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RESUMO 

Nesta dissertação apresento uma ciência da nutrição de espírito nômade, 

mestiça, cujas fronteiras com as demais ciências se encontram borradas, 

admitindo um trânsito livre de ideias. Intitulada de ciência da nutrição de base 

complexa, ela encontra seus fundamentos na construção de um pensar e um 

fazer que restauram a abertura no território da alimentação e nutrição, 

utilizando como elo a cozinha e os seus múltiplos sentidos. Para alimentar essas 

reflexões, serviram-me de base, teóricos que ousaram pensar dirimindo as 

fronteiras disciplinares, peninsularizando uma nutrição insular, discutindo a 

respeito de alguns temas da alimentação e da nutrição importantes para mim 

e para os demais nutricionistas. Encontram-se aqui, pensadores como Edgar 

Morin, Claude Fischler, Lévi-Strauss, Jean-Pierre Poulain, Carolina Maria de 

Jesus e Josué de Castro, além de outros que são particularmente caros a 

minha formação como Vera Pinto e a minha própria mãe. O horizonte para 

realização desta pesquisa foi a dívida inegável que tenho com esses sujeitos 

que me nutriram e que me fizeram pensar que é a cozinha o elo fundamental 

capaz de reunir seus múltiplos léxicos para uma outra gramática da nutrição 

de base complexa e sempre em gestação. 

 

Palavras-Chave: Ciências da complexidade. Cozinha. Nutrição. Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En esta disertación presento una ciencia de la nutrición del espíritu nómada, 

mestizo, cuyas fronteras con las otras ciencias son borrosas, admitiendo un flujo 

libre de ideas. Titulada ciencia compleja de la nutrición, ella encuentra sus 

fundamentos en la construcción del pensamiento y la acción que restauran la 

apertura en el área de la alimentación y la nutrición, utilizando como un 

enlace la cocina y sus múltiples sentidos. Para alimentar estas reflexiones, 

sirvieron de base para mí, teóricos que se atrevieron a pensar cortando límites 

disciplinarios, peninsularizando la nutrición insular, discutiendo sobre algunos 

temas de alimentación y nutrición que son importantes para mí y otros 

nutricionistas. Están aquí, pensadores como Edgar Morin, Claude Fischler, Lévi-

Strauss, Jean-Pierre Poulain, Carolina Maria de Jesus y Josué de Castro, 

además de otros que son particularmente caras para mí como Vera Pinto y mi 

propia madre. El horizonte para llevar a cabo esta investigación fue la deuda 

innegable que tengo con estos sujetos que me alimentaron y me hicieron 

pensar que la cocina es el enlace fundamental capaz de reunir sus múltiples 

léxicos para otra gramática de la nutrición con una base compleja y siempre 

en gestación. 

 

Palabras clave: Ciencias de la complejidad. Cocina. Nutrición. Educación. 
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“[...]a memória é lábil, e [...] os livros extraídos da 

realidade frequentemente não passam de tênues 

vislumbres e estilhaços de tudo o que vimos e 

ouvimos.” 

Natalia Ginzburg, Léxico Familiar 

REPASTO DE IDEIAS 

 

Toda linguagem é limitada. O que penso é precisamente mais 

adequado, mais exato, do que aquilo que escrevo. Mas prefiro a impureza e 

incompletude das palavras do que as ideias sagradas e recolhidas ao 

recôndito do pensamento solitário. Por isso, opto por me aprisionar as palavras 

e pensar que me liberto por meio delas. 

Esta é uma escritura lacunar, com buracos e vazios. É a transgressão da 

página em branco descrita por Foucault (2000) que viola, profana, desvirgina, 

violenta, desgraça o ideal literário com a objetividade da escrita. Por isso, 

preciso alertar sobre o processo de elaboração da estética do texto. 

Como Daniel Munduruku em seu livro Memórias de um índio – uma 

quase autobiografia (2016), decido por incorporar ao meu escrito, fragmentos 

de memória que me perseguiram como verdadeiros daímôn1 ao longo desta 

escrita. Como Munduruku, essas histórias compõem uma narrativa 

memorialística, onde recrio lembranças e conto sobre a minha vida. 

Essas narrativas aparecerão na abertura de cada capítulo. Compósitos, 

flashes, resíduos. Escrevi pequenos fragmentos de lembranças de algo que 

não poderia ser descartado, nem relegado novamente aos porões de minha 

memória. Histórias que saíram quase que sem querer, de modo epifânico e 

que também traduziam o sentido de completude parcial deste escrito.  

Elas são verdadeiras fissuras, pelas quais será possível entrever um pouco 

de mim e quem sabe de todos aqueles que se deixarem contaminar por elas, 

 
1 Daemon (em grego δαίμων, transliteração daímôn, tradução "divindade", "espírito"), no 

plural daemones (em grego δαίμονες) é um tipo de ser que em muito se assemelha aos gênios 

da mitologia árabe. Morin utiliza o termo como obsessões cognitivas individuais e 

inconscientes que perseguem os sujeitos ao longo da vida. Ver mais em: MORIN, Edgar. Meus 

Demônios. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 



evocando lembranças (universais?) de um tema aparentemente banal: a 

alimentação. 

Inspirei-me e fui encorajado pelas palavras de Conceição Almeida em 

dois escritos seus do livro Ciências da Complexidade e Educação: razão 

apaixonada e politização do pensamento (2017a). Ambos os textos são 

complementares e compõem o primeiro e o último capítulo do livro. Em 

“Narrativas de uma ciência da inteireza” a autora esfacela o mito da 

objetividade científica e evoca vozes de autores que fizeram com maestria 

uma ciência de mestiçagem entre sujeito e narrativa. Já em “Ciência 

nômade, sujeito implicado” o apelo é sobre a responsabilidade enunciativa 

que os autores precisam carregar consigo ao se assumirem como sujeitos de 

seu próprio discurso.  

Da constelação de autores que Conceição Almeida elege e expõe em 

seus escritos, cito apenas um deles, Edgar Morin. É ele, de acordo com a 

autora, quem apresenta “com maior radicalidade e pertinência o exercício 

de um sujeito implicado no conhecimento” (ALMEIDA, 2017a, p. 261), não se 

arvorando e nem se escondendo covardemente sobre as suas palavras. Muito 

pelo contrário, Edgar Morin faz ciência se inscrevendo naquilo que escreve. 

Assim, ele diz na introdução do primeiro volume de o Método:  

Por que falar de mim? Não é decente, normal e sério que, quando se 

trata da ciência, do conhecimento e do pensamento, o autor se 

apague atrás de sua obra e se desvaneça num discurso tornado 

impessoal? Devemos, pelo contrário, saber que é aí que a comédia 

triunfa. O sujeito que desaparece no seu discurso instala-se, de fato, 

na torre de controle. Fingindo deixar um lugar ao sol copernicano, 

reconstitui um sistema de Ptolomeu cujo centro é o seu espírito (MORIN, 

2016, p. 23). 
 

De modo análogo, abraço essas ideias e procuro me reintegrar à 

observação dos fenômenos, uma vez que “todo conceito remete não apenas 

ao objeto concebido, mas ao sujeito que concebe” (MORIN, 2016, p. 23). Não 

há ciência fora do humano, porque ela é o humano.  

Outros pensadores, que compõe a matriz das ciências da 

complexidade, também utilizam uma narrativa imbuída de subjetividade, 

como o russo-belga Ilya Prigogine, cujo livro Ciência, razão e paixão (2009) 



 

 

apresenta sua trajetória, sua formação e dúvidas pessoais, integrando o sujeito 

em suas ideias. Outro importante pensador que relata a sua trajetória 

intelectual é o austríaco Erwing Schrödinger, no texto “Fragmentos 

Autobiográficos” (1997), traz a descoberta de seu interesse pela física e 

biologia a partir de suas experiências de vida que inclui relatos de seu 

ambiente familiar, de seus amigos, das suas viagens, do contexto de guerra 

em 1914, de suas leituras e, como ele mesmo escreve, tiveram influência sobre 

sua maneira de pensar. Além deles, poderia citar David Bohm em seu livro 

Ciência, ordem e criatividade (1989), Albert Einstein nos livros Como vejo o 

mundo? (2017) e Escritos da Maturidade (1994) e Werner Heisenberg em seu 

livro A parte e o todo (1996). Todos esses autores argumentam que as ideias 

são indissociáveis da história de vida dos sujeitos que a propõem. Portanto, 

subjetividade e objetividade caminham juntas, lado a lado. 

Se é verdade que nenhuma experiência possa ser transmitida, também 

é verdadeiro que compartilhar experiências a partir de histórias pode permitir 

ao outro vivências de sentimentos que chegam ao seu espírito e a sua alma 

antes mesmo de chegar ao corpo.  

Clarissa Pinkola Estés faz isso com uma atitude sensível em seu livro O 

dom da história (1998), afirmando que compartilhar e narrar os fragmentos de 

uma trajetória de vida é mais do que um artifício narcísico. Tem mais 

propriamente o propósito de permitir uma conexão com o outro em que 

contar uma história é “capaz de ensinar, corrigir erros, iluminar o coração, 

promover mudanças, curar feridas, recriar a memória” (ESTÉS, 1998, p. 10).  

Esses foram os elementos responsáveis pela tectônica de elaboração 

desse formato de dissertação, meu repasto de ideias. Portanto, este escrito 

não é de uma ciência anônima, mas de um dizer que tem nome e história. 
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Minha cozinha 

 

Entre tantos sabores, aromas, textura, cores, tento me lembrar sobre 

qual seria a minha primeira memória alimentar. Busco e não a encontro 

prontamente. Simultaneamente, diversas recordações se entrecruzam e se 

sobrepõem umas às outras sem que eu saiba definir e consiga declarar com 

precisão qual teria sido aquele fragmento de memória mais antigo que me 

faz recordar o primeiro contato sensível com a alimentação. O que sei é que 

a cozinha, os alimentos e a culinária sempre estiveram presentes em minhas 

lembranças, em minha história, em mim. 

O meu pai era um glutão. Apreciador da comida, era o responsável por 

ampliar o nosso repertório alimentar. Não se negava a provar nada. Era 

definitivamente uma espécie de gourmand da mundialização dos costumes 

e da cultura alimentar. Em vez de nos iniciar no mundo da gastronomia, nos 

trazia elementos de um novo mundo de progresso tecnológico e científico. 

Em meio as embalagens de alimentos industrializados e a idas a restaurantes 

e fast foods entrei em contato com outros lugares do mundo, conheci vários 

países ou uma pequena fração deles pela culinária. 

A minha mãe dizia não saber cozinhar. Detestava as tarefas domésticas, 

em especial, aquelas que eram menos valorizadas, como a de preparar uma 

refeição. Incontáveis vezes, acrescentava com tristeza que cozinhar era uma 

tarefa eterna, pois mal saía da cozinha e precisava retornar para uma nova 

tarefa. Para ela a cozinha era um ambiente hostil e relegado às pessoas 

menores, serviço desvalorizado por estar no rol das atividades cotidianas, das 

banalidades, da subordinação e do servilismo. 

Entretanto, algo que sempre me intrigou foi perceber: de que maneira 

alguém como a minha mãe, que dizia odiar o ofício de cozinhar, poderia 

elaborar uma comida tão poderosa e saborosa? Ao mesmo tempo em que 

me questionava sobre isso, pensava em como ela poderia ter guardado 

consigo, em suas práticas, atributos presentes somente nos verdadeiros 

cozinheiros? Isso porque, a minha mãe era dona de uma memória invejável, 
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conseguia reproduzir pratos sem nem ao menos anotar as receitas, apenas de 

ouvir uma explicação sobre a quantidade de ingredientes e como executar 

o prato. Preparava refeições que poderiam não ser originais, mas que 

certamente havia originalidade. Digna de uma sabedoria transgeracional, 

dividiu comigo mais do que refeições, contribuiu para a minha formação mais 

do que eu poderia imaginar e verteu sobre as panelas muito mais do que 

temperos e sabor, doando-se amorosamente pela comida. 

As idas com ela às feiras foi o primeiro convite ao mundo dos alimentos. 

Feira do Carrasco, Feira do Alecrim, Feiras Livres... Muitas delas livres de nomes, 

próximas ou distantes da minha casa, pequenas ou grandes, todas feiras. De 

um cenário a outro o que mudava eram os ambientes, mas os locais 

guardavam sua essência. Naquele espaço cercado de pessoas de diversas 

etnias, de diferentes lugares, de agricultores conhecedores da terra e de seus 

frutos, pude contemplar quando criança o espetáculo da vida e da morte.  

A vida pulsava naquelas tendas. Beterrabas com cheiro de terra 

molhada, cenouras levemente adocicadas, tomates repletos de suculência e 

vermelhidão, cebolas levemente perfumadas, coentro e cebolinha cheios de 

frescor, batatas de cores diversas, maracujás aromáticos, acerolas que 

manchavam em vermelho as mãos, cajás que explodiam na boca, jacas de 

natureza áspera e de uma docilidade extrema, melancias imensas de dar 

prazer a sede, mangabas leitosas que inebriavam em aroma e sabor... A vida 

se abrilhantava nas barracas coloridas e variadas, nas disputas sonoras entre 

os vendedores, nos corredores cheios de gente. 

Lá, a morte ganhava novo significado. O sangue pingava das peças de 

carne penduradas em ganchos; couro e tripas encharcados de sal ganhavam 

um odor mais agradável, galinhas vivas eram “embaladas” em caixas após a 

venda enquanto as mortas eram expostas da melhor forma, caranguejos 

amarrados a um bastão abriam e fechavam suas garras incessantemente 

tentando se desvencilhar da morte iminente. Vários outros animais eram 

fracionados em diferentes partes e apresentados sobre as bancadas ainda 

manchadas de sangue. Nada era desperdiçado. Dos miúdos aos ossos, da 

pele aos demais órgãos, tudo era comercializado, tudo pertencia a ordem da 



 

19 

transformação operada na cozinha, tudo já estava na transição da natureza 

à cultura dentro da ordem do culinário.  

Na feira, a morte ganhava vida, a vida perdia vida e ambas tinham uma 

cor, um odor, um sabor. Vida e morte estavam abraçadas, entrelaçadas, 

inseparáveis e a cozinha faria coabitar esta dupla face do ciclo vida/morte. 

Cresci indo às feiras, aprendi desde cedo o valor da alimentação. Senti 

e refleti sobre a crueldade natural da vida, guardei comigo todas aquelas 

lembranças que somente mais tarde me seriam úteis. Primeiramente quando 

escolhi a Nutrição como profissão, depois, em um segundo momento, quando 

precisei recorrer a elas para me questionar sobre a minha formação e, 

finalmente, agora (e provavelmente no futuro) para me lembrar de quem sou. 

Seja qual for aquela lembrança primeira que me iniciou de modo 

sensível ao universo da cozinha, o que importa é que os alimentos, a culinária, 

a comida, fizeram e ainda fazem parte de mim, e é com as mãos 

impregnadas de aromas, temperos e afeto que inicio este escrito. 
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O eterno retorno 

 

Comecei a cozinhar na imaginação, brincando com a minha irmã e 

com tudo o que havia ao redor. Fazia bolos com areia, cozinhava pedras, 

fritava folhas. Com pequenas coisas inúteis aos outros construía o que serviria 

de base para o meu aprendizado no futuro. Encontrei na Terra “os mais puros 

e infalsificáveis objetos da atenção infantil” sobre os quais Walter Benjamin, 

tão sensivelmente escreve, apontando a relação da atração das crianças 

“[...] pelos detritos que se originam da construção, do trabalho no jardim ou 

na marcenaria, da atividade de alfaiate ou onde quer que seja” (BENJAMIN, 

2009, p. 57), apresentando uma outra perspectiva sobre a inventividade da 

criança, que dá utilidade ao que seria comumente visto como inútil.  

Igualmente faz o poeta Manoel de Barros em suas poesias, 

compreendendo a criança como esse ser inquieto, inventivo e transgressor, 

capaz de criar um universo/mundo particular muito mais grandioso que a 

concepção de universo e mundo formatada que nos é colocada a força até 

a adultez. Para a criança o seu quintal é o seu universo-mundo. 

 

Remexo com um pedacinho de arame nas 

minhas memórias fósseis. 

Tem por lá um menino a brincar no terreiro: 

entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, 

sabugos, asas de caçarolas etc. 

E tem um carrinho de bruços no meio do 

terreiro. 

O menino cangava dois sapos e os botava a 

puxar o carrinho. 

Faz de conta que ele carregava areia e pedras 

no seu caminhão. 

O menino também puxava, nos becos de sua 

aldeia, por um barbante sujo umas latas tristes. 

Era sempre um barbante sujo. 

Eram sempre umas latas tristes. 

O menino é hoje um homem douto que trata 

com física quântica. 

Mas tem nostalgia das latas. 

Tem saudades de puxar por um barbante sujo 

umas latas tristes. 

Aos parentes que ficaram na aldeia esse homem 

douto encomendou uma árvore torta — 
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Para caber nos seus passarinhos. 

 

De tarde os passarinhos fazem árvore nele. 

(BARROS, 2001, p. 47) 

 

 
Imagem 1 - Crianças brincando, Vladimir Volegov 

Logo, passei da imaginação ao mundo real e, com isso, a ajudar minha 

mãe nas pequenas tarefas da cozinha: lavar frutas e hortaliças, mexer massas 

de bolo, quebrar ovos, bater claras em neve... Não demorou muito para que 

esse novo universo em constante expansão me produzisse um imprinting2, de 

modo que me levaria a veredas múltiplas – divergentes e convergentes –, por 

vezes me afastando e me aproximando da cozinha. 

A curiosidade infantil pulsava fortemente em meu interior. Meu desejo 

por querer aprender sempre se mostrou muito intenso, me levando a pedir a 

meus pais insistentemente, segundo minha mãe, que me deixassem 

frequentar a escola o quanto antes.  

Como a cozinha, a escola foi o outro local central de minha vida, ela 

sempre se apresentou como uma espécie de santuário onde poderia me 

resguardar e encontrar aquilo que precisasse. Lá encontrei um lugar de 

 
2 Edgar Morin recupera o conceito de imprinting do etologista Konrad Lorenz (1903-1989) para 

nos falar de nossas marcas cognitivas primeiras, como forma de determinismos culturais 

responsáveis pela normalização, invariância e reprodução das ideias na vida e da vida dos 

indivíduos, que nos acompanham por toda a vida. Assim, cada espírito humano carrega um 

imprinting, sejam por meio de suas emoções, valores, paradigmas formativos, doutrinas 

políticas e religiosas e estereótipos culturais. Em: MORIN, Edgar. O método 4: as ideias. 

Tradução de Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina; 2017a, p 23-24. 
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descobertas contínuas e vibrantes. Imerso naquela fortaleza de 

conhecimento, descobri o que mais tarde seria fundamental: a literatura. De 

livro em livro me vi em vários personagens, aventurei-me, diverti-me e me 

emocionei. Guardei comigo todas as leituras, com as quais encontrei as 

minhas verdades fundamentais.  

A cozinha, a escola e os livros. Esses foram e são os elementos trinitários 

que, inconscientemente, eu persegui e me perseguiram incessantemente até 

hoje. Fugindo do destino de ser professor, escolhi a nutrição como caminho 

de desvio. Mal sabia eu que a estrada aparentemente paralela da nutrição 

se cruzaria novamente com a educação. Na graduação me vinculei as 

disciplinas das ciências humanas em nutrição, tornando-me monitor de 

Aspectos Sócio-Antropológicos da Alimentação Humana, de Pesquisa 

Qualitativa Aplicada à Nutrição e de Educação Alimentar e Nutricional.  

Concluída essa formação, encontrei em pouco tempo emprego em 

uma escola de educação infantil como nutricionista. Logo, tentei o mestrado 

em educação por incentivo de minha professora e orientadora da 

monografia de graduação, Vera Pinto, e consegui ingressar no Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGEd/UFRN). Enquanto isso, a literatura e os 

livros sempre estiveram no caminho: na graduação quando escolhi trabalhar 

com o tema da Literatura e Alimentação, no meu trabalho ao ensinar as 

crianças com trabalhos voltados a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

articulados com a literatura infantil e, finalmente, no meu ingresso posterior ao 

curso de Letras Língua Portuguesa e Literaturas na UFRN. 

Como uma ouroboros3 que persegue a própria cauda em um ciclo 

infinito, eu persegui a cozinha, a escola e os livros e fui perseguido por eles. Saí 

da escola sempre querendo voltar (na escolha da Nutrição e na continuação 

dos estudos na universidade) e voltei à escola quando pensei não ser mais 

 
3 De acordo com o Dicionário de Símbolos1 o ouroboros simboliza o ciclo da evolução 

voltando-se sobre si mesmo. O símbolo contém as ideias de movimento, continuidade, 

autofecundação e, em consequência, eterno retorno. Em: CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, 

Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. 

Tradução Vera da Costa e Silva e colaboradores. 19 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005, 

p. 922-923. 
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possível (quando aceitei que queria ser professor e ao conseguir um emprego 

como nutricionista escolar). Somente mais tarde, deparei-me com uma 

afirmação de Lévi-Strauss em seu livro Tristes Trópicos sobre o que seria a 

atividade de professor: “não seria o professorado, o único meio que os adultos 

têm ao seu alcance para permanecerem na escola?” (LÉVI-STRAUSS, 1986, p. 

49). 

 

Imagem 2 - Ouroboros 

 

Talvez sim, talvez não. A escola sempre foi um lugar muito caro e 

possivelmente meu caminho como professor tenha sido a possibilidade de 

prolongar minha estadia lá. Mas também, foi e é um espaço que me permite 

criar e pensar novas rotas, possibilidades e caminhos. É o meu ponto de saída 

e o meu ponto de chegada. 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação por acaso e 

nele consegui ampliar ideias que me foram inseminadas anteriormente pelas 

professoras Vera Lucia Xavier Pinto e Michelle Jacob a respeito da intitulada 

ciências da complexidade, quando ainda estava no curso de graduação em 

Nutrição. Ambas as professoras percorreram o seu itinerário intelectual no 

Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM) com pesquisas voltadas à 

alimentação e literatura. Vera com a dissertação intitulada de A última ceia: 

por uma diet(ética) polifônica, defendida em 1999 e Michelle com a 
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dissertação Eça de Queiroz e a cozinha burguesa: literatura e alimentação, 

defendida em 2012.4 

       
Da esquerda para direita: A última ceia: por uma (diet)ética polifônica (Imagem 3) e Eça de Queiroz e 

a Cozinha Burguesa: Alimentação e Literatura (Imagem 4). 

Somente mais tarde, percebi que tudo estava interligado. Era o eterno 

retorno que em um movimento espiralar me lançava para longe do ponto 

inicial e quando menos esperava me encontrava novamente em seu centro, 

dentro dele. Foi assim com a cozinha, com a escola e com a literatura. De 

tempos em tempos vivi esses ciclos que hoje se convergem em um mesmo 

ponto. Partida e Chegada. Alfa e Ômega. Início e Fim. 

Iniciei meu caminho no GRECOM com a ideia de convergir alimentação 

e literatura, como minhas professoras haviam feito e como fiz em minha 

monografia de conclusão de curso, intitulada Barthes para além do 

manducar: amar, surpreender-se e conviver como significados do comer 

(2015). No entanto, o período que realizei com o grupo de pesquisa no 

mestrado foi fundamental para incorporar em meu ser novas reorganizações 

cognitivas. As leituras que realizei no grupo foram capitais, pois me 

possibilitaram vivenciar o circuito tetralógico da ordem, desordem, interações 

 
4 Os trabalhos mencionados são dissertações produzidas no GRECOM cujas orientações são, 

respectivamente, de Maria da Conceição de Almeida e Alex Galeno. 
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e reorganização no meu pensamento. Essas novas leituras vieram como ideias 

turbilhonares que me tiraram de meu eixo e me reposicionaram. 

Ao entrar em contato com outras obras de Edgar Morin, como os livros 

Meus demônios (2003) e Meus filósofos (2014), tive duas grandes iluminações. 

