectiva empirista
e positiva? (Poulain, 2002). N o caso da nutrição, a observação feita é considerada
neutra e objetiva, de modo que o trabalho científico centra-se na organização dos
fatos surgidos do real. É preciso lembrar que a antropologia e a sociologia nasceram nos contextos marcados pelo positivismo e por u m modelo de conhecimento,
originário das ciências da natureza, que postulava a existência de uma realidade a
ser desvendada pelos estudiosos. Assim, o antropólogo deveria objetivar os fatos
sociais e buscar leis gerais que os explicassem.
Em 1871, Taylor assinalava suas idéias desta forma:
a cultura (...) e m seu sentido etnográfico mais amplo é esse todo complexo que compreende conhecimentos, crenças, arte, moral, direito, costumes (...) e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos homens c o m o membros da sociedade. (Taylor, 1871:9).

A pesquisa da cultura nas diferentes sociedades, segundo alguns princípios, envolve o estudo das leis gerais do pensamento e da ação humanos. A partir daí
sucederam-se vários paradigmas que mantiveram ou questionaram essas idéias.
Na antropologia contemporânea, predomina a leitura construtivista que
questiona, em boa medida, esse primeiro enfoque epistemológico, ao considerar
que a forma de coletar a informação não se restringe a uma seleção, mas a uma
verdadeira organização do real, subordinada ao marco teórico do pesquisador, que
delimita as perguntas, as maneiras de formulá-las, de construí-las e dar-lhes sentido (Lupton, 1996; Scheper-Hughes, 1997; Maurer & Sobal, 1995). A antropologia, devido a sua posição intercultural, contribuiu especialmente para essa leitura
mais relativista da construção do conhecimento científico. Não obstante, e deixando à margem a versão mais radical do construtivismo que chega a questionar
a existência da realidade, considera-se que existe uma certa resistência ao real,
apesar da dimensão construída daquele que o descreve.
São numerosos os descobrimentos que contradizem os postulados articulados na definição de hipóteses, na elaboração de uma problemática e de suas
descrições, mostrando com isso que o objeto de estudo não é redutível às ferramentas de sua construção. Por essa razão, Poulain (2002) afirma que o diálogo
c o m as ciências da nutrição passa por uma atitude epistemológica da antropologia
de aceitar o postulado positivista no sentido aqui mencionado (a linguagem

etnográfica descritiva das dimensões sociais do comportamento alimentar) e contribuir, dessa forma, para a objetivação do fato alimentar, tomando o objeto sob
diferentes formas de conhecimento (interno/externo; êmico/ético). Tal atitude é a
que esse sociólogo define como 'positivismo construtivista'.
As possibilidades da antropologia da alimentação são bastante amplas. Certamente, tudo o que se refere à evolução presente e futura do consumo alimentar
constitui uma encruzilhada econômica e política relevante. Nesse contexto, os
cientistas sociais são interpelados por políticos, tecnólogos, especialistas de
marketing

e os demais especialistas, quando não encontram soluções para os

problemas c o m base e m suas próprias disciplinas. Nessa perspectiva, a situação
do antropólogo ou do sociólogo parece a de u m 'convidado externo', nos comitês
e comissões onde se encontram técnicos e pesquisadores, juristas, cozinheiros,
tecnólogos, produtores e economistas. Normalmente, são demandados os conhecimentos socioantropológicos quando j á foram encontradas as saídas 'sociais'
para os conflitos, partindo da irracionalidade dos consumidores, de sua ignorância, de seus costumes arcaicos ou, definitivamente, de seus equívocos. Sabemos
que dessa forma se inicia a casa pelo telhado: dar soluções a problemas que não
foram previamente reconhecidos e compreendidos. Contudo, esta é uma montagem freqüentemente utilizada: delimitar, medir, avaliar os fenômenos, sem antes
descrevê-los e identificá-los detalhadamente; atuar e intervir sobre o comportamento individual, cujas identidades foram construídas por u m conhecimento altamente especializado do nutricionista ou do economista que desejam dirigir-se a
um público flexível e maleável e m seu meio.
Essa moldagem sem cimento apresenta, logicamente, muitas possibilidades
de desmoronar sobre si mesma. É para ela que não deve contribuir o cientista
social. Há que evitar o que Grignon (1995:63) denomina de "sociologia do serviço", orientada pela demanda e por objetivos, conduzida ao trabalho, mediante noções triviais do ponto de vista do conhecimento antropológico global, submetida à
competência ou, na pior situação, à atração do marketing