A primeira corresponde ao livro Meus demônios, e diz respeito a exposição das 

fragilidades do cientista e do reconhecimento de si nas ideias formuladas e 

pensadas. Assim, Morin aponta na abertura do livro:  

Eu não mais queria me definir por oposição a outrem, queria me 

reconhecer em minhas ideias. Senti progressivamente a necessidade 

de saber como e por que acredito naquilo que acredito, como e por 

que penso o que penso e, no fim das contas reexaminar o que eu 

penso no seu próprio fundamento.  

Este livro se tornou, assim, um trabalho de introspecção-retrospecção 

para a descoberta de meus demônios (MORIN, 2003, p. 8). 

 

A segunda se refere a outra obra, Meus filósofos, em que Morin declara 

sua dependência a ideias primeiras, formuladas por diferentes intelectuais e 

que possibilitaram a criação de sua autonomia de pensamento, sem as quais, 

provavelmente, não seria factível a criação de seu método. 

Por que razão aceitei a sugestão que me fez Jean Tellez de conceber 

um livro sobre meus filósofos? Sem dúvidas para revisitar os espíritos que 

me formaram e me alimentaram, bem como reconhecer minha dívida 

múltipla para com eles. Para mim, essa dívida é fundadora, pois, 

nascido para a vida e para o pensamento sem verdade fundamental 

e sem herança intelectual, foram os pensadores, não apenas os 

reputados filósofos, mas também historiadores, romancistas, poetas, 

que me nutriram (MORIN, 2014, p. 9). 

 

Assim, encontrei o meu caminho de pesquisa: o débito intelectual que 

tenho com outras pessoas que me permitiram pensar e gestar, ainda que 

embrionariamente, uma ciência da nutrição complexa e o encontro com os 

“meus demônios” que me perseguiram durante a minha formação como 

nutricionista.  

Revisitei minhas leituras e encontrei autores fundamentais que 

incorporaram em mim muitas dúvidas e reflexões, e que desviaram o meu 

olhar das leituras hegemônicas repletas de um “moralismo nutricional”, 

baseado em um “pensamento utópico”, cujas utopias nutricionais estão 

marcadas em um discurso ético-político-normativo que dirime as pluralidades 

culturais, buscando um modelo de alimentação ideal, de regras únicas que 
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devem ser seguidas por todos, provocando um engessamento das práticas 

em saúde (FISCHLER, 1996, p. 6).  

Precisei acolher os demônios que me atormentaram ao longo de minha 

formação. As dúvidas, as inquietações, o mal-estar, os julgamentos, a 

padronização, os ditames, todos oriundo de uma nutrição que não me 

apetecia e da qual não me via cúmplice. Somente na assunção desses 

conflitos que me parasitavam que pude iniciar a fundação do meu espaço 

de resistência na construção sempre inacabada de um pensamento 

complexo. Assim: 

[...] assumir uma atitude dialogal diante dos fenômenos e não uma 

postura estritamente analítica de dissecação do cadáver configura 

uma das tendências da ciência; aceitar o paradoxo, a incerteza e o 

inacabamento como propriedades dos fenômenos e do sujeito-

observador, uma sugestão desafiadora; admitir que o erro parasita o 

ato de conhecer; que é tênue o limite entre realidade, ilusão e ficção, 

e que as interpretações e teorias são sempre mais, ou menos, do que 

os fenômenos aos quais se referem, configura hoje um estilo cognitivo 

em construção (ALMEIDA, 2017a, p. 45). 

 

A partir desse momento, percebi que a minha busca por essa nutrição 

de horizontes mais ampliados só seria capaz de ser formulada por mim, dando 

crédito a outros pensadores primeiros que me fizeram repensá-la enquanto 

ciência. E é este o objetivo central que viso cumprir no decorrer destas 

páginas: revisitar pensadores fundamentais que me formaram para o 

exercício de uma nutrição cuja base se funda numa “antropologia 

fundamental da alimentação”, conforme expressão de Claude Fischler (1979, 

p. 1), capaz de transitar da química à mitologia, do simbólico ao biológico, da 

natureza à cultura, borrando as fronteiras disciplinares. Uma nutrição que 

acima de tudo é comprometida com o bem pensar, “que permite apreender 

em conjunto o texto e o contexto, o ser e seu meio ambiente, o local e o 

global, o multidimensional, em suma, o complexo, isto é, as condições do 

comportamento humano” (MORIN, 2011, p. 87). 

Apresentadas as motivações mais viscerais que me conduziram a 

realizar esta pesquisa, é importante apresentar que ela se assemelha em seu 

formato e composição a um conjunto de outras pesquisas desenvolvidas no 

GRECOM. Em um primeiro momento retomo duas dissertações que foram 
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produzidas pelas nutricionistas Vera Lucia Xavier Pinto e Michelle Cristine 

Medeiros Jacob, que também trabalhavam em torno do tema da 

alimentação: A última ceia: por uma diet(ética) polifônica (1999) e Eça de 

Queirós e a cozinha burguesa: Alimentação e Literatura (2012).  

As demais pesquisas se assemelham em termos composicionais se 

circunscrevendo em uma matriz de pesquisa cuja conexão entre os 

pesquisadores e suas ideias estão indissociáveis de sua trajetória pessoal. 

Dessas, cito apenas algumas, como os trabalhos de dissertação e tese da 

autora Louize Gabriela Silva de Souza, intitulados, respectivamente, Mia 

Couto: para uma pedagogia da doce ira (2014) e Teresa Vergani: 

nomadismo, insubordinação, complexidade (2019). Ambos demarcam a sua 

trajetória enquanto pedagoga para compreender melhor a inter-relação que 

há entre educação e formação. Esses textos são imbuídos de seu percurso 

pessoal e intelectual apresentando o itinerário de dois pensadores importantes 

às ciências da complexidade. Assim, ao pesquisar sobre Mia Couto, a autora 

apresenta princípios pedagógicos e epistemológicos para a sensibilização de 

professores visando uma educação complexa e transdisciplinar, já em sua 

tese, com Teresa Vergani, busca compartilhar um itinerário formativo de uma 

intelectual nômade que conjuga a religação entre Ciência e Arte, 

Espiritualidade e Educação. 

Outra pesquisa que dialoga com a anterior é a dissertação de Mônica 

Reis Uma ode ao livro: a educação, o bibliotecário, à formação para a vida 

(2014). Bibliotecária de formação, seu texto é marcado pela paixão que 

possuía pelos livros, com isso defende o argumento de que os livros são 

suportes fundamentais da memória e da sabedoria humana, sendo uma 

invenção que é insuperável na ordem do imaginário, ao final, realiza um 

manifesto marcado pelo seu profundo amor aos livros.  

Com igual implicação, Luan Gomes dos Santos de Oliveira apresenta a 

tese Notícias do oco do mundo: cartas para uma antropolítica da educação 

em formato de cartas, a escolha para este tipo de formato de escrita é 

marcada pela sua trajetória pessoal de escritas de carta, assim ele constrói 

sua pesquisa com cartas que compõem a estrutura de sua tese. 



28 

Diversas outras pesquisas realizadas pelo GRECOM poderiam ilustrar e 

iluminar os cenários que remontam a inseparabilidade dos sujeitos com as suas 

pesquisas e que dialogam e tangenciam de algum modo com a minha 

pesquisa, mas me limito a citar somente essas. 

Feitas tais considerações, os capítulos que se seguem à composição 

desta pesquisa, trazem ideias que me foram inseminadas por pensadores 

nômades da ciência e mestiços de ideias. Ideias que não se mantêm presas 

nas fronteiras do pensamento, das disciplinas tradicionais, das ciências da 

fragmentação e que, como disse Morin, permanecem lamentavelmente 

“retidas na alfândega, por falta de visto”, mas que são livres para transitar 

entre as diferentes áreas do saber (MORIN, 2000, p. 9). 

Busco instaurar uma espécie de homenagem àqueles que me serviram 

de matéria, de substrato, de contaminações para compor o meu próprio 

magma cognitivo e que me permite pensar uma nutrição em gestação. Esses 

pensadores foram verdadeiros elementos biogênicos, fornecendo partículas 

estruturantes, nutrientes para o que seria a placenta de meu texto que nasce 

híbrido, mestiço. Isso me oportunizou criar um escrito artesanal, de ideias 

bricoladas, costuradas manualmente sobre o papel. Entalhadas pela caneta, 

torço, aprimoro, alteio, limo a frase, me aprisiono a palavra para, finalmente, 

dizer naquilo que escrevo. Pego de empréstimo essas expressões do poeta 

Olavo Bilac em seu poema Profissão de fé, para transpor o rigor construtivo 

das ideias que imprimi. 

Sirvo-me de vários interlocutores que vão construindo a trama textual 

para encontrar uma nutrição fundamental que possa servir como “ideias-

guias” (MORIN, 2017a) para o exercício profissional menos burocratizado e que 

permitam a outros nutricionistas, profissionais de saúde e demais interessados 

nos temas da alimentação e da nutrição se esforçarem para “pensar bem” 

dentro de sua prática profissional, pois “[...] esforçar-se para pensar bem, é 

exercitar um pensamento aplicado constantemente na luta entre falsear e 

mentir para si mesmo” (MORIN, 2012, p. 61). 

Para esculpir as ideias que me serviram de guia a um pensamento 

aberto, ampliado e agregador, apoiei-me nos conceitos, nas concepções e 
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abstrações de Edgar Morin, que funcionaram como ideias mestras. Elas 

permeiam toda a tessitura do escrito e servem como fio de Ariadne que 

orientam meu pensamento a copular e coadunar com outras ideias de outros 

espíritos livres e com os quais me filio para compor o todo que aqui se 

encontra. Para ele: 

[...] o conhecimento não é insular, mas peninsular, e, para conhecê-

lo, temos de ligá-lo ao continente do qual faz parte. O ato de 

conhecimento, ao mesmo tempo biológico, cerebral, espiritual, 

lógico, linguístico, cultural, social, histórico, faz com que o 

conhecimento não possa ser dissociado da vida humana e da 

relação social (MORIN, 2015a, p. 26-27). 

 

Busco esse diálogo entre a parcela positivista da ciência da qual as 

ciências da nutrição é herdeira, com a dimensão cosmo-psico-bio-

antropossocial dos estudos em torno da alimentação promovidos por outras 

disciplinas das mais diversas áreas do conhecimento. 

 
Imagem 5 - Teseu e Ariadne à entrada do labirinto, Richard Westall. 

Desse modo, na primeira parte, Cozinha da Abundância e Cozinha da 

Escassez, apresento as bases de uma ciência fechada pelas quais os 

conhecimentos das ciências da nutrição foram fundados para, em seguida, 

trazer a noção de cozinha como topoi capaz de abrir as ciências da nutrição 

para um novo horizonte. A cozinha é o operador cognitivo que guiará e estará 

presente em todo o corpo do texto, ganhando uma dupla dimensão 

antagônica, concorrente e complementar, uma cozinha de carências e de 
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abundâncias. Na segunda parte, Meus Kairós, apresento quem foram os meus 

Kairós, indo em busca de intelectuais que me fizeram pensar uma nutrição 

mais aberta e disposta a dialogar com outras áreas do conhecimento. Por fim, 

na última parte, Léxicos da cozinha: por uma nutrição de base complexa, 

busco desenvolver uma concepção reformada da nutrição esboçando as 

primeiras ideias de uma nutrição fundamental menos mutilada e mais aberta 

ao diálogo com outras ciências e com a incerteza. 

 

 

 



COZINHA DA
ESCASSEZ E
COZINHA DA
ABUNDÂNCIA
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A Cozinha dos Sentidos 

 

Sinto o aroma delicado da cebola e do alho se espalhando pela minha 

casa. O vento leva o perfume que se dissemina por todos os lados, por fim, 

migrando de dentro de casa para outros espaços, outros lares, em direção à 

rua, dissipando-se no mundo. Ouço da sala o chiado da cebola em contato 

com o metal quente da panela e o crepitar do alho saltando sob o fio de óleo 

quente que doura a sua pele. A colher de madeira ajuda a espalhar ainda 

mais a mistura dos cheiros que se complementam em uma perfeita harmonia 

olfativa. 

Vou em direção a cozinha para sentir ainda mais intenso o cheiro que 

me inebria e que alimenta a minha imaginação sobre a refeição que ainda 

está por vir. Vejo a minha mãe que se movimenta sinuosamente pela cozinha. 

Com uma perfeita habilidade manual ela pica algumas hortaliças para a 

salada que prepara, lança a quantidade ideal de arroz à panela, separando 

em seguida outras para aquecer, corta a carne que será assada sobre a 

gordura que derrete na frigideira, lava frutas para alguma sobremesa.  

Novos aromas invadem novamente este pequeno espaço que 

comporta tantas sensações e que guardam tantas lembranças que é a 

cozinha de minha casa. A cozinha que tanto me ensinou, lugar que pôde me 

guiar quando me perdi e o qual recorri sempre que precisei.  

Cozinha de lembranças, cozinha de afetos, cozinha de sensações, 

cozinha dos sentidos. 
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Ciências em migalhas 

 

Como quase todas as ciências, a nutrição instituiu o seu status quo 

enquanto tal, na cisão entre as ciências da vida e as ciências humanas e, por 

conseguinte, na apropriação dos métodos de pesquisa rigorosos das 

chamadas ciências exatas, construídas principalmente pela física. Junto à 

essas incorporações, as ciências da nutrição receberam também todo o seu 

legado de fragilidades, debilidades e incongruências. 

Como bem exposto por Edgar Morin em suas obras, como O paradigma 

perdido (2000), Sociologia: a sociologia do microssocial ao macroplanetário 

(1998) e os seis volumes de O método5, herdamos os problemas do paradigma 

científico que separa as ciências, que tende a superespecialização cega, e 

que sobrepõe e opõe homem e animal, natureza e cultura. Cria-se o 

problema de uma ciência fechada em si mesma, encerrada nos próprios 

questionamentos que se isola de forma insular e autossuficiente. “Deste modo, 

a biologia cingida ao biologismo, isto é, a uma concepção da vida fechada 

sobre o organismo, como a antropologia se cingia ao antropologismo, isto é, 

a uma concepção insular do homem” (2000, p. 13). Como herança legada a 

todas as demais ciências, também temos uma nutrição reclusa ao 

nutricionismo (SCRINIS, 2013), em que o homem é reduzido a ser 

compreendido a partir da assimilação de alimentos/nutrientes que retroagem 

sobre o organismo. 

 Entretanto, essa cientificidade abusiva que ocorreu em todos os 

campos do saber, como também nas ciências da nutrição, só poderia se 

apresentar como insuficientes e lacunares. Pois, nessa transposição de 

métodos clássicos, que até certo grau eram suficientes às ciências exatas, se 

demonstraram falhos e insatisfatórios para as demais ciências, como ocorreu 

com a nutrição.  

 
5 O seis volumes que compõem a obra o método, são: a natureza da natureza (volume 1); a 

vida da vida (volume 2); o conhecimento do conhecimento (volume 3); as ideias (volume 4); 

a humanidade da humanidade (volume 5) e ética (volume 6).  
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As experimentações simuladas em laboratórios sobre as reações que 

ocorrem organicamente na relação alimento-indivíduo em nível bioquímico 

não deram conta das múltiplas inter-retroações de ordem interna e excluem 

o meio externo, encarando-o como desordem a ser descartada. Assim, essas 

pesquisas de simulação, acabam com frequência se utilizando do método in 

vitro como suporte metodológico, tendo em vista o custo e os inconvenientes 

– tanto em estudos com humanos como com animais – que o método in vivo 

apresenta. Porém, as fragilidades de ambos os métodos são inegáveis a 

qualquer credor dessa ciência maior. 

Dos ensaios in vitro temos uma sucessão de biorreações que recriam o 

trajeto percorrido pelo alimento nos diferentes compartimentos do trato 

digestivo. Em cada novo ambiente (boca, estômago, intestino) são 

reproduzidas e ajustadas as condições de pH, temperatura, força iônica e 

concentrações enzimáticas. No entanto, apesar de esse modelo se 

apresentar como uma estratégia de aproximação da realidade, ele não é 

fisiologicamente realista. Recriar todas as condições complexas existentes no 

trato gastrointestinal é impossível: as reações e condições bioquímicas 

transientes, as diferentes enzimas (geralmente utilizadas nos experimentos as 

de origem não-mamíferas), as diferentes concentrações enzimáticas e 

iônicas, o variado fluxo do alimento por meio dos diferentes compartimentos 

orgânicos e, ainda, a microbiota existente em cada organismo. Todos esses 

são exemplos de fatores fisiológicos que são complicados de simular em 

laboratório, mas que têm sido estudados para que sejam desenvolvidos 

modelos de digestão cada vez mais fidedignos (GUERRA, et al., 2012, KOPF-

BOLANZ, et al., 2012, HAVENAAR; MINEKUS, 2019). 

Além disso, o caráter fragmentador dos métodos de análise, põem em 

questão a incompatibilidade desses estudos lidarem com um humano total. É 

inconcebível reduzir a digestão a um processo independente do organismo 

humano como um todo. Assim, é preciso considerar outros fatores como as 

diferenças entre indivíduos da mesma espécie, o estado fisiológico e 

patológico de cada pessoa, as diferentes combinações alimentares que 

interagem entre si favorecendo ou não o processo digestivo e, também, o 
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próprio ambiente externo. Todos esses fatores são extremamente complexos 

e, portanto, difíceis de reconstituir em laboratório. 

De modo semelhante, os cálculos elaborados para estabelecer limites 

e níveis ótimos de ingestão de alimentos e nutrientes, bem como as equações 

de predição de gasto calórico e necessidades energéticas, se tornam 

insuficientes quando nutricionistas e médicos encontram indivíduos que não 

correspondem àqueles valores de ingestão. 

Não são poucos os estudos que questionam os mais variados protocolos 

utilizados para avaliar o gasto energético de indivíduos. São tantas equações 

de predição que, frequentemente, os nutricionistas não sabem qual deve ser 

utilizada, e ignorando as subestimações e/ou superestimações dos resultados 

das fórmulas, elegem levianamente apenas uma equação para diferentes 

sujeitos, sem avaliar as possíveis implicações de sua conduta. 

Sobre o uso dessas equações, Wahrlich e Anjos (2001) revisam seus 

aspectos históricos mais importante. Assim, explicam que a medição da taxa 

metabólica basal (TMB)6 é utilizada desde o século XIX, por meio da 

“determinação da quantidade de calor produzida pelo organismo 

(calorimetria direta) ou pelo cálculo de calor indiretamente (calorimetria 

indireta) a partir do consumo de oxigênio (VO2) e excreção de gás carbônico 

(VCO2)”, sendo seus resultados utilizados para fins diagnósticos e nutricionais 

(WAHRLICH; ANJOS, 2001, p. 802). Entretanto, somente em estudos posteriores, 

é que as houve tentativas de sistematização das informações para a criação 

de equações de predição da TMB a partir de medidas antropométricas (peso, 

altura) e outros dados (idade e altura). Tais fórmulas foram necessárias, uma 

vez que a calorimetria não era uma técnica muito disponível, além de 

apresentar um custo muito elevado.  

 
6 A taxa metabólica basal (TMB) é a quantidade de energia que o corpo necessita para a 

manutenção das funções vitais do organismo humano em vinte e quatro horas, geralmente 

expressa em calorias. É medida mantendo “condições padrão” nos sujeitos avaliados, sendo 

elas: de jejum, de repouso físico-mental, de um ambiente tranquilo com temperatura e 

iluminação controladas e sem ruído (BURSZTEIN et al., 1989; GARROW, 1974; HARRIS & 

BENEDICT, 1919). 
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Com isso, houve uma mudança no horizonte dos estudos, pois antes, 

com a calorimetria, estimava-se as necessidades energéticas humanas pela 

ingestão; com as equações, passou-se a avaliar o gasto energético. Nasce 

daí, novas orientações sugeridas pela Food and Agriculture 

Organization/World Health Organization/United Nations University 

(FAO/WHO/UNU, 1985) sendo, posteriormente, realizadas atualizações das 

informações existentes sobre o metabolismo basal por meio de estudos 

populacionais, com revisão das equações de predição da TMB a OMS 

recomendou (SCHOFIELD, 1985).  

Como os nutricionistas não conseguem medir o gasto energético pelos 

métodos considerados mais fidedignos, como a calorimetria direta ou indireta, 

tendo em vista seu alto custo e equipamento de difícil acesso. Acabam se 

tornando reféns dos métodos mais simples, como essas fórmulas matemáticas 

imprecisas, e que são, até hoje, os instrumentos mais utilizados pelos 

profissionais para a prescrição dietética. 

Essas equações avaliam, de modo geral, quanto um indivíduo 

necessitará para manter as suas funções vitais básicas (processos corpóreos 

vitais, energia gasta para realizar exercícios, energia para digestão dos 

alimentos e variações ambientais), sem que haja qualquer condição clínica 

adversa que aumente a sua demanda de energia. No entanto, fatores de 

ordem genética, idade, hábitos de sono, redução ou aumento da massa 

muscular, deficiências nutricionais, doenças, nível de atividade física, e 

inclusive, peso e altura em seus extremos, podem contribuir para uma TMB 

maior ou menor (RAVUSSIN, et al.,1988). 

Desse modo, é preciso ter em vista as dificuldades de aplicação das 

fórmulas em diferentes populações, já que a maioria das equações não 

contemplam uma grande variedade de etnias. Alguns estudos têm sido 

realizados em diferentes grupos com a finalidade de enfrentar as diferenças 

significativas dos valores de TMB, em especial, pelas populações dos trópicos 

(HENRY; REES, 1991, CRUZ; SILVA; ANJOS, 1999), pois, grande parte dessas 

equações são oriundas de estudos europeus, canadenses e norte-

americanos. 
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Como pudemos ver, os métodos preditivos, apesar de seu baixo custo e 

fácil manipulação quando comparados com os métodos indiretos, 

encontram os mesmos entraves de simplificação e redução do caso anterior: 

indivíduos com sobrepeso, obesos ou atletas e os diferentes grupos 

populacionais encontram nos resultados das fórmulas valores discrepantes 

podendo ocasionar uma conduta nutricional inadequada. 

Como sempre, a ciência da normatividade tende a encontrar caminhos 

que reduzam essas diferenças com o uso de métodos mais próximo dos 

valores reais. Assim, o uso da calorimetria direta e indireta7 e o método 

considerado padrão-ouro, a água duplamente marcada, podem ser soluções 

possíveis, mas pouco viáveis tendo em vista o seu alto custo, difícil acesso e 

ainda por apresentarem certas limitações (MELO; TIRAPEGUI; RIBEIRO, 2008). 

Fugindo um pouco das análises em humanos, temos também as falhas 

e a fraca predição das experiências laboratoriais de simulação da 

composição nutricional dos alimentos, em que – como confessam os cientistas 

–, tais valores dependerão de fatores internos (genéticos) e externos (práticas 

agronômicas, solo, clima, condições de pós-colheita, etc.) variando no 

alimento e após a ingestão (BOURN; PRESCOTT, 2002). Além disso, há também 

as limitações das análises de perdas e ganhos de nutrientes durante a cocção 

e conservação dos alimentos, dispostos nas diversas Tabelas de Composição 

Nutricional de Alimentos e que prometem auxiliar os nutricionistas na 

elaboração de dietas, mas acabam se tornando instrumentos imprecisos, 

incertos e pouco fidedignos, garantindo a inexatidão e pouca eficiência das 

dietas calculadas. 

Também não é nem um pouco fácil traçar uma resposta para outras 

perguntas importantes aos profissionais da área como, por exemplo, sobre 

“qual seria a nossa prática alimentar atual?”. Tal pergunta, aparentemente 

 
7 A calorimetria indireta é um método não-invasivo capaz de determinar as necessidades 

nutricionais e a taxa de metabolismo a partir do consumo de oxigênio e da produção de gás 

carbônico obtidos por análise do ar inspirado e expirado pelos pulmões. Já a calorimetria 

direta mede a transferência de calor do organismo para o meio ambiente, sendo calculada 

a partir dos equivalentes calóricos do oxigênio consumido e do gás carbônico produzido 

(FERRANNINI, 1988 e BRANSON, 1990). 
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simples, é repleta de possíveis respostas-armadilha, isso porque os métodos 

utilizados para realização de inquéritos alimentares são de difícil precisão, 

tanto em termos qualitativos, quanto quantitativos. Explico: quando 

perguntado aos entrevistados o que comeram no dia anterior, os sujeitos 

podem ter dificuldades em responder tal pergunta, seja pelo fato de os 

entrevistados não se lembrarem do que e quanto comeram na véspera, como 

também, por se envergonharem a respeito do modo como se alimentaram 

por incorporarem um imaginário do que seria uma “alimentação saudável” 

podendo, portanto, modificar a sua declaração. Assim, como afirma Jean-

Pierre Poulain (2013, p. 99): “Todos procuram expressar o que é uma parte de 

sua ‘verdade’”, cujos dados carregam menor confiabilidade e possuindo “um 

valor empírico muito fraco, pois não consideram de fato nem o 

comportamento dos indivíduos nem exatamente as representações sociais 

(normas e valores)”. 

Esses são apenas alguns exemplos simples das fragilidades e 

insuficiências dos métodos utilizados em estudos científicos que não dão 

conta dos fenômenos complexos que emergem como capitais à nutrição. É 

importante ressaltar que não inculco demérito as pesquisas dessa natureza, no 

entanto, afirmo que elas já não são suficientes para ditarem um modo de 

pensar e agir profissionalmente na nutrição, pois sinalizam e outorgam uma 

prática prescritiva e verticalizada levando a uma supremacia do saber 

científico em relação a outras formas saber e conceber a realidade. Além 

disso, é preciso afirmar, que tais fragilidades são constantemente 

negligenciadas, apagadas, suprimidas, a fim de que uma determinada 

ciência da nutrição seja reconhecida como soberana, se instituindo dentro 

daquilo que seriam os padrões científicos e, finalmente, ganhando o status 

quo de ciência. 

Desse modo, as especializações que ocorreram no seio da nutrição e 

que também são facilmente reconhecidas em sua compartimentalização 

(nutrição materno-infantil, nutrição geriátrica, nutrição esportiva, nutrição 

clínica, nutrição funcional, etc.), emergem como frutos desse padrão 
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formativo e formatador de pensar os estudos sobre a alimentação e nutrição, 

insularizando-a da natureza e do próprio homem.  

Essa dinâmica da fragmentação não só traz a compartimentalização 

interna que mitiga todos os aspectos multidimensionais e multiformes da 

relação homem/alimento, como também destrói toda a possibilidade de 

pensar a nutrição como um sistema complexo e que constitui uma unitas 

multiplex, em que a unidade e multiplicidade são preservadas no seio do 

próprio sistema de pensamento.  

a ideia de unidade complexa adquire densidade se pressentimos que 

não podemos reduzir nem o todo às partes, nem as partes ao todo, 

nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas que precisamos 

tentar conceber em conjunto, de modo complementar e antagônico, 

as noções de todo e de partes, de um e de diversos (MORIN, 2016, p. 

134-135). 
 

No prefácio do livro Alimentação, sociedade e cultura de Jesús 

Contreras e Mabel Gracia, a professora Madel Luz reforça a fragmentação 

disciplinar que ocorreu no seio das ciências da nutrição como “[...] 

característica do paradigma científico contemporâneo, sobretudo das 

últimas décadas do século XX, na abordagem da pesquisa dos fenômenos 

relativos à alimentação humana” (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 8). Com isso, 

continua a professora: 

Perdeu-se [...] a totalidade temática envolvida em cada objeto 

científico de pesquisa, e não apenas no plano epistemológico, fruto 

da diversificação de métodos, teorias, conceitos, mas também, na 

própria prática de pesquisa, com a fragmentação metodológica 

expressa em protocolos e procedimentos técnicos de pesquisa 

superespecializados.  

 

É nesse cenário, no qual as ciências estão sendo reduzidas a migalhas 

da compartimentalização, da segregação, da disjunção, cujo conhecimento 

é esfacelado cada vez mais a partes menores, que se impõe uma reforma do 

pensamento dos nutricionistas e da nutrição, em que uma retroagirá sobre a 

outra de modo simultâneo e complementar. Para isso, será necessário: 1. 

adotar um pensamento que instaure a reflexão e o bem pensar como 

princípio fundamental e que deve estar inscrito no “fazer ciência”, devendo 

ser posto como um imperativo ético para qualquer profissional; 2. trazer à tona 

os desafios cognitivos que emergem de sua prática e se impõem diretamente 
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na vida do outro e que, consequentemente, repercutirá nas suas tomadas de 

decisões; e 3. reintegrar e restaurar o pensamento científico, admitindo outros 

modos cognitivos de leitura do mundo, como as artes (literatura, cinema, 

música, etc.), articulando os conhecimentos separados. Esses são alguns dos 

desafios de uma nutrição grávida de uma epistemologia complexa, cujas 

problematizações poderá fortalecê-la enquanto campo do saber sobre a 

emaranhada relação do homem com a alimentação/nutrição. 

Nutrindo-se das migalhas 

 

Reconhecer a complexidade da nutrição é um desafio que os 

estudiosos sobre o tema da alimentação ainda não conseguiram superar. Ao 

mesmo tempo que parece uma tarefa simples, é possível observar que a 

teoria não acompanha a prática e, em muitos casos, o discurso nem chega 

a se instituir enquanto tal. Os constantes movimentos de instabilidade no 

panorama das ciências da nutrição, são caracterizados pela sua 

complexidade. Essa é uma demanda paradigmática imprescindível a todas 

as ciências que se encontram diante de novas demandas epistemológicas. 

É diante desse panorama complexo que uma nova ciência da nutrição 

deve ser pensada. É necessário pensar uma nutrição “voltada para o 

indivíduo e os grupos visando aspectos mais abrangentes que os usuais 

diagnósticos nutricionais, centrados na doença e nos agravos à saúde, 

negligenciando os aspectos sócio-antropológicos que permeiam as escolhas 

alimentares” (SILVA, 2015). 

Diria ainda que ela pode e deve ser pensada em conjunto com essa 

nutrição hegemônica, pois, nos casos anteriormente citados a respeito das 

fragilidades dos métodos utilizados por ela, é visível a busca pela verdade 

única e o afastamento do erro e das inconsistências. Entretanto, é preciso 

admitir a imprecisão e aquilo que é considerado erro. Afinal, compreender 

possíveis “inverdades” nos discursos dos sujeitos sobre como se alimentaram 

no dia anterior é tão interessante e revelador quanto o registro da “verdade”, 
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ambos carregam a sua importância para novos questionamentos e possíveis 

soluções. 

Essa nutrição seria “nômade em suas ideias”, gestada pelas “resistências 

colaboradoras” (NAÏR; MORIN, 1997) e, já é reconhecida embrionariamente, 

a partir de pesquisas científicas periféricas e ainda raras, como as produzidas 

dentro do Grupo de Estudos da Complexidade, citadas anteriormente, e de 

outros grupos de pesquisadores com trabalhos frutos de iniciativas marginais.  

No Brasil, temos como autor inaugural a esse respeito Josué de Castro 

em seus estudos sobre a fome. Além dele, destacam-se, mais recentemente, 

as professoras Maria do Carmo Freitas, Maria Lúcia Magalhães Bosi, Rosa 

Wanda Diez Garcia, Lígia Amparo e Maria Cristina Faber Boog que também 

são pioneiras nos estudos sobre alimentação e nutrição a partir de um olhar 

integrador e complexo do fenômeno alimentar. No entanto, é com a 

professora Vera Lucia Xavier Pinto que os estudos sobre esse tema ganham 

um novo formato no fazer e no pensar as ciências da nutrição. 

Mais tarde, influenciada por Vera Pinto, será a professora Michelle 

Jacob quem dará os primeiros passos na embriogênese dessa ciência já 

fecundada intitulada por ela de “Nutrição Indócil” (MEDEIROS, 2014). Então, a 

partir desses pontos de vista, construtores de um outro modo de pensar a 

nutrição, que pude direcionar meu olhar.  

É nesse lugar de movimento, nomadismo, indocilidade que me situo sem 

me aprisionar, “num pensamento complexo que conecta a teoria, à 

metodologia, à epistemologia e até mesmo a ontologia” (MORIN, 2015b, p. 

48). A essa ideia Edgar Morin utilizou o termo de scienza nuova e nos esclarece 

que: 

Para haver uma verdadeira interdisciplinaridade, é preciso que as 

disciplinas sejam articuladas e abertas sobre os fenômenos complexos, 

e, evidentemente, uma metodologia ad hoc. Também é necessária 

uma teoria – um pensamento – transdisciplinar, que se esforce por 

abranger o objeto, o objeto único, simultaneamente contínuo e 

descontínuo, da ciência: a physis (MORIN, 2000, p. 208). 

 

Além disso, Morin reconhece que essa concepção de ciência deve 

promover uma reforma epistemológica que integre a ciência na própria 

ciência, criando um metassistema do sistema científico, cuja teoria estaria 



42 

condenada a permanecer aberta, “inacabada, insuficiente, fendida sobre a 

incerteza e o desconhecido” (MORIN, 2000, p. 210). 

Será preciso se nutrir das migalhas deixadas pela ciência nutricional 

hegemônica, que me servirão de resíduos, de dados marginais, pistas, sobras 

que são ignoradas, utilizadas como material para novas formulações, novas 

receitas.   

Cozinha universal, cozinhas diversas...  

 

Diante de todos os problemas oriundos de uma forma de pensar 

redutora, é preciso uma concepção reformada da nutrição, de modo 

semelhante ao pensado por Morin (1998). Para isso, será necessário, 

inicialmente, reacender a consciência epistemológica presente em todas as 

ciências e operar um remembramento sistêmico na nutrição, a fim de que ela 

reencontre o seu objeto sistêmico, que seria capaz de auto-eco-organizá-la. 

Nesse sentido, a cozinha parece ser o objeto sistêmico das ciências 

nutricionais, o ponto comum sob o qual os conhecimentos separados e 

divididos da própria nutrição se articulariam uns nos outros, assim como os 

saberes oriundos das demais ciências. É Lévi-Strauss e Claude Fischler quem 

compreenderam melhor a importância da cozinha enquanto sistema capaz 

de realizar essa religação.  

A partir da análise dos mitos bororos, Lévi-Strauss encontra na cozinha 

um caminho para isolar categorias empíricas universais e opostamente 

complementares – cru e cozido, fresco e podre, molhado e queimado. Tal 

como uma linguagem, o autor vê a cozinha como vetor de comunicação, um 

código complexo em que essas categorias universais auxiliariam na 

compreensão da sociedade à qual pertence, da qual emerge e que lhe dá 

sentido. Assim, temos uma cozinha universal em que cada sociedade codifica 

suas mensagens por meio de signos particulares, e que, por sua vez, esses 

signos retroagiriam gerando uma pluralidade de cozinhas específicas das mais 

variadas civilizações e de seus diferentes grupos.  
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Apesar das provocações aparentemente abstratas das categorias 

apresentadas, será Claude Fischler aquele que conseguirá apreender e 

sintetizar melhor as ideias fundamentais de Lévi-Strauss. É ele quem reconhece 

a cozinha como um sistema cultural alimentar: “um conjunto de 

representações, práticas, crenças que compartilham os indivíduos de uma 

cultura ou de um grupo do interior dessa” (FISCHLER, 1995a, p. 35). É essa nova 

definição de cozinha que abrirá as ciências da nutrição para uma outra 

percepção do sistema alimentar e é ela que me interessa. Podemos, portanto, 

falar de uma cozinha universal e de cozinhas plurais que compõem esse 

metassistema. Nas palavras de Fischler (1995a, p. 21): “A cozinha é universal; 

as cozinhas são diversas”. 

Cozinha da escassez e cozinha da abundância 

 

Como mencionado anteriormente, dentro do sistema alimentar há uma 

matriz geral, cunhada de “cozinha universal”, e uma outra plural que são as 

“cozinhas”. Porém, sob o meu olhar, ela se apresenta para além desses modos 

de pensar: a cozinha é, também, ambivalente e paradoxal. 

Existe um grande paradoxo que parece circundar o tema da 

alimentação e da nutrição no mundo: abundância e escassez. Como dois 

polos aparentemente opostos de uma mesma ideia, a falta (escassez) e a 

prosperidade e oferta (abundância) são fenômenos atemporais e de 

natureza complexa. Esse paradoxo não está presente somente dentro do 

sistema alimentar, mas também são pertencentes a outros sistemas de outras 

ordens.  

No sistema alimentar, inocentemente, é possível atrelar a ideia da 

escassez como unicamente prejudicial (em especial a problemática da 

fome), enquanto a de abundância seria vista de modo antagônico, ou seja, 

como uma solução aos problemas da primeira. Essa ideia da fome vista como 

catástrofe famélica, não é somente oriunda das crises e períodos de fome 

históricos, como os relatados por Massimo Montanari em seu livro A fome e a 

abundância: história da alimentação na Europa (2003), é também reforçada 
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por diversas teorias formuladas ao longo da história, sendo a mais famosa a 

de Thomas Malthus (1982)8 , ao alertar que o crescimento da população era 

maior que o de produtos e, consequentemente, a fome seria um produto do 

excesso populacional. 

Lamentavelmente, as teorias simplistas sobre a fome reverberam ainda 

hoje no imaginário social sob o qual creditamos o fenômeno de escassez de 

alimentos a sua baixa produção. Olhar que só fomentou e, ainda fomenta, o 

espírito capitalista do excesso, de se produzir cada vez mais e 

consequentemente de se consumir cada vez mais, movimento muito presente 

nas sociedades industriais modernas. 

No entanto, tempos de escassez e de abundância sempre marcaram 

presença em todo o processo de desenvolvimento da espécie humana. 

Escassez e fartura, fome e abundância, sempre se apresentaram como 

condições constantes nos diferentes sistemas alimentares das diferentes 

sociedades humanas.  

Apesar disso, nunca antes, na história humana, conquistamos uma 

situação de aparente estabilidade e, relativamente longa, de abundância 

alimentar. Isso pode ter contribuído para uma falsa ideia de disponibilidade 

alimentar, uma vez que se criou sobre grande parte das sociedades (em 

especial as ocidentais) o mito da abundância e da inesgotabilidade dos 

recursos naturais. Indo na contramão do ato de suprir apenas as nossas 

necessidades, instauramos uma sociedade de consumo, cuja relação 

indivíduo-grupo não aprendeu a relacionar suas atitudes de consumo à 

produção, à degradação ambiental e à consequente perda da qualidade 

de vida das pessoas (BAUMAN, 2008; BAUDRILLARD, 2008). 

As temporadas de fome e de abundância são importantes para 

percebermos que as primeiras demarcam uma maior possibilidade de criação 

e tomada de soluções frente às adversidades. São nesses períodos que as 

 
8 Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a 

produção de alimentos crescia em progressão aritmética. No limite, isso acarretaria uma 

drástica escassez de alimentos e, como consequência, a fome. Portanto, inevitavelmente o 

crescimento populacional deveria ser orientado por medidas de controle de natalidade. Em: 

MALTHUS, T. Ensaio sobre o princípio da população. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
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sociedades investem em soluções e apostam em inovações. Desse modo, 

cria-se, inventa-se e se incorporam, também, no sistema culinário, a 

possibilidade de novos alimentos que anteriormente se encontravam em um 

estado de não comestibilidade, passando para um estado culturalmente 

aceitável como comestível. Com isso, surgem novas experiências 

gastronômicas que antes não seriam possíveis, emergindo, assim, uma cozinha 

da escassez. 

 

 

Imagem 6 - Os retirantes, Cândido Portinari 

 

No entanto, em épocas de abundância raramente se come o que era 

consumido na época de fome, pois nesse período tende-se a refrear a criação 

e a inovação, ocorrendo mais frequentemente como modo de distinção 

social das classes mais ricas às mais pobres, uma cozinha da abundância 

criada para opor classes (MONTANARI, 2003; BOURDIEU, 2007; ELIAS, 1994). 
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Frequentemente a abundância e a diversidade de alimentos são cruciais para 

fazer emergir novos contextos de produção e de consumo. 

Porém, dessa cozinha da escassez repleta de inventividade e 

criatividade, emergem muitos dos problemas que as ciências da nutrição 

tentam solucionar, como as epidemias por carências nutricionais, a 

desnutrição e a fome. Simultaneamente, da cozinha da abundância da qual 

nasce a gastronomia e toda a sua suntuosidade, enfrentamos o atual 

fenômeno da obesidade, que demarca o fim de uma sociedade antes magra 

de fome, e amplia o problema da desnutrição que é mascarada por corpos 

obesos em tamanho, mas desnutridos em nutrientes, a conhecida fome 

oculta.  

Essa dimensão da fome primeiramente alertada por Josué de Castro 

(2010a), que é representada pela deficiência alimentar energético-proteica, 

de vitaminas e de sais minerais, afirmando essa fome, difere-se da fome 

aguda, porque a sua incidência está diretamente ligada aos problemas dos 

sistemas de exploração econômica, junto a hábitos alimentares consagrados 

por diversos fatores ecológicos, aos costumes e, finalmente, às religiões. 

Hoje, ela é definida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(2014), como uma deficiência de micronutrientes (vitaminas e minerais), 

oriunda de um desequilíbrio na ingestão da alimentação acarretado pelo 

consumo insuficiente dos alimentos que são fontes de micronutrientes 

essenciais, tais como frutas, legumes e verduras, peixes e óleos vegetais, além 

de leite e seus derivados.  

A problemática do fenômeno se encontra em seu mascaramento, pois 

diferentemente da fome clássica ou da má nutrição, a fome oculta aparece 

em pessoas que ingerem calorias consideradas adequadas e muitas vezes 

excessiva, apresentando sobrepeso ou obesidade. Porém, é a qualidade 

nutricional dos alimentos que preocupam os médicos e nutricionistas, 

principalmente nesse momento de grande industrialização alimentar, quando 

há uma oferta muito grande de alimentos ultraprocessados e processados 

com alto teor de gordura e açúcar, favorecendo o ganho de peso e 

ajudando a esconder o problema.  
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Cerca de um terço da população mundial sofre de fome oculta. O 

impacto da fome oculta começa cedo e pode impedir a capacidade das 

crianças de atingir todo o seu potencial quando crescem. No entanto, é nos 

países em desenvolvimento que essa deficiência é mais observada, 

especialmente em relação à vitamina A, ao ferro e ao zinco. A carência 

desses nutrientes essenciais pode levar não só ao prejuízo do crescimento e 

desenvolvimento em crianças e adolescentes, como também compromete, 

em todas as faixas etárias, o sistema de defesa do organismo, além de 

predispor o surgimento de algumas doenças crônicas como a hipertensão 

arterial, o diabetes e a osteoporose (RAMALHO, 2009, NAIR; AUGUSTINE; 

KONAPUR, 2016). 

Ou seja, a fome oculta não acomete somente os indivíduos que vivem 

em situação de escassez de comida, como também naqueles que 

consomem alimentos de modo frequente, seja seu consumo excessivo ou 

adequado em termos de calorias. 

 

 
Imagem 7 – La Siesta, Fernando Botero 
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Portanto, há duas cozinhas que ainda reinam e que produzem um 

fenômeno de disparidade entre o desperdício de alimentos por um lado e a 

carência alimentar por outro. Esse paradoxo chama a atenção para a 

problemática dos excedentes alimentares, bem como a aparente 

negligência de âmbito universal dos governos de sanar os problemas de 

distribuição de alimentos. 

É ingênuo pensar que somente a sociedade ocidental moderna 

produziu carências, isso não é verdade. Porém, é a nossa sociedade do 

consumo e da hiperabundância quem mais produziu carências e desejos 

(materiais e simbólicos) desnecessários, além de iniquidades sociais com as 

quais, a partir do amplo desenvolvimento global, não seria mais permitido 

tolerarmos. Nossa fome já não é apenas orgânica, mas também é artificial. A 

indústria alimentar fabrica incessantemente “vontades” de um comer 

compulsivo, desritualizado, quer seja criando novos produtos alimentícios ou 

elegendo o mais novo superalimento. O que essa indústria faz é ampliar o 

repertório de possibilidades e provocar novas vontades ao comensal. Dando 

a falsa ideia de novidade, cria-se mais do mesmo. Uma promessa ilusória de 

diversidade alimentar que nada mais é do que a variação de uma mesma 

opção. 

Nesse caminho, os sujeitos passam a ser reconhecidos, avaliados e 

julgados por aquilo que consomem, por aquilo que comem e por aquilo que 

não consomem ou comem. Come-se para si e para o outro. 

É do consumo exacerbado que insurgem implicações éticas e políticas, 

como os impactos ambientais relacionados à alimentação e a própria 

desigualdade do acesso a uma alimentação adequada e saudável. Esses 

questionamentos a respeito do atual modelo de consumo, em especial o dos 

países mais industrializados, levam a cabo a discussão de modelos alternativos 

de consumo ético e sustentável (BAUDRILLARD , 2008) e põe em xeque os 

problemas sociais oriundos da alimentação dentro de um campo mais amplo 

de conflitos, assim: 

[...] a quantidade de alimentos é problemática em casos de fome e 

escassez. O excesso no consumo de alimentos ou o jejum autoimposto 

é um problema nos casos de obesidade e desordens alimentares. A 
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qualidade da comida é também problemática, por causa das 

qualidades biológicas relacionadas à segurança alimentar e ao 

impacto ecológico (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 105). 

 

Acompanhada de movimentos contrários que visam resistir e frear um 

consumo alimentar desregrado e insustentável, visando um sistema alimentar 

social e ambientalmente justo, surgem movimentos como slow food e o 

veganismo, bem como outras práticas dietéticas como o vegetarianismo, 

veganismo, macrobiótica, etc. Sectarismos alimentares que se tornam estilos 

de vida de diversos sujeitos, mas que em suma, são parte integrante de 

representações simbólicas e materiais que configuram a pluralidade das 

realidades alimentares, chamadas comumente de “hábitos alimentares” ou 

como prefiro declarar “hábitos de comer” (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 27). 

Esses conjuntos de práticas vinculadas a alimentação e seus diversos 

estilos alimentares sempre existiram, mas com as constantes pressões 

exercidas pelos discursos médico-dietético de uniformização das práticas 

alimentares, houve um reforço ainda maior para o surgimento de movimentos 

de resistência contra a hegemonia desse modelo unificado de cultura 

alimentar. É claro que esses diferentes modos de se alimentar determinam e 

são determinados por pressões internas e externas, sendo de natureza 

ecológica, tecnológica, social, econômica, política, e que variam de acordo 

com o tempo e o espaço.  

Embora a cozinha da abundância ajude-nos a atrair mais recursos, 

benefícios e melhorias; e o pensamento voltado a uma cozinha da escassez 

seja necessário, é preciso perceber uma dialógica entre estes dois sistemas 

que implicam tanto em efeitos positivos como negativos, a depender sempre 

do olhar sobre as inter-relações que um sistema e outro tem sobre eles mesmos 

e sobre a sociedade. 

É aí que emerge tanto o paradoxo, quanto a ambivalência do 

fenômeno. Há, portanto, duas cozinhas que operam de modo antagônico, 

concorrente e complementar. Uma regida pela escassez que é 

acompanhada frequentemente das grandes tragédias, mas que também é 

fonte primordial de criação e inventividade. E outra que é abundante, fruto 
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dos excessos de uma sociedade em crise ética-política e que promete acabar 

com as mazelas oriundas da primeira, porém que é necessária a manutenção 

da vida humana. Duas cozinhas que coexistem e necessitam uma da outra. 
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O Leite e o Relógio 

 

Aprendi a ler as horas olhando para um relógio que ficava pendurado 

na parede da sala de minha casa. Minha mãe apontava para ele e me 

explicava que o ponteiro menor indicava a hora, o maior os minutos e o mais 

fino, que corria ininterruptamente, os segundos. Demorei muito tempo para 

compreender que, apesar de as horas se repetirem, o tempo nunca era o 

mesmo. Os dias, as semanas, os meses, os anos corriam num mesmo ritmo, mas 

a sequencialidade temporal não garantia a repetição lógica dos fatos. O que 

havia eram ciclos de inícios e fins e no meio deles acontecimentos 

extraordinários, decisivos, marcantes.  