e pouco capaz de se

distanciar das problemáticas, das teorias e dos temas a serem estudados. D o nosso ponto de vista, o antropólogo não deve se deixar envolver com o papel de
'antropólogo de serviço'.
Uma coisa é ter a firme convicção de que u m a parte do nosso trabalho deve
tentar resolver problemas (participação-ação), e outra é dar vazão a uma demanda
que apenas exige u m trabalho de enfeitar u m pastel mais elaborado, seguindo a
metáfora, por 'outros cozinheiros', quando se é convidado a discutir as idéias
recebidas do mundo agroalimentar, do médico ou da gastronomia, e não do mundo derivado de sua própria delimitação ou observação. Mediante essa convicção,

criaram-se, nos últimos anos, diferentes comissões internacionais, cujo objetivo
foi precisamente o de elaborar programas de pesquisa em todo o mundo. É o caso
da criação, na International Union of Anthropological and Ethnological Studies, de
uma comissão específica de antropologia da alimentação, denominada International
Comissionn of Anthropology of Food (Icaf), na qual há seções para cada u m dos
países participantes.
E m u m artigo publicado na revista Current Anthropology,

Douglas (1984)

resumia as aplicações da antropologia da alimentação nos seguintes termos:
• Por u m lado, no âmbito das necessidades nutritivas humanas, aparecem
três aspectos que requerem mudanças de enfoque, na medida e m que os
conhecimentos proporcionados pela antropologia questionam as generalizações produzidas pelos setores biomédicos: o conceito diferencial de
bem-estar nutricional, a história clínica crítica dos padrões nutricionais e
o enigma do gasto energético das mulheres em relação à ingestão efetiva
e diferencial dos alimentos e m todas das sociedades.
• Por outro, é necessário que os problemas socioculturais da alimentação
também se apresentem. E m relação à estabilidade dos hábitos alimentares, encontramos novamente u m conjunto de pressupostos nunca questionados pelos nutricionistas e dietistas: a tendência aceita, igualmente
pelos estudos econômicos, de atribuir à renda e aos preços os fatores de
estabilidade.
• Finalmente, chama a atenção o problema que afeta diretamente a aplicação eficaz dos recursos, que é a falta de ajuste entre a ética seletiva das
culturas, segundo a qual há indivíduos mais necessários, que contribuem
para a manutenção da sobrevivência dos grupos, e a ética igualitária que
lhes é atribuída nos programas de ajuda. U m exemplo é o fato relatado
por Foster, na Venezuela. Douglas lembra também a substituição, efetuada em alguns países pobres, do leite materno pelo leite em pó, experiência
que foi muito negativa, entre outros motivos porque o acréscimo da água
era inadequado, pois ela estava contaminada, ou ainda a supressão do
fornecimento

de a l i m e n t o s p r é - m a s t i g a d o s

às c r i a n ç a s ,

que

complementavam a sua dieta, prática adotada por alguns povos, pelo fato
de as autoridades sanitárias a terem considerado anti-higiênica.

CONCLUSÃO
Os estudos antropológicos especializados na alimentação, iniciados no princípio dos anos 30, continuam gerando conceitos, categorias e métodos para analisar as relações da alimentação com a cultura. A antropologia social continua tão
ou mais oportuna do que no início do século passado. E m relação às políticas
internacionais, destinadas às sociedades do Terceiro Mundo, e não apenas nesse
nível, são convocados antropólogos para discutir, aconselhar e sugerir soluções
aos problemas alimentares e nutricionais.
M a s até o momento, c o m o diz Messer (1995), os informes continuam
tendo impactos reduzidos nas políticas alimentares. Há, contudo que se fazer u m
reparo aos problemas que acabamos de indicar: alguns são novos, enquanto outros são velhos conflitos. Nosso objetivo prioritário deve ser o de continuar fazendo pesquisas destinadas a, principalmente, permitir a colaboração entre diferentes
disciplinas relacionadas que enfatizem as similaridades e desmontem os mitos
criados e m torno das diferenças, que dificultam a colaboração.
Devemos continuar trabalhando na 'antropologia do conhecimento', sobre
as idéias geradas por cientistas e burocratas que governam as políticas agronômicas e nutricionais, locais e internacionais. Devemos continuar trabalhando no conhecimento dos comportamentos alimentares sociais e individuais e, definitivamente, também no conhecimento das conseqüências que os diferentes tipos de
políticas alimentares e econômicas apresentam sobre a provisão, a distribuição e o
consumo, identificando as que geram desigualdades sociais ou apresentam maiores riscos para a saúde ou o meio ambiente entre as populações. C o m isso, não
apenas documentaremos ou caracterizaremos as entranhas do sistema alimentar,
mas, e m nosso entender, estaremos dispostos a dar conta dos mecanismos que
guiam a sua transformação e também suas conseqüências.
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