Na cozinha também sentia o tempo correr, mas de uma forma diferente. 

Aprendi que o tempo, assim como a temperatura, eram fundamentais para a 

realização de qualquer atividade naquele espaço. A primeira vez que percebi 

isso e a divindade do tempo (um deus – onipresente, onipotente e onisciente), 

foi aos 9 anos, ao colocar pela primeira vez o leite para ferver em uma panela. 

Numa fração de segundos, o leite havia derramado por todo o fogão. 

A espuma dominava a panela e como um vulcão em erupção a lava branca 

escorria pelas suas bordas tocando as chamas que aquecia o metal. A 

sensação de dar as costas por alguns minutos e repentinamente ver aquela 

confusão alquímica foi indescritível. Pela primeira vez senti que o tempo do 

relógio talvez não fosse o mesmo tempo que havia dentro de mim.  

Todo aquele cheiro inicialmente doce e, posteriormente de queimado 

que contaminou a cozinha exteriormente, também me contaminou 

interiormente. Definitivamente eu não era mais o mesmo. A experiência do 

leite e do tempo foi e ainda é marcante em minha memória. Até hoje, ao 

ferver o leite, fico atento, próximo ao fogão, esperando que ele alcance à 

fervura, mas é inútil, o tempo é longo, demora muito. No entanto, ao dar as 

costas, sou surpreendido pelo fogão novamente sujo. Foi assim repetidas 

vezes, e talvez ainda o seja futuramente.  

Foi como descobri o tempo: pelo leite e pelo relógio. 
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Entre Khrónos e Kairós 

 

É na mitologia grega que encontro uma melhor descrição do fenômeno 

temporal. Na Grécia antiga havia três palavras e conceitos distintos para se 

referir ao tempo: khrónos, kairós e aíôn. Khrónos diz respeito ao tempo 

cronológico (tempo do relógio), contínuo e sequencial, esse tempo pode ser 

medido, marcando constantemente os movimentos lineares das coisas 

terrenas, demarcando os princípios e os fins. Kairós, por sua vez, refere-se a um 

tempo não-linear, um momento indeterminado no espaço-tempo, indicando 

uma ocasião, uma oportunidade individual em que algo especial acontece. 

Aíôn já é o tempo sagrado e eterno, o tempo cíclico e imensurável, demarca 

o tempo do passado e do futuro ilimitados. Geralmente está associado ao 

movimento circular dos astros, e pode corresponder na teologia moderna ao 

tempo de Deus. 

Entre Khrónos e Kairós escolho o segundo como operador cognitivo que 

me auxiliará na construção das ideias. Como Morin, que elege seus filósofos 

que os nutriram na formação de um pensamento complexo, elejo os meus 

Kairós, aqueles sujeitos que apareceram em momentos oportunos trazendo 

consigo ensinamentos e ideias. 

 
Imagem 8 – A persistência da Memória, Salvador Dali 
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Durante meu percurso formativo, encontrei autores que me 

proporcionaram novas possibilidades de leituras da nutrição. Durante as 

leituras, encarei alguns demônios que pairaram sob a forma de dúvidas e 

questionamentos insolúveis. Encontrei tanto nessas leituras como nesses 

autores, contribuições importantes capazes de operar mudanças na 

perspectiva e no horizonte dos nutricionistas que se desafiarem a ler seus 

textos. Por isso, elejo aqui, alguns deles como fundamentais a esses 

profissionais, podendo colaborar para um arejamento das ideias no que diz 

respeitos a diferentes temas que envolvem a alimentação e a nutrição. 
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Minha mãe 

 

Devo todos os conhecimentos fundamentais que tenho hoje das 

ciências da nutrição a minha mãe. Não é possível situar em que momento 

comecei meu aprendizado formal a respeito dos conhecimentos da cozinha 

(técnicos, científicos e dietéticos). O que sei é que encontrei no seio dessa 

cozinha maternal ensinamentos e lições capitais indispensáveis dos quais 

pude me nutrir de todas as formas e, posteriormente, utilizá-los de algum modo 

durante o meu percurso de formação acadêmica. 

É claro que estas reflexões só apareceram a posteriori, quando feitas 

algumas leituras que me direcionaram para um outro olhar sobre o modelo 

familiar, os gestos, a memória, os sentidos, a transgeracionalidade do fazer 

culinário.  

Dentre esses autores, cito primeiramente Roland Barthes, que afirmava 

que, como fato cultural, a alimentação representava para ele três aspectos: 

Enquanto fato cultural, a alimentação significa pelo menos três coisas 

para mim. Primeiramente, o prestígio ou o gosto do modelo maternal, 

a comida da mãe tal como ela a faz e a concebe: isso, é a comida 

de que eu gosto. Em segundo lugar, a partir disso, aprecio as incursões, 

as digressões pelo novo, pelo insólito: nunca resisto à atração de um 

prato que me apresentam como novo. E por fim, em terceiro lugar, há 

um aspecto ao qual sou particularmente sensível, é a convivência, 

ligada ao ato de comer em conjunto, mas com a condição de que 

essa convivência seja muito reduzida: desde que ela se alarga em 

excesso, a refeição aborrece-me e já não gosto de comer ou então, 

ao contrário, como muito para me distrair (BARTHES, 2004a, p. 374). 

 

Essas três significações apresentadas pelo autor me conduziram a 

realizar a minha pesquisa de conclusão de curso9. Entretanto, desses três 

aspectos, o primeiro foi fundamental, pois Roland Barthes despertou em mim 

um sentido especial para a cozinha familiar, para um cotidiano que de tão 

banal acaba sendo ofuscado pela sua própria sutileza e vício do olhar.  

Então, a partir dessa primeira significação da comida vinculada ao 

modelo materno que passei a pensar a respeito das relações familiares e a 

sua importância na formação daquilo que os nutricionistas intitulam de 

 
9 Monografia intitulada BARTHES PARA ALÉM DO MANDUCAR: amar, surpreender-se e conviver 

como significados do come (SILVA, 2015). 
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práticas alimentares ou hábitos de comer, na qual essas “práticas alimentares 

não são apenas ‘hábitos’, no sentido de repetição mecânica dos atos, 

iluminadas por um positivismo ingênuo segundo o qual o conhecimento 

científico e verdade seriam a mesma coisa”, mas sendo elas dotadas de 

pluralidades, significados, simbologias e que comunicam, dizem muito a 

respeito das diferentes culturas (CONTRERAS; GRACIA, 2011). 

Desse modo, a cozinha materna foi o impulso para que eu buscasse 

autores que preenchessem as lacunas de algo que eu havia vivenciado 

quando criança enquanto experiência sensível e que “comunicava” a partir 

de uma linguagem que eu precisaria me debruçar a compreender e traduzir. 

Nessa empreitada, encontro o Humberto Maturana, do qual incorporo 

o conceito de “matrístico”. Além dele, sou apresentado a Luce Giard com o 

seu olhar sociológico perspicaz para quem a cozinha e as práticas culinárias 

se situam no nível mais elementar da vida cotidiana e, por isso, comportam 

um alto grau de ritualização e de conhecimentos transgeracionais milenares 

transmitidos, frequentemente, pelas mulheres. 

Mais tarde, já nesta pesquisa, encontro diálogo com outros autores que 

contribuem minimamente com conceitos que ampliaram o arcabouço 

teórico sobre a importância da repetição dos gestos, dos mecanismos dos 

sentidos do corpo e da memória como fundamentais na relação mãe-filho, 

na constituição do humano. 

Com essas leituras pude finalmente explorar a respeito do modelo 

primeiro e fundamental de uma ciência da nutrição, que é a cozinha 

materna. Pude afirmar, então, que a minha mãe foi, e é, o epicentro de minha 

formação enquanto nutricionista. 

Memória, gestos, sentidos 

 

De minha mãe descobri que guardei comigo uma memória alimentar, 

não apenas no sentido proustiano, da evocação memorialística dos sentidos 

(olfato-gustativa) provocado pela sensação de beber um chá e comer uma 

madeleine, capaz de fazer-nos viver e reviver emoções aparentemente 
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apagadas mas, sim, uma memória arcaica, que remete a um sistema de 

transmissão milenar de técnicas que foram sendo aprimoradas por séculos e 

que nos permitiram criar aquilo que chamamos de cozinha. 

Maurice Halbwachs (2013) aponta a memória como esse fenômeno 

cultural que é construído coletivamente, e que podem variar e se transformar, 

uma vez que estão sob influências e mudanças sociais constantes. Essas 

variações na memória são descritas por Pollack (1992) como consequência 

de flutuações que são moldadas pelos indivíduos que a ressignificam 

constantemente a depender de seus contextos culturais. Portanto, a memória 

alimentar constituiria “um discurso sobre o passado e mais do que isso, constitui 

um discurso sobre o presente que se manifesta na execução de 

comportamentos e práticas e aponta para sua continuidade no futuro” 

(WOORTMANN, 2016). 

A historiadora Luce Giard aborda essa discussão de maneira singular, 

pois, para ela, a alimentação seria um modo de regulação das permissões e 

dos interditos, manifestada a partir da disponibilidade dos recursos, das 

crenças, dos mitos, da organização social, e que são fixadas num 

determinado tempo-espaço. Assim, afirma: “Tudo se passa como se um 

determinado regime alimentar revelasse uma ordem do mundo, ou antes 

postulasse em seu próprio ato a inscrição possível desta ordem no mundo” 

(GIARD, 2011, p. 245). 

Partindo de seu olhar sobre fenômenos do cotidiano, elege a cozinha 

como um lugar privilegiado para observação de práticas pouco notadas em 

seus detalhes. Sobre a escolha da cozinha, Luce Giard escreve na 

apresentação ao livro de Michel de Certeau, A invenção do Cotidiano: artes 

de fazer, cujo segundo volume conta com a sua participação:  

Eu escolhi a cozinha pela sua necessidade primeira, sua capacidade 

de atravessar todas as clivagens e sua relação intrínseca com a 

ocasião e a circunstância; duas noções tornadas centrais na nossa 

compreensão dos praticantes (GIARD, 1994, p. 23). 

 

Com isso, a autora invade um cenário de uma prática “ordinária”, 

relegada a invisibilidade, por ser uma tarefa do cotidiano, tão próxima a nós, 

que perdemos a capacidade de olhar para ela e perceber detalhes tão 
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importantes e fundamentais como em qualquer outra atividade. Essas práticas 

culinárias se situariam “[...] no mais elementar da vida cotidiana, no nível mais 

necessário e mais desprezado” (GIARD, 2011, p. 218). 

Embora muitas vezes ocupem esse espaço minorado, cozinhar exige 

múltiplos conhecimentos e memória. Não somente habilidades voltadas para 

a prática em si, para o ato de fazer, porém impele ao praticante/cozinheiro 

saberes outros que se impõe aos sujeitos. Primeiro pelos sentidos, pelo corpo, 

como bem compreendeu o intelectual Michel Serres (1993, 2004), ao 

considerar o corpo como suporte primeiro do saber. Pelo corpo o homem será 

marcado, receberá imprintings, sinais, memórias que, por meio dos sentidos, 

se transformarão nele mesmo, por mestiçagem, por hibridização, e finalmente, 

se tornarão aprendizado. 

Não raramente, ouvia de minha mãe que cozinhar era um serviço 

menor, repetitivo e pouco valor. Ela acreditava que a cozinha era um espaço 

desprivilegiado, cansativo e infinito. Ao mesmo tempo que decidia a 

combinação de sabores para uma refeição baseada na disponibilidade de 

alimentos do dia, ela enfrentava as dificuldades de estar atenta para o que 

seria servido na próxima refeição, bem como no outro dia e no dia seguinte. 

Um ciclo sem fim de operações econômicas, lógicas e técnicas. Práticas do 

cotidiano que estão geralmente confinadas ao domínio do imperativo, do 

necessário, do instrumental e daquilo que é desprezado como tal. 

Cozinhar também exige esforço. É preciso repetir. Exaustivamente o 

gesto precisa ser feito e refeito para que se alcance a precisão, para que o 

novo possa emergir da repetição, da execução do mesmo ato. O gesto de 

criação e inovação com frequência nasce da repetição. Imitação e criação 

são binômios inseparáveis dentro da cozinha. Por isso, cozinhar se torna uma 

tarefa obstinada, porque exige todos os dias que gestos se (re)produzam 

incansavelmente. Gestos esses repletos de uma sabedoria corporal, técnicas 

do corpo, conforme expressão de Marcel Mauss (2017). 

Para Mauss (2017, p. 421), essas técnicas corporais são “as maneiras 

como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, 

sabem servir-se de seu corpo”, logo elas pressupõem transmissão e imitação. 
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Dessa maneira, o corpo não é “natural”, é construído artificialmente a 

depender do tempo-espaço que ocupa.  

No texto introdutório da obra de Mauss, intitulada de Sociologia e 

Antropologia (2017, p. 13), Lévi-Strauss expressa a importância do estudo 

dessas técnicas do corpo ao afirmar que:  

[...] Ele traria informações de uma riqueza insuspeitada sobre 

migrações, contatos culturais ou empréstimos situados num passado 

remoto, e mostraria que gestos aparentemente insignificantes, 

transmitidos de geração em geração, e protegidos por sua 

insignificância mesma, são testemunhos geralmente melhores do que 

jazidas arqueológicas ou monumentos figurados. A posição da mão 

na micção, no homem, a preferência por lavar-se em água corrente 

ou em água estagnada, sempre viva no costume de fechar ou deixar 

aberto o escoadouro de uma pia enquanto a água corre, etc., são 

exemplos de uma arqueologia dos hábitos corporais que, na Europa 

moderna (e com mais forte razão noutras partes), forneceria ao 

historiador das culturas conhecimentos precioso quanto a pré-história 

ou a filologia.  

 

Indo no mesmo caminho apontado por Lévi-Strauss, diria que o modo 

como cortamos os legumes, misturamos a massa de um bolo, ralamos o coco, 

debulhamos o feijão, tudo isso, opera como uma linguagem simbólica que 

representa toda uma cultura. 

É importante destacar que os gestos e as técnicas do corpo que 

herdamos acompanham as mudanças do tempo, sofrem de reorganizações 

que acompanham cada sociedade em suas produções materiais e imateriais. 

Os modos de fazer que conhecemos e que fazem parte do cotidiano dentro 

da cozinha não são o mesmo de épocas anteriores, nem mesmo dos tempos 

mais remotos. A transgeracionalidade do fazer não está pautada na 

reprodução exata dos mesmos gestos e técnicas, mas se encontra ancorada 

em seu próprio tempo, do próprio cotidiano. Como afirmam os historiadores 

Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari na introdução do livro História da 

Alimentação é preciso que:  

[...] Deixemos de lado a ideia de que o cotidiano não tem história, de 

que tudo, desde sempre, foi igual ao que conhecemos atualmente. 

Na realidade, os gestos do dia-a-dia transformam-se, junto a tudo 

aquilo a que estão relacionados: as estruturas do cotidiano deixam-se 

surpreender pela história (FLANDRIN e MONTANARI, 1998, p. 16-17). 
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Cozinhar exige experiência e sentidos. A arte de cozinhar mobiliza todas 

as técnicas memoriais, bem como as gestuais que desenvolviam uma técnica 

do corpo na sua disposição em executar as tarefas a partir de um savoir-faire 

preciso. Entretanto, cozinhar necessita que todos os sentidos do corpo estejam 

despertos para receber as mais sutis experiências próprias da cozinha. Com 

isso, aprendi com a minha mãe, tradições milenares de técnicas corporais e 

culturais que se incorporaram a mim pelos sentidos do corpo. 

Essas sensorialidades estão presentes em nossas vidas desde o momento 

que nascemos. Experienciamos o mundo muito antes de estarmos fora do 

corpo materno10 e vamos nos familiarizando com ele após o nascimento. 

Carregamos em nós os diferentes sentidos que são encarnados em gestos, 

expressões, palavras, atitudes, imagens, que vamos recebendo do mundo, 

em especial, das nossas figuras de referência como mãe, pai, irmãos e demais 

sujeitos de nosso universo relacional.  

São essas interações as responsáveis por construir ao longo da vida 

humana um escopo de sensações que nos compõe bioculturalmente, uma 

pré-disposição ou sensibilidade para receber e guardar determinadas 

informações do ambiente que, para nós, adquire significado e comunicam. 

Na cozinha as experiências são sensoriais. Sem notar guardamos dentro 

de nós sensações que nos permitem experienciar esse lugar, mesmo sem 

termos realizado qualquer prática culinária. Todos nós temos guardado uma 

memória alimentar que perpassam os sentidos humanos (visão, audição, tato, 

olfato, paladar). No entanto, é importante mencionar que isso não exclui a 

experiência do fazer. É preciso outros registros que ampliem o repertório de 

conhecimento sobre a cozinha. Os sentidos todos precisam estar ativos para 

receberem as mais sutis informações do meio exterior e significá-las por 

incorporação ao interior de cada indivíduo. 

 
10 Em seu livro Do sexto sentido: o homem e o encatamento do mundo, Boris Cyrulnik escreve 

sobre as experiências sensoriais que o feto recebe dentro do útero materno antes mesmo do 

parto, inclusive provando do sabor do próprio líquido amniótico, recebendo variações de 

ambiente e sons de acordo com os lugares frequentados pela mãe (CYRULNIK, 1999).  
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Memória, gestos, sentidos... Cozinhar exige. Exige tanto quanto, ou mais 

que, qualquer outra atividade, todavia somente alguns se arriscarão a evocar 

tradições e saberes milenares que foram humildemente transmitidos: quer seja 

pela memória guardada em livros de receitas ou transmitidas oralmente; ou, 

até mesmo, pelo gesto minimamente observados, como por exemplo, aquele 

gesto incerto, tateante das primeiras experiências na cozinha. O que é 

inegável, é que essa é uma experiência dos sentidos. Luce Giard, de modo 

brilhante e sensível, narra como percebeu isso. Afirma que nada sabia sobre 

o fazer culinário, mas que, ao mesmo tempo, tudo sabia sobre a cozinha. 

Da experiência tateante dos primeiros gestos, dos ensaios e erros, o 

que sobrou foi esta surpresa: constatei que jamais aprendi alguma 

coisa, nada observei, pois sempre preferi fugir, com obstinação, do 

contágio daquela educação que se dá à filha. Sempre preferi meu 

quarto, meus livros e meus jogos silenciosos à cozinha onde minha mãe 

vivia atarefada. Entretanto, meu olhar de criança viu e memorizou 

gestos, meus sentidos guardaram lembranças dos sabores, dos odores 

e das cores. Já me eram familiares todos esses ruídos: o borbulhar da 

água fervendo, o chiar da gordura derretendo, o surdo ruído de fazer 

a massa com as mãos. Bastariam uma receita ou palavra indicativa 

para suscitar uma estranha anamnese capaz de reativar, por 

fragmentos antigos sabores e primitivas experiências que, sem querer 

havia herdado e estavam armazenadas em mim (GIARD, 2011, p. 214). 

 

Quando criança, também observei sem notar, gestos, guardei em meu 

corpo “fragmentos” de sentidos, lembranças que passaram pelos meus 

sentidos ficando marcadas cognitivamente em meu ser. Sabores, aromas, 

ruídos, sensações diversas se impregnaram em minha memória como 

Madeleines proustianas as quais, a menor provocação, despertam em mim 

um savoir-faire de minha mãe e das tantas outras mulheres e homens que a 

ensinaram. Em síntese, posso dizer: o que todos nós guardamos são essas 

práticas do cotidiano, essa cozinha que é particular de um povo e que é ao 

mesmo tempo universal, cozinha que nos faz únicos e iguais a tantos outros 

que vieram antes e que habitam nos detalhes da preparação de uma 

refeição.   

Cozinha Matrística 
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Para aprender a cozinhar, hoje, recorre-se a compra de manuais de 

cozinha, livros de receitas e, inclusive, diante do fenômeno de modernização, 

pode-se utilizar de programas de televisão ou vídeos vinculados à internet a 

fim de assistir a outras pessoas cozinhando preparações que não podemos 

tocar, sentir e nem muito menos provar. Perdemos com isso a essência da 

cozinha que está imersa nas práticas culinárias e na riqueza das trocas física 

vivenciadas na relação eu-outro. 

Foi no seio da cozinha maternal que encontrei uma cozinha matrística. 

Nela, aprendi sobre as técnicas culinárias; a cultivar alguns alimentos; 

reconhecê-los quando próprios para consumo e, também, obtive 

conhecimentos profundos de seus fins dietéticos e medicinais. Isso aconteceu 

antes mesmo de ingressar em meu caminho acadêmico.  

As idas às feiras livres, bem como as jornadas ao redor do fogão na 

companhia de minha mãe, trouxeram experiências mais potentes que os 

muito manuais de nutrição e dietética consumidos. Sem notar, havia 

incorporado um saber primeiro que apenas se consolidou durante a minha 

estadia na academia e que se mostrou mais útil para compreensão do 

fenômeno alimentar do que as teorias nutricionais assépticas e assujeitadas. 

Esse conceito de cozinha matrística foi pensado no final de minha 

graduação em minha pesquisa de conclusão de curso. Aglutinei duas 

formulações, o de “cultura matrística” de Humberto Maturana (2004) - que 

remonta a um estilo diferenciado de compreender as relações humanas, 

permeadas de diálogo e horizontalidade - e o de “cozinha”11, apresentado 

por Claude Fischler (1995a), que a compreende como um “sistema cultural 

alimentar” comportando representações, crenças e práticas de um grupo 

específico.  

 
11 A cozinha é compreendida tanto como um espaço físico, reservado a produção e 

realização as refeições, bem como é pensada na perspectiva antropológica de um sistema 

cultural alimentar. 
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Imagem 9 - "Feira Sertaneja" de Custódia, Edmar Sales 

A “Cozinha matrística”, seria caracterizada por esse espaço físico e 

social que apresenta troca de saberes, de sabores, de cultura. Nesse local o 

particular e o universal se confundem, sendo o amor e o cuidado 

componentes fundamentais, mas não exclusivos. É uma cozinha que acolhe 

e integra os sujeitos sem qualquer tipo de distinção em que as relações 

hierárquicas são menos diferenciadas e mais dialógicas, horizontalizadas. 

Embora não se excluam, no interior dessa cozinha, os antagonismos e os 

conflitos, sendo eles forças criadoras e de inventividade. 

É importante lembrar que a cozinha ainda é, em muitas culturas, um 

espaço de saber-fazer eminentemente feminino e que esse legado é 

expressivamente feminino. Por isso, a cozinha matrística é, em partes, uma 

cozinha materna, digo isso, pois o sentido de materno está vinculado a 

(re)produção desse saber frequentemente destinado às mães/mulheres de 

toda uma geração, de toda uma família. No entanto, aqui a discussão não 

comporta as questões de gênero. Afinal, não seria todo homem uma mãe? 

Ensinado por ela, amamentado por ela, todo homem não aprenderia por 

repetição a imitar seus gestos, observar suas ações e, então, obrigado por 

contingência a guardar seus passos em sua memória, sendo, por vezes, 

possível ativá-los a qualquer momento de sua vida? 
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O que proponho é que, mesmo ocorrendo mudanças de papéis sociais 

no filho de desvinculação do universo feminino, ainda há guardado em todos 

os homens as práticas alimentares ensinadas por suas mães. Além disso, a 

cozinha matrística não apontaria para uma natureza feminina imanente e 

estável que frequentemente destinam e acorrentam às mulheres com o jugo 

das tarefas domésticas e, como consequência, o monopólio da cozinha. Pelo 

contrário, indicaria a possibilidade de horizontalizar uma prática fundamental 

e indispensável à humanidade: o ato de se alimentar. 

Luce Giard esclarece que o fato de as mulheres continuarem a dominar 

o espaço doméstico “depende de uma situação social e cultural da história 

das mentalidades” e reitera que não vê nisso “qualquer manifestação de uma 

essência feminina” (GIARD, 2011, p. 212).  

Mesmo a cozinha resvalando inevitavelmente no feminino em muitas 

culturas, não podemos afirmar que ela seja uma atividade interdita aos 

homens. Afinal, em quase todas as culturas há determinadas preparações que 

frequentemente os homens se arriscam a preparar com certa desenvoltura, 

cujas técnicas culinárias específicas tendem a estar sob o seu domínio, do 

mesmo modo em que há técnicas que somente são permitidas as mulheres 

executarem. É preciso, pois, que haja ressonâncias entre os diferentes saberes 

dentro da cozinha e que se reconheça a sua amplitude, sem esquecer, é 

claro, das relações socioculturais nas quais os diferentes sujeitos, em todas as 

sociedades, são submetidos à assunção de papéis sociais distintos nos mais 

diversos espaços, a exemplo da cozinha. 

Atrelado a essa concepção de cozinha está a transgeracionalidade do 

conhecimento culinário, um saber que vem do corpo, que nos aninha ao 

grande corpo cultural de outros homens e mulheres de variadas linhagens que 

se entrecruzam e expandem ao incorporar novas formas de fazer. Essa 

sabedoria do corpo estaria no prazer da alimentação: de manipular a 

matéria-prima, de organizar, combinar, modificar e inventar. O prazer de 

cozinhar. 

Aprendi com a minha mãe em uma cozinha matrística. Um lugar de 

fronteiras em que trocas aconteciam o tempo todo e cujas histórias são 
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fundamentais para compreender os gestos, os sentidos, as lembranças, os 

saberes e a sua linguagem particular. Dessa cozinha, ao mesmo tempo 

universal e particular, emergem as marcas do tempo, de um vocabulário 

próprio que ganham novas palavras, novos contornos. Léxicos de uma 

cozinha únicos, que cada família possui e que permanecem vivos e em 

constante metamorfose. 
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Vera Lucia Xavier Pinto 

 

Um marco na história da nutrição do país, a ousada produção de 

mestrado de Vera Pinto e a sua carreira acadêmica como professora, 

permitiram oxigenar as ideias a respeito da alimentação e nutrição no curso 

de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Seu trabalho como professora e pesquisadora operou uma mudança radical 

na formação acadêmica de diversos nutricionistas ao incorporar as reflexões 

das ciências humanas em nutrição, principalmente naqueles que se 

permitiram se contaminar com as leituras. 

Inicialmente, a conheci por meio das palavras. Li o seu romance 

intitulado A última ceia (2000), uma curiosa história que reúne à mesa de jantar 

tanto personagens fictícios de obras literárias12 como personagens reais 

(Machado de Assis, Isabel Allende, Câmara Cascudo, Michel Onfray). Mais 

tarde, descubro que o romance elaborado por Vera Pinto fazia parte de sua 

dissertação de mestrado de nome homônimo A última ceia: por uma 

diet(ética) polifônica (1999). Já nesse tempo, havia ficado encantado com a 

maneira artesanal com que ela havia elaborado uma nova história partindo 

de outras narrativas existentes, evocando as vozes de escritores e personagens 

fazendo dialogar: ciência e arte, razão e emoção, alimentação e nutrição. 

A adesão ao pensamento agregador que Vera Pinto apresentava a 

respeito da nutrição imbricando-a com as ciências humanas, mobilizou-me a 

querer compreender ainda mais que perspectiva era essa que integrava 

outros aspectos além dos biológicos e fisiológicos tão valorizados na nutrição 

em detrimento dos aspectos subjetivos que permeavam as escolhas 

alimentares dos sujeitos. A partir dela, pude me inteirar dessa ciência da 

nutrição de bases mais alargadas, cuja proposta é reflexo da matriz de ideias 

 
12 Do romance Como água para chocolate da escritora Laura Esquivel ela traz a personagem 

Tita; do conto A festa de Babette de Karen Blixen, a personagem Babette; da novela A cidade 

e as serras de Eça de Queirós, a cozinheira sem nome, cuja autora dá-lhe o nome de Julia; do 

romance Gula do John Lanchester, o sádico Tarquin Winot; de Fome do Knut Hamsun, um 

personagem famélico sem nome e, finalmente, do romance Gabriela, cravo e canela, do 

Jorge Amado, a cozinheira Gabriela. Além desses, a autora cria uma personagem fictícia 

chamada de Kyushu.  
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elaborada de Conceição Almeida em torno de uma epistemologia da 

complexidade que: 

[...] assume para si a tarefa de zelar por princípios que caracterizam as 

ciências e as tornam distintas de outros sistemas de ideias marcados 

pela ortodoxia doutrinária, por vezes dentro da própria Ciência. 

Abertura, complementaridade, biodegradabilidade e consciência da 

parcialidade das teorias e interpretações são alguns princípios caros a 

um estilo de pensamento que cultiva a autocrítica, a sócio-crítica e se 

submete às mudanças de expressão dos próprios fenômenos. Isso 

porque a legitimidade de qualquer ideia – da mais sofisticada a mais 

singela – supõe e requer diálogo, refratabilidade, proximidade entre 

concepções opostas, escolhas, convencimento e recusa; requer 

também uma atitude de permanente observação dos fenômenos 

que supúnhamos explicados para sempre (ALMEIDA, 2017b, p. 33-34). 

 

Provocado pelas ideias apresentadas nessa parte de sua dissertação, 

busquei ler o texto na íntegra. A leitura ampliou meu horizonte e me abriu para 

novas reorganizações cognitivas fundamentais para compreender que o 

saber científico da nutrição não é soberano e precisa integrar os saberes da 

tradição. 

Em sua pesquisa de mestrado encontrei uma fonte potente de 

questionamentos e inter-relações que de alguma forma se conectavam com 

os meus conflitos internos sobre a formação dos nutricionistas e a sua prática. 

Com simplicidade e destreza, explora, na primeira parte de seu texto, o 

discurso único presente nos mais variados manuais de alimentação e nutrição: 

monofonia discursiva de uma ciência “de caráter eminentemente racional 

em que é pautado o saber nutricional” (PINTO, 1999, p. 19). Discurso de 

certezas, do cálculo irrefutável, da técnica impecável, do saber científico que 

se sobrepõe aos saberes da tradição. 

Nas palavras de Conceição Almeida, esses saberes seriam repassados 

de geração a geração pela oralidade e experimentação. “Trata-se de 

saberes que, respaldados por quadros de referência distintos, estabelecem 

estratégias distintas de leitura do mundo” (ALMEIDA, 2001, p. 53), que se 

enraíza em modelos mais abrangentes de pensar, no entanto, sem que esse 

modelo seja inferior ou superior àquele operado pela ciência.  

É evidente que esse cenário que ela perfaz de crítica a essa ciência da 

nutrição já estava sendo discutido em outros espaços. Por isso, a autora traz 
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artigos e textos que refutam esses postulados apresentados como indiscutíveis. 

A título de exemplificação, Vera Pinto (1999, p. 22) apresenta a visão 

matematicista da nutrição que não consegue explicar o ótimo estado 

nutricional de uma população de Papua Nova Guiné, que possui uma 

alimentação pobre em proteína (mesmo podendo caçar e pescar) e que faz 

a sua dieta se tornar incompatível com o equilíbrio proteico considerado 

adequado pela ciência da nutrição de matriz cartesiana.  

De modo semelhante, trago o povo de Hunza que vive nas montanhas 

do Kush Hindu no norte do Paquistão, cuja dieta desrespeita qualquer lei 

matemática operada por nutricionistas em torno de um nível ótimo de 

ingestão de proteínas, carboidratos e lipídeos (LEVENSTEIN, 1994). Esses são 

apenas alguns exemplos que rompem com a lógica cartesiana das ciências 

da nutrição em explicar seus resultados pelo cálculo e não por uma análise 

mais sistêmica dos fenômenos. 

É buscando conjugar e não opor, que Pinto problematiza essa ciência 

redutora e amplia o escopo de sua dissertação. Discutindo a relação do 

homem com a alimentação, a autora vai da cozinha a partir da perspectiva 

de Lévi-Strauss; amplia seus aspectos em uma matriz de ideias que envolvem 

o ato de comer e beber junto (comensalidade); remonta a dimensão ética e 

de etiqueta relacionados aos modos à mesa; integra a alimentação como 

elemento de poder e de distinção; propõe a cozinha como lugar potente da 

criação. Cria uma polifonia discursiva que não mais reduz em simplificação o 

fenômeno alimentar humano.  

Na última parte da dissertação, escreve um romance que, por meio de 

seus personagens e de sua criatividade narrativa, integra todos os aspectos 

discutidos anteriormente. Essa foi para mim a mais profunda lição que recebi, 

pois, a partir da literatura, a autora discute alimentação e nutrição, natureza 

e cultura, razão e sensibilidade, integrando-as e fazendo-as convergir. Para 

isso, Vera Pinto utiliza a arte como modelo reduzido de representação da 

realidade, como proposto por Claude Lévi-Strauss em seu livro O pensamento 

selvagem (2012), assim ela tem a possibilidade de observar o fenômeno da 
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alimentação sem fragmentá-los, mas ampliando as suas possibilidades de 

leitura. 

Essa leitura reavivou os meus demônios pessoais. Tive de me confrontar 

com duas leituras de mundo aparentemente opostas. Precisei me questionar 

a respeito de pensamentos que já estavam em mim, ainda que em estágio 

estacionário, mas que começavam a turbilhonar em meu ser. Além disso, com 

Vera Pinto aprendi que a literatura é um lugar potente para pensar sobre a 

alimentação. A partir do contato com autores estudados no Grupo de Estudos 

da Complexidade, ela incorpora as ciências da nutrição uma matriz 

complexa que tenta integrar a ruptura homem/natureza. 

 Indo contra o distanciamento entre ciência e literatura denunciado por 

Charles P. Snow (2015) e tantos outros autores como o cientista Ilya Prigogine 

(2009) e o pensador Edgar Morin (2012), a autora propõe uma crítica a ciência 

da nutrição ao promover reflexões a respeito de uma ciência hegemônica 

em detrimento de outras formas de pensar e conhecer sobre a nutrição. Além 

disso, ela amplia a matriz das ciências da nutrição por meio do diálogo com 

as dimensões sociais e antropológicas inerentes à alimentação humana.  

Na apresentação do livro Literatura e Alimentação: delicatéssen da 

formação em saúde (2011, p. 13), que reúne textos de diversos autores sobre 

os eixos: arte-literatura-alimentação-nutrição, Vera Pinto destaca um dos 

desafios dos profissionais de saúde e a possibilidade de a literatura auxiliá-los 

a enfrentar: 

Talvez, lançar mão da literatura e apostar em uma formação de 

profissionais de saúde que dela não prescindam possam ser o elo que 

faça avançar na solução da problemática apontada pelo Ministério 

da Saúde como uma das mais importantes para o avanço do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que é a dificuldade dos trabalhadores desse 

setor em lidar com a subjetividade que essa prática de saúde 

comporta. Quem sabe, ao ler Balzac, um estudante que está se 

iniciando nos cuidados materno-infantis possa também desenvolver 

uma “inteligência do coração das mulheres” aos trabalhos – como 

afirmou Zulma Carraud ser aquele autor possuidor, como nenhum 

outro homem – e, talvez ele, o iniciante na arte de cuidar de mulheres-

mães-crianças, possa apoiá-las com mais humanidade para a 

condução de si e seus rebentos? (PINTO; MEDEIROS, 2011, p. 13) 

 

Com a proposta de “abrir ruas” e “criar enlaces”, Pinto percorre as 

veredas da literatura, da alimentação e da complexidade, abrindo caminhos 
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para novas pesquisas. Alguns desses trabalhos são apresentados nesse livro, 

frutos de contaminações operadas por sua pesquisa de mestrado. Em sua 

pesquisa, compartilha da ideia de Edgar Morin de que a arte, em especial, a 

literatura, pode trazer revelações e iniciações fundamentais àqueles que se 

deixam contaminar por ela. 

Um livro importante revela-nos uma verdade ignorada, escondida, 

profunda, sem forma que trazemos em nós, e causa-nos um duplo 

encantamento, o da descoberta de nossa própria verdade na 

descoberta de uma verdade exterior a nós, e o da descoberta de nós 

mesmos em personagens diferentes de nós (MORIN, 2003, p. 19). 

 

 Muito mais do que unir polos aparentemente distintos e segregados 

pela ciência de base cartesiana, essa pesquisadora contribuiu para uma 

virada epistemológica na formação de nutricionista, ao promover uma 

mudança no currículo do curso de Nutrição. Trouxe para o projeto político do 

curso, a inclusão de disciplinas que permitiam uma visão menos fragmentada 

da alimentação e o desenvolvimento de uma observação que buscava 

encarar o fenômeno alimentar de modo mais ampliado, buscando entendê-

lo em sua dinâmica e complexidade.  

Aliar a arte com a alimentação/nutrição e perceber as mais variadas 

facetas que ele engendra, só foi possível pelas leituras e provocações de Vera 

Lucia Xavier Pinto. Ela adubou o solo árido e pobre da nutrição lançando ao 

solo sementes de novas reorganizações. Algumas germinaram, outras ainda 

estão por nascer. Sei apenas que o que eu aprendi com Vera foi fundamental 

para pensar uma nutrição de base complexa.  
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Claude Lévi-Strauss 

 

Se Claude Lévi-Strauss não é o maior pensador do fenômeno da 

alimentação ele é, ao menos, inaugural no que diz respeito a pensar a 

alimentação como linguagem. A potência de seus escritos se centrou nos 

aspectos significantes e estéticos dos alimentos e da comida. Antropólogo e 

filósofo francês, Lévi-Strauss é considerado o pai do estruturalismo e fundador 

da antropologia estruturalista. 

A partir de seus estudos dos mitos de diferentes povos ameríndios, 

Claude Lévi-Strauss formula e institui o princípio básico de seu método de 

análise, no qual um mito não existe isoladamente, mas está interconectado a 

uma complexa rede que o liga a outros mitos. Portanto, compreender e 

interpretá-los só é possível na análise conjunta de outros grupos de mitos que 

lhes são próximos. Há, assim, uma estrutura invariante que permeiam todos os 

sistemas e modelos estruturais, como acontece nos mitos e na própria cozinha.  

Indo em direção contrária a perspectiva utilitarista da alimentação 

realizada pelos antropólogos funcionalistas e dos nutricionistas sociais, Claude 

Lévi-Strauss examina a cozinha para formulação de suas ideias.  

É em Totemismo Hoje (2003) que o autor apresenta uma máxima, cuja 

força da formulação guiará uma de suas principais obras, a tetralogia das 

Mitológicas13. Nessa obra, a tese de Lévi-Strauss é a de que o mundo animal e 

vegetal não são utilizados apenas porque existem ou são úteis, mas porque 

propõem ao homem um método de pensamento. Contrariando as premissas 

funcionalistas de alguns autores, como Malinowski e Radcliffe-Brown, Lévi-

Strauss afirma que as espécies naturais não seriam escolhidas por “serem boas 

para comer”, mas justamente por serem “boas para pensar”. Essa tese 

também aparece em outra obra sua publicada no mesmo ano (1962), O 

pensamento selvagem, e resultaria no que ele denominou de a “ciência do 

concreto” (LÉVI-STRAUSS, 2012). 

 
13 Faz parte da tetralogia das Mitológicas: O cru e o cozido, Do mel às cinzas; A origem dos 

modos à mesa e O homem nu. 
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Portanto, ele abre caminho aos estudiosos da alimentação ao dizer que 

os alimentos devem primeiramente serem considerados comestíveis por nossa 

mente para posteriormente serem digeridos por nosso organismo. Só 

comemos aquilo que passou antes pelo ato de pensar e foi aceito 

psiquicamente pelos sujeitos. 

A busca de Lévi-Strauss pelas estruturas profundas do pensamento 

humano e das estruturas das sociedades humanas, resultou na extração de 

constantes, de padrões, os quais refletem os fundamentos invariáveis da 

extraordinária pluralidade das formas culturais. Dessa forma, influenciado 

pelos linguistas da época, apresentou que “a culinária de uma sociedade é 

uma linguagem na qual ela traduz inconscientemente sua estrutura” (LÉVI-

STRAUSS, 2006, p. 448), e como a linguagem, a cozinha é universal, presente 

em qualquer sociedade humana e cuja configuração apresenta traços 

marcadamente universais. A partir desses aspectos, o antropólogo francês 

passa a examinar a cozinha como uma transformação da natureza pela 

cultura. 

Em O cru e o cozido (2006a), mostra como categorias empíricas (de cru 

e de cozido, de fresco e de podre, de molhado e de queimado etc.,) servem 

como ferramentas conceituais e demonstram um isomorfismo entre a 

oposição da natureza e da cultura. O autor afirma que a oposição entre cru 

e cozido, que deu ao primeiro volume seu título, “era uma oposição entre a 

ausência e a presença da culinária” (LÉVI-STRAUSS, 2006b, p. 423). 

Já em A origem dos modos à mesa (2006b), Lévi-Strauss explica e 

elabora o uso de um conceito de “triângulo culinário”, a partir dos alimentos 

nos estados cru, cozido e podre que compõem os três vértices de um 

triângulo. Para ele, este terceiro volume das Mitológicas versará “sobre os 

contornos da culinária, que possuem um lado natural — a digestão — e um 

lado cultural, que se estende aos modos à mesa, passando pelas receitas” 

(LÉVI-STRAUSS, 2006b, p. 423). 

Nesse sentido, o triângulo cru-cozido-podre delimita um campo 

semântico, porém visto de fora, uma vez que, para qualquer culinária nada é 

simplesmente cru ou cozido, todo alimento passa de algum modo por 
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processos de mediação entre esses dois estados. Portanto, Lévi-Strauss ilustra 

a partir do triângulo culinário, categorias mais gerais e universais, e mostra 

como, em qualquer cultura, ele pode servir de “quadro formal para expressar 

outras oposições, de natureza cosmológica ou sociológica”. 

Daí nasce a ideia de cozinha universal. Isso não significa dizer que essa 

universalidade da cozinha promove uma homogeneização da culinária e dos 

modos à mesa, muito pelo contrário, ela permitiria novas reorganizações entre 

diferentes grupos e, dentro de cada universo social, bem como entre 

exigências individuais e aspirações coletivas. 

 
Imagem 10 - Triângulo Culinário, Claude Lévi-Strauss 

Para Lévi-Strauss, cozinhar não era apenas um ato prático, mas 

metafórico: os meios pelos quais uma determinada sociedade transforma 

alimentos crus em cozidos e determina quando os alimentos cozidos ficam 

podres podem ser lidos simbolicamente, ilustrando as ansiedades da 

sociedade sobre o que significa ser civilizado ou pertencer a uma 

comunidade.  

Esse triângulo fundamental daria origem a um outro triângulo 

expandido, dentro do mesmo sistema, mas que agora está relacionado às 

receitas, aos modos de preparo dos alimentos: assado, ensopado e 

defumado. A reflexão levistraussiana da cozinha encontra uma dupla 

dimensão: dos meios utilizados para a elaboração do alimento, assim como, 

dos resultados obtidos a partir da elaboração. Em termos de meios, de acordo 
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com Lévi-Strauss, o assado e o defumado são processos naturais, enquanto o 

fervido é um processo cultural. No entanto, em termos de resultados, o 

defumado pertence à cultura, o assado e o fervido à natureza... Nos dois 

casos, há uma reflexão sobre as fronteiras entre natureza e cultura, pois a 

culinária, a cozinha seria esse lugar de transição, de perenidade, de 

transformação de uma forma natural em sua forma cultural. 

Para Lévi-Strauss, o estudo da cozinha é a via real que permite 

compreender por um lado, as culturas e as sociedades, e por outro, o próprio 

pensamento e condição humana.  

A compreensão estrutural de exigências formais que há no interior da 

culinária me permitiu acessar com maior clareza diferentes dimensões ainda 

obscuras, tais como os tabus e interditos alimentares, as aversões e 

preferências em torno da comida, bem como, a própria construção do gosto 

e os modos à mesa.  

Lévi-Strauss abre uma brecha fundamental no interior dos estudos da 

alimentação, parece antecipar o sentido de abertura e fechamento dos 

sistemas proposto por Edgar Morin (2016) e que vale a pena refletir 

relacionando a cozinha como uma linguagem. 

Enquanto sistema, toda cozinha está marcada por um conjunto de 

regras (a gramática culinária) cuja estrutura fechada de sua sintaxe alimentar 

deve ser respeitada. As variações ocorrerão frequentemente nos vocábulos 

(os ingredientes) e no cunho semântico, dos múltiplos sentidos que damos aos 

alimentos em diferentes circunstâncias. No entanto, burlar as regras 

encontradas sob formas de tabus, interditos e prescrições alimentares, é uma 

atividade difícil de ser realizada, pois envolve um sistema de crenças e 

ideologias poderosos. Assim, o sistema tende a um fechamento maior, sendo 

pouco receptivo a mudanças e cuja transgressão resultará em consequências 

significativas no interior do sistema, fazendo-o se reestruturar ou se 

metamorfosear, mas somente quando necessárias. Os mais variados exemplos 

se encontram nos tabus de ordem religiosa, em que algumas religiões se 

abriram as restrições alimentares, como os católicos que comem alimentos 

antes proibidos pelos preceitos religiosos, mas que seguem cumprindo um 
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ritual alimentar em determinadas épocas do ano (quaresma, natal...). Outro 

exemplo são os Judeus, que segue à risca uma alimentação restrita do 

consumo de determinadas espécies de animais, no entanto, encontrando 

alguns que consomem animais foram mortos por não-judeus. 

Já as aversões/preferências alimentares, a construção do gosto e os 

modos à mesa, estão num plano de abertura muito maior que o anterior, pois 

permitem que novas ressignificações sejam realizadas com maior frequência. 

Como exemplo podemos citar o intenso fluxo migratório de alimentos que 

constantemente são incorporados à culinária desses países ou, até mesmo, às 

comidas de diferentes cozinhas, que ganham novo significado aos 

comedores. É o caso do Guacamole, um alimento consumido no Brasil como 

prato doce e que é ressignificado, passando a ser consumido como prato 

salgado em outros países.  

O exemplo do fluxo global de diferentes culinárias internacionais em um 

mesmo país traz consigo toda a sua cozinha, inclusive os modos à mesa, em 

que alguns hábitos podem acabar se incorporando aos modos locais. A 

respeito desses apontamentos de mudanças e incorporações de 

comportamentos sociais em torno da alimentação, Erasmo de Rotterdam 

(2008) e Norbert Elias (1994) exploram tal fato em suas obras, apresentando 

alguns de seus aspectos. Os mais relevante são aqueles referentes às maneiras 

à mesa, pois nos faz pensar sobre como ocorrem esses processos de 

mudanças de comportamento e como eles são produzidos e introjetados aos 

modelos corporais de gestos, de padronização, de civilidade e de distinção 

social. 

As ideias de Roland Barthes, confluem com as apresentadas por Lévi-

Strauss, sendo ele outro autor que foi influenciado pelo estruturalismo 

saussuriano e pelas ideias de Lévi-Strauss. Barthes defende que os alimentos e 

as refeições são um sistema de comunicação rico que manifestam a estrutura 

social e simbolizam relações sociais (BARTHES, 2004b; 2006; 2012). Para este 

autor, a comida é “não é apenas uma coleção de produtos dignos de estudos 

estatísticos ou dietéticos. É também e, ao mesmo tempo, um sistema de 

comunicação, um corpo de imagens, um protocolo de usos, situações e 
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condutas” (BARTHES, 2006, p. 215, tradução minha). Assim, “os fatos 

alimentares se encontram nas técnicas, nos usos, nas representações 

simbólicas, na economia, e também nos valores e atitudes de determinada 

sociedade” (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p. 59). Como Lévi-Strauss, Barthes 

tenta decifrar essa “gramática” das comidas em seus componentes 

significativos fundamentais para os estudos da nutrição. 

Com contribuições inegáveis, esse olhar inovador de Lévi-Strauss abre 

às ciências da nutrição novas rotas e possibilidades de compreensão da 

cozinha. É claro que essa estrutura encontrada nunca existe na realidade, ela 

não é acessível, sendo construída a partir de leituras que são feitas do mundo, 

buscando descobrir aquilo que é invariável.  

Por tudo isso, é que integro Lévi-Strauss ao meu universo mental de 

reflexões sobre as ciências da nutrição e a cozinha. Ele é um dos meus Kairós. 
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Jean Claude Fischler 

 

Alimentei-me de muitas das ideias apresentadas por Claude Fischler, 

incorporei-me delas e as integrei ao meu pensamento, para que eu pudesse 

formular minhas próprias reflexões a respeito do fenômeno da alimentação. 

No entanto, é impossível trazer à tona esse autor sem que mencione outro 

intelectual que foi importantíssimo para que Fischler pudesse construir suas 

formulações promovendo, assim, uma mudança paradigmática nos estudos 

da alimentação e da nutrição. 

As ideias reorganizadoras e até indisciplinares de Edgar Morin, iniciada 

com a publicação de seu livro O Homem e a Morte (1970), redigido em 1948-

1950, começam a fundar seu movimento pluri, inter e transdisciplinar ao buscar 

“o ponto de ligação e de ruptura entre a biologia e a ciência do homem” 

(2000, p. 7), integrando conhecimentos de diversas áreas para compreender 

a relação do homem com a morte. Porém, suas ideias só se firmarão sob bases 

mais sólidas com as suas pesquisas sobre a “natureza do homem”, a partir da 

publicação de O Paradigma Perdido: a Natureza Humana em 1973, e mais 

tarde, com a proposição de um novo paradigma, o ciências da 

complexidade, que inicia nos livros anteriores, mas que ganha força e 

estrutura mais sólida com a publicação do primeiro volume de O método em 

1977. Essas formulações elaboradas de Edgar Morin, permitirão emergir uma 

sociologia do comedor, uma vez que o ato de se alimentar é repleto um 

campo de estudo extremamente complexo: 

Como é possível não ver que aquilo que é mais biológico –o sexo, a 

morte – é ao mesmo tempo aquilo que está mais embebido de 

símbolos, de cultura! As nossas atividades biológicas mais elementares, 

o comer, o beber, o defecar, estão estreitamente ligadas a normas, a 

proibições, a valores, a símbolos, a mitos, a ritos, quer dizer, a tudo que 

há de mais especificamente cultural. E podemos compreender aqui 

que é o sistema único federativamente integrado, fortemente 

intercomunicante, do cérebro do sapiens, que permite a integração 

federativa do biológico, do cultural, do espiritual (elementos 

simultaneamente complementares, concorrentes, antagonistas, cujos 

graus de integração serão muito diferentes, de acordo com os 

indivíduos, as culturas, e os momentos), num sistema único 

biopsicossociocultural (MORIN, 2000, p. 129-130). 
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Sob essas iluminações formuladas por Morin, as primeiras teses com o 

tema da alimentação passam a ser desenvolvidas e é Claude Fischler quem 

abre o campo das Ciências Sociais, criando as condições necessárias para o 

desenvolvimento de uma Sociologia e de uma Antropologia da Alimentação 

de base complexa (FISCHLER, 1979; 1990; 1995a; 1996). É claro que outros 

pesquisadores já se debruçavam sobre o tema, mas foi somente a partir da 

publicação do número 31 da revista Communication, dirigida por Fischler, que 

se instaura um ponto de partida para esse diálogo entre as diferentes áreas 

do conhecimento com a alimentação. Fischler escreve na apresentação da 

revista, a respeito de seu trabalho que opera nas margens e interfaces 

disciplinares: 

Aqui está um tema propriamente transdisciplinar, um "objeto de 

múltiplas entradas" que deve ser considerado de vários pontos de 

vista: biológico, econômico, antropológico e etnológico, sociológico 

e psicossociológico, psicanalítico, psicológico, histórico, arqueológico, 

geográfico e geopolítico, e assim por diante. 

No entanto, esses olhares especializados não revelam a verdade 

justapondo-se, encaixando-se como as peças de um quebra-cabeça: 

cada um deles é portador, não de uma parte da verdade, mas de 

uma "verdade" inteira. Verdades que são complementares e não 

concorrentes, porque são interativas e irredutíveis uma à outra. Isso 

significa que a transdisciplinaridade, mesmo aventureira, deve 

prevalecer sobre a simples pluridisciplinaridade (FISCHLER, 1979, p. 1, 

tradução minha). 

 

Feitas essas considerações, detenho-me agora em seu texto 

fundamental, que reúne e sintetiza os resultados de grande parte de sua 

pesquisa realizada ao longo de 10 anos sobre o comedor humano, 

denominado por ele pelo neologismo de (h)onívoro. Esse mesmo nome dá 

título ao seu livro L'Homnivore: Le goût, la cuisine et le corps publicado em 

1990. É importante pontuar que essas pesquisas não deram origem apenas ao 

seu livro, elas também foram suporte para sustentação de sua tese sob 

orientação de Edgar Morin, cuja matriz traz um estudo das dimensões sócio-

antropológica da alimentação humana. 

Assim, li parte de seu livro ainda na graduação e fiquei encantado com 

as ideias inquietantes apresentadas pelo autor. Isso porque, para um 

nutricionista com uma formação de base biológica fechada, mesmo com a 

abertura provocada pelos ensinamentos de Vera Pinto, senti-me constrangido 
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ao perceber de modo mais contundente sobre a formação fragmentada, e 

ainda de pouca abertura, que me estava sendo apresentada. 

Suas ideias serviram de guia para refletir melhor a respeito do onívoro 

humano e de como a alimentação é um ato complexo imbuído de inúmeras 

facetas, das quais conhecemos somente algumas dimensões, sendo as 

demais ainda desconhecidas ou ainda não reconhecidas. Essas diferentes 

dimensões não necessariamente se excluem, mas de algum modo se 

complementam e enriquecem os estudos da alimentação humana.  

Das ideias apresentadas por Fischler, cito a primeira que se apresenta 

como fundamental para mim, que já mencionei de modo superficial 

anteriormente: a definição de “cozinha”. Incorporando as ideias de Lévi-

Strauss e ao mesmo tempo complementando mediante sua adesão às 

ciências da complexidade de Edgar Morin, o autor compreende a cozinha 

como um sistema culinário. Esse sistema contextualiza culturalmente e 

materialmente as atividade alimentares, assim não comportando somente o 

conjunto de ingredientes e técnicas utilizados na preparação da refeição, 

mas integrando as representações, as crenças, as práticas que os indivíduos 

compartilham em sua cultura, cujo conjunto de regras servem para guiar as 

preparações e combinações, como também por normas que governam as 

escolhas, a colheita e o consumo desses alimentos (FISCHLER, 1995a, p. 35). 

Esse caráter estrutural e, até certo ponto, autônomo dessa definição de 

sistema alimentar, comporta ideais, valores, símbolos e experiências dos mais 

diversos povos que buscam, por meio da cozinha, ordenar suas práticas 

alimentares. É, ao mesmo tempo, um sistema que integra a universalidade e 

as particularidades, a coletividade e a individualidade dos diferentes grupos 

e sujeitos. 

Tal conceito abre aos nutricionistas seu olhar para as múltiplas 

dimensões que comportam os diferentes sistemas alimentares que, antes de 

mais nada, são também culturais. Isso rompe com visão meramente biológica 

e técnica desses sistemas, que são encarados de modo simplistas como um 

sistema único, cujos processos são definidos em produção, distribuição, 

preparação, consumo e descarte de resíduos/limpeza. 
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Em minha leitura, é esse conceito que comporta a dupla dimensão de 

abertura e fechamento no seio dos sistemas culinários (denominados de 

cozinha em seu sentido ampliado), que é a chave de leitura de todo o livro. 

Explico: ao levar a cabo as ideias de Morin (2000) da conexão 

bioantropológica dos humanos com o meio ambiente e compreendendo que 

a alimentação humana é um fenômeno “humano total”, Fischler traz também 

em seu livro a dupla dimensão do comedor humano, buscando conhecer o 

comensal eterno para, a partir dele, desvendar o comensal moderno. Esse 

comensal eterno é regido por princípios aparentemente universais e 

invariantes que caracterizam a sua relação com a comida, são eles: o 

pensamento classificatório, o princípio da incorporação e o paradoxo do 

onívoro. Entretanto, esses princípios se atualizam de diversas formas segundo 

os contextos socioculturais, econômicos e civilizacionais, se reatualizando no 

comensal moderno nas diferentes dimensões do espaço-tempo. 

O primeiro princípio, diz respeito ao pensamento classificatório. Essa é 

uma característica que todas as culturas humanas apresentam classificando 

tudo que há no universo. Das mais "primitivas" às mais complexas culturas, o 

humano opera, inconscientemente, essas classificações. Portanto, a cozinha 

enquanto sistema cultural alimentar está repleto dessas ordenações. Um 

exemplo muito simples utilizado por Fischler é o da classificação dos alimentos 

em comestíveis e não-comestíveis, daquilo que é considerado comida e 

daquilo que não é. No mundo, diferentes culturas com diferentes cozinhas, 

apresentam seu repertório particular de animais e plantas que são 

consideradas ou não comestíveis. Entretanto, mesmo que todas elas sejam 

biologicamente próprias para consumo, certamente teríamos dificuldades de 

incorporar algumas delas a nossa alimentação (Quadro 1). Sintetizando sua 

ideia, Fischler afirma: “se não consumimos tudo o que é biologicamente 

comestível, é porque tudo o que é biologicamente comestível não é 

culturalmente comestível” (FISCHLER, 1995a, p. 33). 
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Quadro 1 – Classificações segundo as culturas de determinadas espécies de animais: 

comestível / não comestível. 

 Comestível Não comestível 

INSETOS América Latina, Ásia, África, 

etc. 

Europa do Oeste, América do 

Norte, etc. 

CACHORRO Coreia, China, Oceania, etc. Europa, América do Norte, etc. 

CAVALO França, Bélgica, Japão Grã-Bretanha, América do 

Norte, etc. 

COELHO França, Itália, etc. Grã-Bretanha, América do 

Norte, etc. 

RÃS França, Ásia, etc. Europa, América do Norte, etc. 

FONTE: Fischler, 1995a, p. 30. 

 

O segundo princípio é o da incorporação, no qual o autor propõe que 

ao ingerirmos determinados alimentos, nós o fazemos atravessar a fronteira 

entre o mundo e o eu, daquilo que estava fora que será levado para 

dentro. Assim, todos acreditamos que esse alimento ingerido e que será 

absorvido pelo corpo se transformará em nós mesmos, nos modificando de 

alguma forma psíquica ou fisiologicamente. Fischler apresenta esse princípio 

pelo provérbio alemão "Man ist, was man isst", traduzido: “nós somos o que 

comemos” (FISCHLER, 1995a, p. 66). Com um texto repleto de exemplos, 

Fischler inclui aspectos que vão desde o canibalismo e antropofagia 

praticados por determinadas culturas, até aos estudos psicofisiológicos 

elaborado por médicos e psicólogos a respeito da noção de nojo e de nossas 

aversões por determinados alimentos. 

Por último, o autor nos apresenta o paradoxo do onívoro como sendo a 

terceira característica fundamental da relação humana com a comida, 

elaborado a partir das ideias de Paul Rozin (1976). Fischler aponta que a 

condição onívora implica uma ambivalência fundamental, pois ser onívoro 

promove ao mesmo tempo liberdade e adaptabilidade, como restrição.  

Ao contrário dos comedores especializados, nós, onívoros temos uma 

amplitude orgânica que nos permite consumir uma infinidade de diferentes 

alimentos e, assim, adaptar-se às variações ambientais e mudanças 

ecossistêmicas ou mesmo promover essas mudanças. Entretanto, o status de 
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onívoro também implica uma restrição: não sendo capaz de extrair todos os 

nutrientes necessários de uma única fonte de alimento, somos forçados a um 

mínimo de variedade. A partir de então, as bases do paradoxo são 

colocadas: essas duas características contraditórias não têm consequências 

menos contraditórias. Por um lado, na necessidade de variedade, o onívoro 

se inclina para a diversidade, inovação, exploração e mudança. Mas, por 

outro lado, ele deve ser cauteloso e, de certo modo, "conservador" em sua 

dieta, pois qualquer alimento desconhecido se apresenta como um perigo 

potencial. O paradoxo está, portanto, na tensão, na oscilação entre esses dois 

polos, neofóbico e neófilo. Devido a essa dupla restrição contraditória, 

provavelmente existe uma ansiedade fundamental no onívoro humano em 

sua relação com a comida.  

Lançadas as provocações do autor, retorno a sua definição de cozinha 

que é fundamental a esse comensal. A meu ver, a tese de Fischler a respeito 

do comensal eterno e moderno é mediada pela cozinha enquanto sistema. 

Nos primeiros e nos segundos princípios as regras culinárias são responsáveis 

por ordenar o mundo em nossa cabeça. Eles regulam e controlam nosso 

comportamento de acordo com uma ordem mundial, concebida de modo 

diferente por cada cultura. A cozinha ordena a desordem, classifica o que 

não está classificado, reorganiza o caos. 

O ato culinário também sanciona a passagem da natureza para a 

cultura. Isso auxilia e ajuda a resolver o paradoxo do onívoro e a regulação 

da ansiedade que surge do princípio da incorporação. Cozinhar, de fato, 

equivale a "marcar" os alimentos, domesticando-os, tornando-os familiares. Ao 

mesmo tempo, é capaz de introduzir variedade na eventual monotonia. Por 

assim dizer, a cozinha concilia a inovação neófila com o "conservadorismo" ou 

desconfiança neofóbica. Com ela, o comedor humano é capaz de introduzir 

o familiar no inédito e a variação no monótono. 

Com essas ideias em mãos, o conceito de cozinha se alarga ainda mais, 

pois ele passa a ser central na compreensão dos problemas enfrentados pelo 

comensal moderno. Para compreendermos melhor esse comensal será 

preciso situá-lo temporalmente, uma vez que, a rápida mudança 
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socioeconômica nas sociedades ocidentais industrializadas tanto altera as 

nossas práticas de alimentação, como a nossa relação com a comida.  

Passamos a comer mais fora de casa; desconhecemos os processos de 

produção daquilo que estamos comendo, pois as fábricas passam a produzir 

nossos alimentos que se tornam cada vez mais práticos para o consumo e, a 

cada dia, menos identificáveis pelas suas características organolépticas. A 

comida é embalada, acondicionada, montada, modificada, de modo a 

desmaterializar ou "dessensorializar" o alimento. Não o reconhecemos mais. 

Com isso, os sistemas culinários sofrem uma forte erosão, abrindo uma lacuna 

ou uma crise nos critérios socialmente reconhecidos de hábitos de comer, que 

cada vez mais são abandonados às escolhas individuais. 

Junto a isso, a tecnologia agroalimentar está se tornando mais 

poderosa, no sentido de agora dominar processos mais sofisticados, que 

tendem a mascarar, imitar, transformar produtos "crus" ou "tradicionais": 

proteínas texturizadas, sabores artificiais, técnicas de conservação 

etc. Sabemos cada vez menos o que realmente comemos. 

Tudo isso ocorre em um ambiente em que há uma proliferação de 

fontes de informação, prescrição e proibição de alimentos. Essas fontes são 

frequentemente dissonantes. Industriais, laboratórios farmacêuticos, 

organizações de consumidores, medicamentos de várias disciplinas, 

aconselhamento dietético de várias origens: todos esses órgãos buscam 

captar a atenção do consumidor, modificar suas escolhas e atitudes 

alimentares, produzindo uma verdadeira cacofonia alimentar (FISCHLER, 

1995a, p. 195). 

Em resumo: as sociedades industriais modernas tendem a aumentar a 

autonomia do consumidor em comparação com as regras tradicionais de 

escolha e consumo de alimentos. Mas a autonomia pode provocar 

parcialmente uma situação de anomia, ou seja, a ausência de regras sociais 

que permitam aos indivíduos orientar e regular sua atitude e 

comportamento. Em suma, passamos da heteronomia para a autonomia à 

anomia. Os comensais modernos vivem uma situação de gastro-anomia, cuja 
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ausência de regras alimentares aumentam ainda mais a ansiedade de realizar 

escolhas desse comensal (FISCHLER,1995a, p. 204). 

A partir desse cenário desestruturante, Fischler me provoca a pensar que 

o retorno a cozinha possa minimizar os problemas do comensal moderno. 

Entretanto, ir contra os avanços da indústria alimentar e das mudanças 

socioeconômicas das sociedades parece um desafio impossível de ser 

vencido. A meu ver, parece que os nutricionistas possuem um papel 

importante de mediar um retorno a cozinha e as práticas que estão sendo 

esquecidas, minoradas ou relegadas, como o ato de cozinhar. Deve agir de 

modo contrário ao que tem sido feito nos últimos anos, buscando reduzir as 

prescrições e proibições, e apostando em um melhor aconselhamento 

nutricional que reintegra esses sujeitos em uma nova relação com o seu 

alimento. É preciso restabelecer o elo enfraquecido (perdido?) entre a 

cozinha e o homem. 

De matriz totalmente levistraussiana, a compreensão de cozinha 

apresentada por Fischler como centro mediador de transposição e 

ordenamento da relação natureza/cultura, provocam uma abertura 

fundamental aos estudos da alimentação e nutrição, principalmente porque 

Claude Fischler alicerça suas formulações sob as ideias das ciências da 

complexidade de Edgar Morin. 

Para mim, Jean Claude Fischler é esse pensador das ciências da 

complexidade em nutrição indispensáveis à formação de qualquer 

nutricionista, merecendo ao menos que suas provocações cheguem à 

academia não para solucionar ou dar respostas, mas para suscitar mais 

dúvidas e questionamentos. 
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Josué de Castro e Carolina Maria de Jesus 

 

Josué de Castro é um autor que precisa ser lido por todos que procuram 

os sintomas limites da desigualdade social. Parte de sua extensa obra se 

debruça sobre um tema polêmico e ainda pouco valorizado: a fome. Falar 

dessa problemática, como nos lembra Castro na introdução de sua obra mais 

comentada, Geografia da Fome – O dilema brasileiro: pão ou aço (2010a), 

constitui um tabu em nossa civilização. 

Nesse livro, Josué aponta que a fome, como um fenômeno recorrente 

de natureza social e natural, recebe pouca atenção da academia e 

constrange a sociedade. A vergonha possivelmente se encontra no fato de 

essa mazela ser fruto de um sistema que não resolve, mas alimenta as injustiças 

sociais. De forma pioneira, com uma escrita densa e em tom de denúncia, 

apresenta o problema da alimentação como um fenômeno complexo, de 

manifestação de ordem simultaneamente biológica, econômica e social. 

Compartilho fragmento das discussões apresentadas por Josué de 

Castro por um aspecto fundamental. O autor se apresenta como pioneiro na 

exposição de suas ideias, uma vez que, ainda na década de 1940, os estudos 

sobre a fome eram escassos não só no Brasil, como no mundo. Utilizando-se 

de um método geográfico e ecológico que visa compreender os problemas 

da alimentação “como um complexo de manifestações simultaneamente 

biológicas, econômicas e sociais” (CASTRO, 2010a, p. 16). Toca no âmago de 

um sintoma que compromete os ideais de uma civilização que apregoa o 

progresso e o desenvolvimento. 

O tom de denúncia de Josué de Castro é evidente em todos os livros 

que escreveu sobre a fome. É nesse aspecto que sujeito e narrativa se 

imbricam, pois o seu olhar para o fenômeno da fome se deu pela própria 

história de vida.  

Nascido no Recife em 1908, Josué era filho de Manoel de Castro, um 

agricultor desvalido e pobre que deixa sua cidade Cabaceiras, e que, em 

decorrência da seca de 1877, vai para o Recife, onde fixa residência às 

margens do rio Capibaribe. Ainda criança, carrega em suas lembranças as 
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imagens de infância de menino pobre e mulato que cresceu bem próximo 

aos mangues, na região de mocambos, habitada por retirantes e por 

caranguejos. 

Em seu romance de traços autobiográfico Homens e Caranguejos 

(2010b), Josué de Castro utiliza da linguagem dos sociólogos e economistas 

ao falar em "ciclo do caranguejo" ou em "sociedade dos caranguejos", assim, 

criando a metáfora que dá título ao seu livro. No romance, tendo como 

protagonista o personagem João Paulo, Josué traz à tona a observação 

astuta de infante que vislumbra o mangue como um terrível monstro que com 

seus tentáculos prende os homens, excluídos da pólis, para lhe sugar o corpo 

e a alma. De conquistado, o mangue tornava-se conquistador. Desprovidos 

da força hercúlea, os habitantes dos manguezais, numa perspectiva 

pessimista, jamais se libertariam dessa escravidão. 

No prefácio do livro, Castro revela: 

Foi o rio o meu primeiro professor de história do Nordeste, da história 

desta terra quase sem história. A verdade é que a história dos homens 

do Nordeste me entrou muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. 

Entrou-me por dentro dos olhos ávidos de criança sob a forma dessas 

imagens que estavam longe de serem sempre claras e risonhas. 

(CASTRO, 2010b, p. 16). 

 

Mesclando ficção e realidade, com uma atitude humilde e desnudada, 

confessa a sua própria vida reinventada e expõe a complementaridade 

sempre existente entre sujeito e ideias. Continuando a se despir por meio das 

palavras, Castro segue, ainda no prefácio, com a narrativa da descoberta da 

fome:  

Foi com estas sombrias imagens dos mangues e da lama que comecei 

a criar o mundo da minha infância. Nada eu via que não me 

provocasse a sensação de uma verdadeira descoberta. Foi assim que 

eu vi e senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome. Da 

fome de uma população inteira escravizada à angústia de encontrar 

o que comer. Vi os caranguejos espumando de fome à beira da água, 

à espera que a correnteza lhes trouxesse um pouco de comida, um 

peixe morto, uma casca de fruta, um pedaço de bosta que eles 

arrastariam para o seco matando a sua fome. E vi, também, os 

homens sentados na balaustrada do velho cais a murmurarem 

monossílabos, com um talo de capim enfiado na boca, chupando o 

suco verde de capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma 

saliva esverdeada que me parecia ter a mesma origem da espuma 

dos caranguejos: era a baba da fome (CASTRO, 2010b, p. 16).  
 



 

87 

A observação arguta de imagens que primeiro lhe chegavam aos olhos 

e lhe provocavam os demais sentidos, foram marcas que o possuíram e que 

logo lhe infestaram a mente, e continua: “Pouco a pouco, por sua obsessiva 

presença, este vago desenho da fome foi ganhando relevo, foi tomando 

forma e sentido em meu espírito. Fui compreendendo que toda a vida dessa 

gente girava sempre em torno de uma só obsessão – a angústia da fome” 

(CASTRO, 2010b p. 17). 

Outro texto, também com elementos autobiográficos, anterior ao 

romance, é “O Ciclo do Caranguejo” (CASTRO, 1968). Esse conto, publicado 

originalmente em 1930, já apontava para o que seria essa matriz de cunho 

sociológico/filosófico que desenvolve posteriormente. Nele, semelhante ao 

romance, o autor traduz para o leitor o drama da fome vivenciado pelos 

habitantes dos mangues. Situa os personagens da história como verdadeiros 

híbridos que não pertencem nem a terra e nem a água, mas a lama negra 

dos mangues. A partir da metáfora homem-caranguejo, cria nesse ciclo uma 

analogia ao ciclo da fome, um circuito de injustiças sociais que imobiliza os 

sujeitos à ação. 

Homem e Natureza. Vida e Obra. Abraçando a sua história pessoal com 

a sua trajetória intelectual, Josué de Castro forja seus próprios meios de vencer 

o demônio da fome que o persegue a vida inteira e, como consequência, 

torna-se médico. Mais tarde, ainda carregando esse daimôn, vivencia as 

consequências nefastas da fome sobre a saúde e o corpo em outros sujeitos, 

entregando-se finalmente na realização de suas pesquisas sobre a temática 

tanto no Brasil quanto no mundo. 

Josué de Castro lança mão de “uma das formulações fundamentais do 

pensamento complexo, isto é, a implicação do sujeito no conhecimento” 

(ALMEIDA, 2017b, p. 267). Tendo consciência dessa implicação, a publicação 

de uma série de textos que interconectam sujeito e pesquisador e que 

possibilitou a capacidade de consolidar uma ecologia de ideias. 

É com Geografia da Fome que Josué de Castro se firma enquanto 

intelectual. Nele, o autor ressalta a necessidade de intensificar os estudos 

sobre a temática da fome para que as medidas projetadas possam atingir o 
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seu objetivo, de reduzir as desigualdades de acesso a alimentos. É importante 

ressaltar que Castro não leva consigo a utopia de erradicar com o fenômeno, 

nesse ponto ele está lúcido de que todas as iniciativas deverão ser sempre de 

redução das desigualdades de acesso e que romper com a fome 

necessariamente se apresenta como uma utopia irrealizável, ao menos neste 

atual modelo de sociedade. 

A partir de uma perspectiva interdisciplinar que investiga questões 

climáticas, ecológicas, botânicas, geográficas, agrícolas, antropológicas, 

sociológicas, econômicas, históricas, faz de Geografia da Fome, e dos demais 

livros frutos dessa pesquisa em outros territórios do globo, uma das maiores 

investigações de abordagem “plural” científica sobre esse tema. 

Seu livro também está imbuído de algumas reorientações em relação 

ao seu pensamento que, para maior compreensão será necessária uma 

aproximação com a sua história pessoal, bem como com o momento 

histórico, social e político que vivia na época. Vale ressaltar, ainda, que antes 

da publicação de Geografia da Fome, ele já se debruçava a respeito dos 

estudos sobre a alimentação. 

A força de seus escritos está no tom de denúncia que eles carregam. 

Castro apresenta a fome como uma verdadeira “conspiração do silêncio”.  

Ao lado dos preconceitos morais, os interesses econômicos das 

minorias dominantes também trabalharam para escamotear o 

fenômeno da fome do panorama espiritual moderno. É que ao 

imperialismo econômico e ao comércio internacional a serviço do 

mesmo interessava que a produção, a distribuição e o consumo dos 

produtos alimentares continuassem a se processar indefinidamente 

como fenômenos exclusivamente econômicos- dirigidos e estimulados 

dentro dos seus interesses econômicos- e não como fatos intimamente 

ligados aos interesses da saúde pública (CASTRO, 2010a, p. 14).  

 

Quase nada ou ninguém sai ileso das críticas do autor, pois, até mesmo 

a ciência é acusada de incorporar o complô que amesquinha a fome com 

um problema que precisa ser enfrentado e constantemente revisitado.  

A própria ciência e a técnica ocidentais, envaidecidas por suas 

brilhantes conquistas materiais, no domínio das forças da natureza, se 

sentiram humilhadas, confessando abertamente o seu absoluto 

fracasso em melhorar as condições de vida humana no nosso planeta, 

e com o seu reticente silêncio sobre o assunto faziam-se, consciente 

ou inconscientemente, cúmplices dos interesses políticos que 

procuravam ocultar a verdadeira situação de enormes massas 
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humanas envolvidas em caráter permanente no círculo de ferro da 

fome (CASTRO, 2010a, p. 14). 

 

A exposição da fome sobre a sua face mais perversa é o projeto criado 

por Josué de Castro. Todos os seus livros, teóricos e literários, desnudam e 

desmascaram a fome. Em Homens e Caranguejos, a fome é revelada pela 

cozinha da família, pelos escassos recursos, pela metáfora do mangue que 

recebe tudo o que é descartado, tudo o que está morto para gerar vida. Uma 

cozinha de carências, mas que renasce na carne branca dos caranguejos 

que vivem nos mangues. 

 

 

Imagem 11 - Criança Morta, Cândido Portinari 

A respeito do legado de Geografia da Fome, Malaquias Batista Filho e 

José Arlindo Soares, declaram que o livro se tornou “paradigmático e 

doutrinário”: 

Como paradigma, define um foco de abordagem dos problemas de 

alimentação, nutrição e domínios conexos que ainda hoje 

fundamenta estudos de base populacional em várias partes do 

mundo. Como doutrina, concebe e consolida, com a participação de 

outros estudiosos e pensadores, sobretudo nucleados na Universidade 

de Paris 8, uma visão compreensiva e propositiva de soluções holísticas 
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para problemas atuais e futuros do mundo (BATISTA FILHO; SOARES, 

2017, p. 215-216). 

 

As pesquisas e atuações de Josué de Castro no campo da alimentação 

e nutrição, faz com que o problema da fome faça parte da agenda política 

do país. Por essa razão, é possível notar que o nascimento de instituições 

públicas que visam cuidar das questões referentes a alimentação se 

confundem com a sua trajetória pessoal. 

Castro rompe com a ideia de que o fenômeno da fome, má 

alimentação e nutrição estão associados a uma causa natural e expõe que 

são promovidos por situações de injustiças, acentuada pela incapacidade 

dos poderes públicos de garantir o bem-estar social. Segundo ele:  

A fome não é um fenômeno natural e sim um produto artificial de 

conjunturas econômicas defeituosas. Um produto da criação humana 

e, portanto, capaz de ser eliminado pela vontade do próprio homem. 

A vitória contra a fome constitui um desafio à atual geração – como 

símbolo e como um signo da vitória integral contra o 

subdesenvolvimento (CASTRO, 1960, p. 24). 

 

A atualidade do pensamento desse autor é tão viva, que em todos os 

seus textos há um apelo para a adoção de ações sociais e de ordem coletiva, 

a fim de que sejam implementadas Políticas de Alimentação e Nutrição, tal 

qual as que temos disponíveis como compromisso do Estado. Ele vislumbra na 

tão polêmica Reforma Agrária, no apoio à agricultura de sustentação14 e no 

rompimento das monoculturas, um caminho mais palpável para o que 

chamamos hoje de Direito Humana à Alimentação Adequada.  

Declara sem desvelo que é por causa do desinteresse político que a 

fome é produzida e perpetuada. Em palavras rascantes fala da violência da 

fome que torna os homens violentadores e violentados:  

Nenhuma calamidade é capaz de desagregar, tão profundamente e 

num sentido tão nocivo, a personalidade humana como a fome, 

quando atinge os limites da verdadeira inanição. Fustigado pela 

necessidade imperiosa de comer, o homem esfomeado pode exibir a 

mais desconcertante conduta mental. Seu comportamento 

 
14 Destaco que o termo “agricultura de sustentação” pode ser encarado, atualmente, como 

um modelo próximo ao da agricultura familiar. Seria uma espécie de agricultura em que estão 

presentes relações de cooperação, policultivos e outras práticas sustentáveis que visam 

garantir a diversidade cultural, alimentar e nutricional. 
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transforma-se como o de qualquer outro animal submetido aos efeitos 

torturantes da fome[...] (CASTRO, 2010a, p. 225-226). 

 

Entretanto, Josué de Castro não foi o único a apresentar a face mais 

obscura da fome. A autora Carolina Maria de Jesus é outra intelectual que 

expõe a fome que tem um corpo, uma vida, uma cor. Uma fome 

materializada, uma fome que é amarela. 

Negra. Periférica. Favelada. Carolina Maria de Jesus viveu o drama da 

fome, da miséria e do esquecimento tentando, como vários brasileiros, ser 

lembrada como pessoa, como escritora. Marginalizada, descentralizada, traz 

em seus escritos marcas de uma literatura à margem, que vive nas fronteiras 

da indeterminação: o que são os escritos de Carolina Maria de Jesus? São 

relatos pessoais, são manifestos, são denúncias? É literatura? Pode ser 

considerado obra de arte?  

Os escritos dessa “fora da lei” me fizeram pensar o quanto a fome, assim 

como o alimento, nos faz pensar, conforme dito por Claude Lévi-Strauss. A 

ausência de alimentos também pode nos provocar profundas reflexões. 

Portanto, a sua “cozinha de resíduos” está impregnada de uma política, de 

uma moral e uma ética que muito provavelmente muitos textos produzidos 

pela ciência sobre o fenômeno da fome não possuem. 

De modo análogo a Morin, que tem Dostoievski como o autor cuja obra 

permanece sendo para ele “o mais revelador, o mais presente, o mais íntimo, 

capaz de revelar ao mesmo tempo “o sentido do sofrimento, da tragédia, do 

escárnio, do delírio propriamente humano” (MORIN, 2003, p. 21), afirmo que 

Carolina Maria de Jesus é essa autora que, para mim, é capaz de provocar o 

mais autêntico sentimento de humanidade, de apresentar aquilo que há de 

mais profundo na alma humana. 

Dessa forma, a mensagem de Carolina Maria de Jesus em todos os seus 

escritos sobre a fome, retratam um quadro de injustiças sociais que devem ser 

combatidas porque o alimento é fundamental à sobrevivência de qualquer 

espécie. Sua cozinha da escassez está presente em todos os seus escritos, 

sendo Quarto de Despejo – Diário de uma favelada, aquele que mais nos 

convida a pensar sobre essa cozinha. 
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O diário de Carolina evoca os temas diversos, sendo a maior parte deles 

relacionados às questões fundamentais de acesso a recursos básicos como 

água e comida. Sobre a falta de saneamento básico e de abastecimento de 

água e luz nas populações mais pobres ela escreve: “O Serviço de Saude do 

Estado disse que a agua da lagoa transmite as doenças caramujo. Vieram nos 

revelar o que ignoravamos. Mas não soluciona a deficiencia da agua” (JESUS, 

2018, p. 71). Junto a isso, convida-nos a conhecer a face da fome que tem 

rosto e cor: “E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura 

atual – a fome!” (JESUS, 2018, p. 27). Ascende a chama de uma reforma 

política: “... O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A 

fome tambem é professora.” (JESUS, 2018, p. 29). 

Como Josué de Castro, Carolina Maria de Jesus despersonaliza o 

homem, animaliza-o, retira a sua humanidade, pois a exclusão social e a fome 

são motores que separam os homens dos não-homens, daqueles que têm 

acesso à dignidade humana e aqueles cujo acesso lhes é negado. Para a 

autora, em diversas passagens, os favelados são comparados aos corvos: “Os 

favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar 

os corvos” (JESUS, 2018, p. 41). E ainda: “Não mais se vê os corvos voando as 

margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os 

corvos” (JESUS, 2018, p. 54). 

Vivendo das sobras, do lixo, do descartável. Denuncia uma sociedade 

excludente e repleta de injustiças sociais, onde aquilo que se tornou 

economicamente inviável, passa a ser objeto de disputa, como os operados 

por animais marginalizados e que vivem dos restos. Revela a vida miserável de 

homens e mulheres que vivem à margem do acesso às oportunidades de uma 

vida digna, cuja economia “prefere vê estragar do que deixar seus 

semelhantes aproveitar” (JESUS, 2018, p. 71). 

Ambos os autores retratam uma fome que afeta o comportamento 

mental humano, que gira em torno apenas da necessidade de comer. Castro 

e Carolina, o médico e a famélica, retratam os sintomas biológicos e sociais 

dessa doença, que provocam irritabilidade, descontrole, lassidão, nervosismo, 

que animaliza a ponto de exigir do famélico uma atitude de sobrevivência, 
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de clareza mental, de bestialidade. A fome faz com que toda e qualquer 

moralidade ou escrúpulo seja perdida. 

Em seus diários, pela literatura, Carolina cria um espaço próprio em que 

pode falar e acusar aqueles que de alguma forma tornam o mundo 

insuportável. Ao mesmo tempo, quando escreve ela dá voz a outras vozes 

subalternas silenciadas e oprimidas. 

Nas palavras de Josué de Castro a respeito do livro de Carolina Maria 

de Jesus, quando exercia o cargo de Deputado Federal do Estado de 

Pernambuco, afirma:  

Quarto de despejo, mostra bem que trata da miséria reinante no país. 

E não trata dessa miséria como demagogia nem mesmo como 

interpretação filosófica ou sociológica, mas como um grito de protesto 

contra essa realidade que tem sido tamponada, escondida, 

escamoteada por aqueles que se julgam patriotas por encobrir nossa 

miséria e deixar que ela se prolongue indefinidamente, contra os 

interesses do nosso povo. Presto homenagem a essa autora, a essa 

pobre mulher que viveu a fome e que sofreu a fome, não 

cerebralmente, como interpretação, mas que sofreu na sua própria 

carne a fome no seu estômago e não no seu cérebro (CASTRO, 2007). 

 

A autora, mesmo vivenciado uma relação ambígua, conflitiva e, por 

vezes, contraditória com a favela e seus moradores, sabia que “as lagrimas 

dos pobres” só comovem “os poetas do lixo, os idealistas da favela” (JESUS, 

2018, p.53). Por isso, sujeitos filhos da fome compreendem melhor as agruras e 

angústias provocadas por ela e se tornam verdadeiros paladinos das 

iniquidades delas oriunda. Diferentemente dos bem alimentados que não se 

apercebem da fome alheia e não escolhem vê-la, ignorando tal flagelo 

social, como afirma Maria do Carmo Freitas: 

Em geral, a tendência do homem bem alimentado de esquecer o 

sofrimento da fome do outro passa pela não aceitação dessa 

realidade, ou porque o faz sentir-se moralmente culpado em não 

contribuir para remover tal absurdo, ou, mais provavelmente, porque 

(ele, o bem alimentado) sustenta uma ideologia que o limita a 

enxergar a fome em outro corpo que não o seu adotando uma 

autodisciplina que o faz distanciar-se de questões que possam afetar 

seus acordos sociais (FREITAS, 2003, p. 15). 

 

Carolina e Josué. Dois nomes vitais para nutricionistas, literatos ou para 

o mundo. Dois artistas da fome que reavivaram um cenário que ainda tenta 

ser apagado de nossa memória: o drama da fome. Josué de Castro e Carolina 
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Maria de Jesus possuem obras cujas leituras são indispensáveis a qualquer 

sujeito, pois elas são verdadeiros manifestos políticos de dois grandes 

humanistas.  

As ciências da nutrição nasceram dos estudos sobre a fome, 

consequentemente nós, nutricionistas, somos os filhos desses estudos. 

Carregamos conosco um compromisso ético de reduzir as injustiças sociais 

promovidas pela má distribuição dos recursos e pela falta de responsabilidade 

política com a justiça social. É necessário que retornemos a esse berço 

marginal do qual a nutrição, durante muito tempo, repousou e que passou a 

recusar e negligenciar. A cozinha da escassez ajudou e ainda ajuda a 

fomentar discussões dentro de vários cenários (debate sobre a fome, as 

políticas assistencialistas, a economia mundial...) e que nos fará compreender 

melhor o universo micro e macrossocial que nos cerca, entre o ambiente 

sociopolítico e os famintos, como fizeram Josué de Castro e Carolina Maria de 

Jesus. Por isso, é impossível não carregar suas narrativas junto a mim. 
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Jean-Pierre Poulain 

 

Se o ato de se alimentar é repleto de significados, não se alimentar 

também carrega múltiplos outros sentidos. Comer ou não comer são ações 

imbuídas de muitas representações e simbologias que nem sempre são 

opostas, mas que demarcam um determinado tempo e espaço na história 

das sociedades humanas. Assim, comer muito e comer pouco são nuances 

desses dois extremos e que percebo como duas representações de cozinhas: 

uma da abundância e outra da carência, capazes de revelar significados 

tanto de natureza social, como econômica, psicológica, fisiológica, política, 

ideológica, mitológica...  

Se tive contribuições importantes ao me deparar com as ideias de Josué 

de Castro e Carolina Maria de Jesus sobre o comer pouco ou o não comer, 

também encontrei contribuições igualmente admiráveis sobre o fenômeno da 

abundância que vivenciamos enquanto mundo, mesmo que nem todos 

tenham acesso àquilo que é produzido. Por isso, trago à discussão Jean-Pierre 

Poulain, que se apresenta para mim como um dos autores que mais conseguiu 

se debruçar sobre algumas problemáticas oriundas de uma sociedade de 

produção e consumo exacerbados no campo da alimentação e nutrição. 

É Poulain quem irá diagnosticar de modo mais detalhado uma das 

intituladas “patologias” da sociedade da abundância: a obesidade. O autor, 

assim como Claude Fischler, recebeu iluminações de Edgar Morin em sua tese, 

cujas pesquisas desenvolvidas deram origem ao livro Sociologias da 

Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar (2004). Dele, já é 

possível entrever algumas de suas pesquisas sobre a temática da obesidade 

e que recebem uma maior dedicação pelo autor na produção de livro 

posterior: Sociologia da Obesidade (2013). 

Do primeiro livro, Sociologias da Alimentação, interessa-me a leitura 

ampla que Poulain faz a respeito dos problemas promovidos pela abundância 

alimentar. Essa abundância, fomentada pela crescente produção e 

industrialização dos alimentos, promoveria a quebra de vínculo entre o 

alimento e a natureza, uma vez que a indústria passou a assumir as formas de 
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produção que antes eram atividades realizadas como dentro do espaço 

doméstico, desconectando os comedores de seu universo biocultural. Há, 

então, um afrouxamento de determinadas relações socializadoras inerentes à 

alimentação, como a preparação dos alimentos, as tomadas de decisões 

alimentares comunitária sobre o que consumir e as maneiras à mesa. Apesar 

desses elementos não terem sido eliminados do nosso cotidiano, eles não mais 

exercem a pressão de outrora nos diferentes sujeitos. 

Esse processo de desvinculação, promovido pela industrialização, 

distancia o comedor do alimento e das práticas alimentares e, por sua vez, 

retroagem sobre as relações de identificação do alimento promovendo nos 

sujeitos a perda da identidade, pois a alimentação é vista sob um olhar de 

estranheza e alheamento. Junto a abundância alimentar, ampliam-se não só 

os menus e produtos alimentares, como também os discursos sobre a 

alimentação, em especial, os produzidos no meio científico, aquilo que 

Fischler cunhou de “cacofonia dietética” (1995a,1995b). Para Poulain, temos: 

“Alimentos em abundância [...], mas cada vez menos identificados, 

conhecidos e sobretudo cada vez mais preocupantes.” 

De acordo com Poulain, essa preocupação só cresce, pois, já não 

sabemos mais a respeito daquilo que ingerimos, distanciamo-nos da 

alimentação a tal ponto que não sabemos mais sobre formas de plantio e 

nem conseguimos identificar com clareza a variedade de possibilidades 

alimentares que temos daquilo que é culturalmente comestível. Para agravar 

o quadro, a corrente higienista da alimentação potencializa ainda mais esse 

medo, uma vez que, se há necessidade de tanto controle bacteriológico por 

parte das empresas e dos profissionais de saúde, então, consequentemente 

também deveria haver um risco maior presente na ingestão desses alimentos. 

Com isso, o cenário estaria posto para a grande problemática dos 

nutricionistas no que confere aos cuidados em saúde da população: 

revitalizar o elo perdido da natureza à cultura. Enquanto desafio lançado, 

temos fracassado em restabelecer esse elo, como também temos ampliado 

os desafios. Paralelamente a mundialização dos mercados, a indústria desloca 

ainda mais esse vínculo entre o alimento e a natureza, atingindo as funções 
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sociais da cozinha sem assumi-la. Dessa forma, o alimento torna-se uma 

simples mercadoria e torna o comedor um simples consumidor. A partir de 

uma série de mecanismos extremamente complexos que interagem e 

retroagem entre indústria-comedor/consumidor-alimento no espaço social 

alimentar (POULAIN, 2004), há uma espécie de curto-circuito biológico, 

cultural e sociológico nos sujeitos que se tornam cada vez mais gordos. 

A abundância promovida pela indústria do consumo não só ofertou 

mais alimentos, como também modificou grande parte dos produtos, 

incorporando mais açúcar, gordura, sal e outros componentes químicos 

irreconhecíveis para grande parte da população. Disseminou uma “epidemia 

da obesidade” e lançou o desafio do ajuste de peso enquanto cuidado com 

a saúde, acrescentando um discurso medicalizante do corpo gordo 

adoecido que precisa de cuidados, passando à medicalização da 

alimentação como forma de “domar” os impulsos da oferta de alimentos. 

Nesse processo de medicalização da alimentação e do corpo, há um 

duplo mecanismo que culpabiliza os sujeitos pela sua corpulência e tornam as 

análises sobre o fenômeno pouco esclarecedoras e muito estigmatizadoras. 

Fugindo da explicação simplista e redutora do fenômeno da obesidade, 

como resultado dessa impossibilidade de renunciarmos a oferta constante da 

pletora de alimentos que nos é apresentado a cada instante, Poulain cria um 

panorama que complexifica as relações entre corporeidade, alimentação e 

as dimensões ético-políticas-sociais-econômicas. No entanto, é somente em 

Sociologia da Obesidade (2013) que Jean Pierre-Poulain constrói as bases 

para uma ciência complexa da obesidade. 

Esse livro é de extrema importância para todos aqueles que têm 

interesse pelo tema, pois é o primeiro que amplia as discussões acerca da 

obesidade analisando-a a partir de um olhar sistêmico e problematizador. Até 

então, as discussões sobre a obesidade se encontravam fragmentadas em 

estudos diversos, mesmo já se admitindo que esse tema é de natureza 

multifatorial e exigiria uma abordagem holística. Entretanto, Poulain, vê nos 

estudos sobre o corpo gordo um rico espaço para compreensão de um 
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fenômeno que é tão complexo quanto a própria alimentação e que está 

diretamente integrado no escopo dos estudos da sociologia do comedor.  

Como a maior parte das pesquisas sobre a obesidade estão vinculadas 

aos estudos epidemiológicos, o autor busca integrar outras dimensões 

esquecidas, pouco estudadas ou não integradas às pesquisas científicas. Isso 

porque, a obesidade passou a ser um tema das ciências da saúde, operado 

pelo processo de medicalização. Nesse caminho, a obesidade desloca-se do 

estatuto de “fator de risco” para o de “doença” e, finalmente, integra o cerco 

assustador a gordura, quando se torna “epidemia” (POULAIN, 2013, p. 158). 

De maneira sutil e valiosa, Poulain consegue inserir um discurso destituído 

de uma verdade única a respeito desse fenômeno, buscando nos estudos 

sociais, mais detidamente na sociologia, um caminho de abertura para 

tentarmos ampliar as discussões na busca de soluções, sem que a culpa 

recaia exclusivamente sobre os sujeitos obesos. Isso porque a responsabilidade 

da indústria agroalimentar e farmacêutica, junto aos aparelhos midiáticos de 

venda e a responsabilidade política é descentralizada na maioria das vezes. 

Essa descentralização seria regida por uma espécie de “jogo de culpa” entre 

essas diferentes instâncias com o intuito de confundir os sujeitos e se safar de 

qualquer espécie de punição ou compromisso.  

Por ser um tema muito mais complexo que as posições políticas, o 

próprio governo se ausenta em sua responsabilidade em propor planos de 

ação a fim reduzir o problema e garantir acesso a melhores condições de 

saúde à população.  

Como mencionado, é nesse “jogo” político ou de tensão que há entre 

os aparelhos normativos do Estado, a indústria de alimentos e farmacêutica, 

em repassar as responsabilidades do aumento da obesidade no mundo que 

se abalam as estruturas do sistema de saúde e do próprio sistema econômico. 

O primeiro é sobrecarregado com as demandas do aumento dos tratamentos 

medicamentosos, médico-cirúrgicos e de prevenção, já o segundo é 

comprometido pelo aumento dos casos de doenças crônicas, redução na 

produtividade e na qualidade dos trabalhadores. 
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Partir para uma abordagem sociológica da obesidade foi uma 

estratégia utilizada por Poulain para pensar termos mais amplos. Com isso, o 

autor busca englobar o que há por trás da tênue linha que separa o eutrófico, 

do sobrepeso, do obeso; extrapola os limites que há entre o cerco à gordura 

e ao gordo (lipofobia); problematiza o conluio entre a indústria de alimentos 

e a indústria farmacêutica; e critica as proposições simplistas de médicos, 

nutricionistas e educadores físicos nas abordagens centradas no discurso vazio 

e pouco fundamentado de alimentação saudável, mudança de hábitos 

alimentares e prática de atividade física como formas de controle e combate 

(punição?) sobre aqueles que se apresentam acima do peso.  

Instituindo um discurso de ações e retroações, reconhecendo as 

condições ecossistêmicas, bem como os vários e múltiplos atores envolvidos 

na temática, Poulain integra o ambiente social e cultural, os modelos estéticos 

de magreza e beleza, o individualismo contemporâneo, a hierarquia social 

etc., como fatores que não podem deixar de receber a atenção da 

comunidade científica. 

De acordo com Jean-Pierre Poulain, essa abordagem sociológica de 

raízes complexas permitiria aos pesquisadores um maior desprendimento de 

uma verdade única e universal, bem como de um modelo científico 

despropositado, assim, afirma:  

Desse ponto de vista o conhecimento científico é uma construção 

social, isto é, o resultado de uma série de fenômenos de interação que 

escapam em maior ou menor grau à consciência pura de seus atores. 

Saber isso é abandonar a ideia de uma ciência "pura", 

"desencarnada" e totalmente desligada dos interesses dos indivíduos 

que a praticam e das instituições que a promovem; e é também ficar 

de luto pelo mito do pesquisador desinteressado, mas longe de ser 

estimulado apenas pela ambição (POULAIN, 2003, p. 29-30). 

 

Portanto, essa sociologia seria fundamental para os estudos 

relacionados à alimentação, uma vez que este campo de estudo é repleto 

de flutuações oriundas dos discursos nutricionais produzidos e difundidos, 

inclusive no que diz respeito aos corpos gordos. Além disso, o problema da 

obesidade também é social, originário de suas interações e representações. 

Passando pelas estatísticas epidemiológicas com previsões nefastas de 

uma crise da obesidade em curso; por uma futura crise econômica gerada 
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pelos futuros obesos ao setor médico nos planos de saúde; caminhando em 

direção às desigualdades sociais entre os diferentes países apregoado pela 

fome de desenvolvimento econômico e das desigualdades geradas pelo 

estigma às pessoas gordas em ocupar posições sociais maiores e melhores 

salários; se ancorando em uma possível resposta nos determinantes genéticos 

e de mudança do padrão alimentar da sociedade moderna; seguindo para 

leituras socioantropológicas, culturais, psicológicas sobre a estigmatização do 

corpo obeso (distinção social, estética e moral), Poulain chega, finalmente, 

ao ponto mais fundamental, que é a partilha de responsabilidades. Essa deve 

ser posta como prioritária, tal como as declaradas para minimizarmos o 

problema da fome. 

O autor dedica boa parte do livro a enfatizar a importância de atitudes 

políticas frente ao combate a obesidade. Uma política distinta das atitudes 

de um ativismo antiobesidade e de controle dos indivíduos ditando um ideal 

estético e de saúde, mas sim, visando a realização um “agendamento 

político” da obesidade que estaria presente nas esferas micro e macrossociais, 

das pequenas às grandes instituições. 

A prioridade seria intensificar o esforço da pesquisa em várias áreas – 

genética, fisiologia da célula adiposa, atividade física, 

comportamento alimentar, determinantes psicológicos e sociais das 

práticas alimentares, do relacionamento com o corpo, etc. (POULAIN, 

2004, p. 304). 

 

Com isso, ele reforça que não estamos precisando de mais informações, 

não se trata apenas disso, pois como sugere Claude Fischler, vivemos em um 

paradoxo de informações relacionadas aos discursos dietéticos, tão intenso 

atualmente, que chega a nos confundir a respeito do que devemos ou não 

fazer (FISCHLER, 2004). O que estamos precisando é de um esforço 

pluridisciplinar que integre essas informações construindo esclarecimentos e 

um conhecimento pertinente que se disponha a ser aberto, parcial e 

provisório (ALMEIDA, 2017a, 2017b, 2002). 

Assumir a ciência como uma leitura do mundo parcial e como uma 

meia-verdade é um passo importante para alimentar o diálogo com 

outras meias-verdades contidas nas constelações de saberes outros, 

não científicos. Entretanto, mesmo que a parcialidade parasite o ato 

cognoscente, é no ponto de interseção entre natureza e cultura que 

está o desafio da compreensão do mundo (ALMEIDA, 2002, p. 45). 
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A máxima Hipocrática do “faça do alimento seu medicamento”, é 

utilizada na maioria das vezes para promover um discurso de que somente a 

alimentação seria suficiente para o tratamento das patologias. Já os 

nutricionistas valem-se dessa frase quando querem reforçar a ideia de que há 

uma alimentação saudável instituída, visando institucionalizar um estilo 

alimentar ideal, único e correto, capaz de nos trazer saúde. Em ambos os 

casos, há por trás a ideia de medicalização que está ligado à inserção da 

alimentação no quadro do tratamento de patologias. 

É preciso olhar com criticidade para o fenômeno da medicalização da 

alimentação, pois, com a sua difusão, entramos num segundo nível do 

processo medicalizante: o da nutricionalização da alimentação. Essa ocorre 

quando há a propagação desse discurso no interior do corpo social pelos 

diversos veículos midiáticos: a imprensa, a televisão, as campanhas de 

educação à saúde, da indústria agroalimentar e farmacêutica etc., 

aumentando a pressão sobre os sujeitos dos modelos de estética corporal e 

de “saúde”, além do desejo de emagrecimento. 

A obra também aponta para os riscos sanitários, sociais e culturais aos 

quais está sujeita a medicalização da alimentação cotidiana. A grande 

difusão de informações sobre nutrição na ausência de provas e de 

argumentação científica a respeito das relações entre o conhecimento e o 

comportamento faz com que, muito frequentemente, os conhecimentos 

científicos e as suas representações morais permeiem o discurso médico sobre 

a obesidade e a educação alimentar e nutricional. Por outro lado, os modelos 

convencionais de estética estariam intensificando os distúrbios do 

comportamento alimentar. Desse modo, estaríamos criando problemas e não 

solucionando os que temos. Nesse cenário, a idealização da magreza e a 

desvalorização das pessoas obesas ou com sobrepeso são as duas faces de 

um mesmo fenômeno. 

Para os nutricionistas, ter acesso ao compilado de pesquisas que o autor 

reúne nesses livros pode ser capaz de promover reflexões que rompam com o 

pensamento fragmentado e redutor dos fenômenos da alimentação e da 
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obesidade, principalmente, porque desvela os mais perversos efeitos da 

estigmatização das pessoas obesas que, frequentemente, estão impregnados 

nos discursos médicos-dietéticos. 

Das valiosas lições que carrego desse autor, guardo o apelo sobre a 

adoção de uma leitura crítica, que ele denomina como “sociologia do 

conhecimento sobre obesidade”. Adotar essa postura, seria possível por tratar 

da produção do saber científico como produto das interações entre os meios 

de pesquisa e os diferentes grupos de pressão, sejam eles políticos, 

econômicos ou de consumidores. Esse é o exercício que ele busca ao longo 

da abordagem do fenômeno da obesidade e que eu percebo como 

fundamentais aos nutricionistas. É preciso uma atitude, crítica, reflexiva e 

comprometida com o bem-pensar, para não cairmos nas armadilhas de 

difundirmos discursos nefastos e contraproducentes. É preciso que os 

nutricionistas encarem o fenômeno da obesidade, como uma questão de 

saúde pública, que é ao mesmo tempo social e política. Essas reflexões me 

fizeram integrar Jean-Pierre Poulain aos meus Kairós. 
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O ovo, o pintinho e a galinha 

 

Quando criança ao me entediar de brincar das coisas de sempre, eu 

gostava de ir escondido ao quarto dos meus pais. Lá, vasculhava o guarda-

roupa a procura da caixa que a minha mãe guardava os álbuns de fotografia. 

Na época, as fotos não eram tão abundantes e populares. Não havia muitas 

fotografias e as poucas que havia me deixavam curioso a respeito de como 

eu havia mudado.  

Passando as páginas que guardavam aquelas imagens cobertas por 

um fino plástico, recolhia sempre uma que mais me intrigava, a fotografia de 

quando ainda era bem pequeno. Nela, me encontrava desnudo, em pé, 

segurando um brinquedo, com um ano apenas, já andando e explorando o 

mundo sob minha suposta posição de uma autonomia bípede. 

Quando minha mãe me pegava de surpresa olhando para o nosso 

passado, sentava comigo e começava a contar as histórias que guardavam 

todas aquelas imagens congeladas no tempo. Dentre elas, essa mesma foto 

em que eu me encontrava flagrado e aparentemente liberto das marcas 

culturais do mundo, se não fosse o brinquedo que segurava nas mãos: uma 

galinha. 

A galinha não era qualquer galinha. Era uma galinha de história curiosa. 

O brinquedo era um daqueles brindes que vinham junto de alguns produtos 

ao comprarmos uma determinada quantidade e pagarmos por um valor a 

mais “ganhando” assim o bônus em forma de brinquedo. A galinha da 

propaganda do produto Maggi: uma espécie tablete repleto de sabor, 

curiosamente chamado de tempero completo. Era utilizado para dar mais 

gosto a determinados pratos prometendo saborizar as preparações com o 

flavor de galinha. A promessa era tamanha, que inclusive poderia aromatizar 

qualquer comida que não tivesse em sua receita uma galinha, mas que com 

o “sabor mágico” tudo estaria resolvido. 

Carregar aquela galinha de brinquedo simbolizava muita coisa, em 

especial, as mudanças que a alimentação sofria, afinal, o sabor não estava 
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mais nos temperos tão explorados e valiosos séculos atrás, porém estava todo 

contido em um pequeno tablete... e não só isso, aquela galinha significava 

muito mais. 

O que acontece é que algo sempre me inquietou naquela foto. Nunca 

soube explicar o que exatamente. Quem sabe o fato que me intrigasse fosse 

o de que as galinhas nunca pararam de me perseguir, além do fato de que 

por trás das galinhas, recebi lições valiosas. E essa é a história. 

 

Em meu aniversário de 4 anos, ganhei um ovo de brinquedo de presente 

de minha tia. Um ovo amarelo, todo pintado de pontinhos coloridos e que 

abria no meio, em um corte horizontal. Ao desencaixar as partes em duas 

metades, encontrávamos um pintinho amarelo com olhos pretos e um bico 

vermelho. Parecia de verdade. Sua semelhança com um pintinho era 

tamanha que para completar, ele piava sempre que alguém abria o ovo. 

Curioso para descobrir como aquilo acontecia, descobri como havia sido 

construída aquela engenhosidade. Quando separadas as partes, havia na 

borda do ovo um pequeno botão que ficava pressionada quando colocada 

a outra metade, desligando o som. Mas, quando aberto o ovo, o botão ficava 

livre e ele começava a piar incessantemente até que o fechassem 

novamente. 

Como sempre acontecia comigo ao receber um brinquedo novo, ele 

passou a ser o meu brinquedo preferido. Gostava de abri-lo perto de algumas 

galinhas que criávamos em casa para ficar observando a reação delas sobre 

o som daquele possível filho que ainda não haviam gestado. O que mais me 

interessava era a confusão que provocava nelas ao ouvir o piado de seu 

familiar. 

Com o passar do tempo, de tanto brincar com o meu presente, o meu 

pintinho perdeu a voz e o sabor de novidade. Não que eu não quisesse mais 

brincar com ele. Acontece que o seu silêncio, me desmotivou a continuar 

brincando com ele. Para mim só havia sentido o seu piado, pois atrelado a 

isso vinha capacidade de provocar incômodo nos animais e nos adultos. Sem 
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uma funcionalidade que me interessasse, deixei ele de lado. Além do mais, 

depois dele, vieram outros brinquedos mais atrativos. 

Com o tempo, a única coisa que restou desse brinquedo foi o pintinho 

de pelúcia que havia dentro dele. O ovo passou a não fechar mais, em 

seguida a cola que prendia o pintinho ao ovo ressecou e o soltou. No fim, 

acabei guardando de recordação apenas o pintinho amarelo dourado. 

Aquele bichinho tão realista e tão frágil. 

Nesse tempo, ganhei novos brinquedos e novos animais. Cachorro, 

gatos, galinhas, galos, coelhos. Só não passarinhos. Minha mãe odiava 

aprisionar pássaros em gaiolas. Dizia que “o lugar deles é voando livres e não 

presos em gaiolas pequenas e apertadas”. 

De todo modo, as galinhas (que eu sabia que não eram pássaros) que 

vinham para a minha casa, sumiam com frequência. Não entendia como... O 

que sabia era que qualquer animal que entrasse na minha casa recebia um 

nome e se tornavam meus amigos, devendo eles estarem dispostos a brincar. 

Acho que eles também ganhavam um amigo, nesse caso, dois. Minha irmã e 

eu. Foi nessa época repleta de novos amigos animais, mais ou menos por volta 

dos meus 6 anos, que recebemos uma galinha linda. A minha avó havia 

trazido de sua cidade no interior para a minha casa. 

Em pouco tempo, eu e a minha irmã já estávamos muito amigos da 

nossa galinha, que, agora, não me recordo seu nome, mas me lembro de 

quase todos os momentos com ela. Corríamos de um lado ao outro atrás dela, 

alisávamos as suas penas lustrosas e afogueadas, limpávamos 

frequentemente o seu cocô quando ela fazia em locais não permitidos do 

quintal de casa. Era a nossa maior diversão. 

Quando se tem animais em casa, é pouco provável que uma criança 

queira brincar com seus brinquedos imóveis e pouco interativos. Por isso, minha 

maior diversão estava em correr atrás dos meus animais, como a galinha. 
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Imagem 12 - O menino e o cachorro, Rui de Paula 

Com pouco tempo em minha casa, essa galinha já estava coberta de 

toda a minha atenção e carinho. Eu esbanjava tanto carinho que ficava 

chateado quando minha mãe dizia que não poderia levar ela para dentro de 

casa ou colocá-la no quarto. 

Certa manhã, acordei cedo, como de costume. Procuro pela minha 

mãe. Encontro ela no quintal, junto a minha avó. Foi difícil compreender o que 

elas estavam fazendo. Em uma de suas mãos estava uma faca, ao seu lado 

uma panela com água quente, minha avó segurava a minha galinha pelo 

pescoço, minha mãe com a outra mão livre ajudava a prendê-la ao chão. O 

restante da cena foi mais confuso e nebuloso. A faca empunhada ao alto. O 

golpe. O pescoço. O sangue. Movimentos espasmódicos. O cheiro... Um 

cheiro ruim, confuso... de medo, de morte? Aquele cheiro nunca saiu de mim, 

as penas sendo retiradas e um odor forte, indescritível. 

Chorei. Lembro que chorei muito. Passei parte do dia chorando e me 

recusando a comer. Minha irmã chorou junto, viu a cena pela metade, o 

cheiro talvez tenha marcado ela também. Não tenho certeza... Comi pouco. 
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Não almocei. Olhava para a panela com desprezo, não compreendia como 

poderiam fazer aquilo. Como poderiam comer nossa galinha, nossa amiga?  

De resto, apenas o recado de minha mãe para a minha avó: “Está 

vendo, mãe? Não pode continuar trazendo animais aqui para casa, os 

meninos se apegam e não dá para matar depois!”. De minha avó uma 

resposta seca e severa: “Esses meninos foram criados com muita frescura, não 

sabem o que é fome”. Mais tarde, recebo as palavras amenas de minha mãe: 

“Meu principezinho, os animais também são feitos para comer. É preciso matar 

alguns animais para comermos depois”. De mim ficou o silêncio, a reflexão e 

uma decisão a tomar: matar e comer outros animais que dividem suas vidas 

com a nossa é justo? 
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Léxicos da cozinha 

 

A alimentação humana comporta uma íntima relação entre a natureza 

e o homem biológico e social. Esses dois rostos de um mesmo homem estão 

íntima e misteriosamente interligados, mestiçados, emaranhados, sendo 

impossível dissolvê-los em uma espécie de pureza. Por isso, que, no ato 

alimentar, múltiplas escolhas se apresentam a nós, ao mesmo tempo em que 

outras várias são impostas como restrições. Ordem e Desordem, Natureza e 

Cultura, Bios e Antropos, todas essas e diversas outras oposições aparecem 

como complementares, antagônicas e concorrentes na nossa alimentação.  

Ao decidirmos incorporar determinadas substâncias estamos nos 

abrindo e nos fechando ao mesmo tempo em termos de possibilidades. 

Mediadas por interações extremamente complexas, as resoluções dos 

conflitos sobre a alimentação estão longe de serem, de fato, solucionadas, 

uma vez que dada a sua natureza complexa, para desvendá-las, será preciso 

compreender o homem como esse ser de dimensões cosmo-psico-bio-

antropossocial, implicando, por sua vez, em reintegrá-lo à natureza, sem que 

com isso, se corra o risco de retirá-lo da sua cultura. 

A cozinha, enquanto representação dos sistemas de normas, códigos 

(prescrições e proibições, associações ou exclusões) da alimentação, parece-

me como o local mais ampliado para se perceber essas "gramáticas 

culinárias" que governam as escolhas, as preparações e o consumo de 

alimentos. No entanto, sozinha, a cozinha não tem sentido algum, é preciso 

reinseri-la no cosmos, na psique, no biológico, no antropológico e no social.  

A cozinha é essa variedade de alimentos que, inseridas dentro de 

diferentes contextos socioculturais, dão origem a composição de 

instrumentos, técnicas, receitas, preparações, que são ao mesmo tempo 

universais, plurais e únicas, compondo um léxico próprio, como frases, 

palavras, jargões ditos por diferentes povos e que são compreendidas de 

forma pormenorizada e mais integralmente, apenas pelos falantes nativos. 

Ou, pode ser ainda, um léxico particular, restrito a um ambiente familiar, que 

somente os próprios pares que compõe aquele núcleo conseguiriam 
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reconhecer a sua sintaxe e semântica, ainda que a passagem do tempo, 

aparentemente esmaecesse essa linguagem particular, mas cujas 

lembranças desse vocabulário permaneceria guardada nos recônditos na 

memória. Porque a cozinha é linguagem. Linguagem que nos forja o corpo 

indelevelmente. 

Atrelado a isso, o ato de cozinhar e a cozinha simbolizam conhecimento 

e poder. Como bem nos lembra Fernandez-Armesto (2001, p. 31): “A culinária 

foi a primeira química. A revolução do cozimento foi a primeira revolução 

científica: a descoberta, por experimentação e observação, das mudanças 

bioquímicas que transformam o sabor e ajudam a digestão”. Edgar Morin 

complementa essa afirmação anterior ao mencionar que a dominação do 

fogo não permitiu apenas uma inovação do savoir-faire vinculado a utilização 

técnica de objetos comburentes, mas, que junto a essa primeira química, 

vieram as modificações nos hominídeos (que tornaram possíveis a longo prazo 

uma série de vantagens adaptativas), além das de natureza bioquímicas, 

como também as de ordem fisiológicas e sociais (maior tempo de sono, 

sedentarização, criação de abrigos, proteção contra outros animais). E é 

claro, a abertura para uma cozinha ainda mais onívora e diversa, pois com o 

uso do fogo, ampliou-se o consumo de produtos comestíveis, fazendo 

funcionar uma “magia” ainda mais excitante ao tornar comestíveis coisas que 

antes não poderiam ser consumidas (FERNÁNDEZ-ARMESTO, p. 32). 

Essa liberdade na alimentação humana promovida pela cozinha 

permite uma labilidade maior. Uma alimentação que antes era determinada 

pelo ambiente, agora passa a sofrer modificações importantes, promovendo 

uma nova dinâmica. Assim, se estabelece um princípio de inter-retroação 

mais equilibrado, no qual o homem consegue determinar seu espaço ao 

mesmo tempo em que também é determinado por ele.  

Como natureza estendida, o ser humano provoca mudanças 

ambientais e também sofre com as mudanças provocadas por outros 

processos naturais. Talvez, uma questão importante sobre esse fato, seja a de 

pensarmos qual a relação que temos hoje com a natureza e quais as possíveis 

consequências dessas interferências ecológicas que visam favorecer a nossa 
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espécie em detrimento de outras. Será que ainda estamos num plano de inter-

retroação mais equilibrado ou estamos interferindo demais, provocando 

mudanças de ordem ecológicas irreversíveis e destrutivas no mundo? 

A cozinha também amplia a coesão social. Os laços que tecemos em 

torno da mesa são fundamentais para quase todas as mediações sociais e 

ritos de socialização. Comensalidade e convivialidade se entrelaçam nas 

cozinhas do mundo todo. De caçar e repartir a caça juntos ao grupo, de 

colher e plantar coletivamente, até as relações de afetividade que se 

teceram em torno do fogo, dos fogões e das cozinhas. Comer é religar. A 

cozinha é um lugar que reúne. Entretanto, é preciso lembrar que a cozinha foi 

também, durante muito tempo, e ainda é em diversas culturas, palco de 

disputa e jogo de distinções. Um lugar que separa, disjunta, segrega. Alguns 

alimentos e preparações permanecem reservados a um público muito 

específico, algumas culinárias estão reservadas a grupos seletos enquanto 

outras são apagadas e menosprezadas. Determinados alimentos continuam 

sendo condenados a um status de inferior em relação a outros considerados 

superiores. Ela demarca essa dupla dimensão de inclusão e exclusão.  

Ainda que hoje a exclusão e a distinção se apresentem de diferentes 

formas em nossa sociedade, como nos sectarismos alimentares que são cada 

vez mais emergentes, para a cozinha, haverá sempre novos caminhos repleto 

de possibilidades, rotas de mestiçagens e de inventividade em seu interior, 

capazes de promover o comer junto. Isso caracteriza a cozinha, 

especialmente, pelo seu poder integrador. Essa religação não é apenas com 

os seus pares, mas também com a natureza, com o mundo, com o cosmos. A 

relação de autonomia-dependência se tece incessantemente, e é preciso 

sempre ter isso em mente, mesmo que a sociedade agroindustrial nos afaste 

a cada dia dessa cozinha que nos integra ao sistema alimentar: 

A disponibilidade dos alimentos também condiciona fortemente a 

relação com o ambiente. [...] A percepção intuitiva da sua 

dependência do meio, com as outras formas vivas, animais ou 

vegetais, manifesta-se através de uma relação íntima com o mundo 

que os rodeia e os alimenta. Não se mata gratuitamente, e quando se 

mata, pede-se desculpa à vítima que oferece a sua carne. Foi apenas 

com o desenvolvimento de meios eficazes de conservação dos 

alimentos, de sistemas de produção, permitindo à oferta ultrapassar 
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de um modo permanente a procura, que pudemos permitir-nos 

esquecer esta interdependência (APFELDORFER; 1993, p. 15). 

 

Com a sociedade da abundância perdemos essa relação de 

dependência, achamos que os recursos são infinitos e que não há nenhuma 

conexão entre nós e aqueles que incorporamos por meio da alimentação, 

mas estamos enganados, pois os recursos são finitos e estamos todos 

interligados numa “teia da vida” (CAPRA, 2008). É preciso um pensamento 

sistêmico-complexo, capaz de compreender as relações dos sistemas vivos e 

as suas interconexões, de conceber a coevolução dos seres vivos com seus 

respectivos meio-ambiente e, com isso, (re)afirmar as relações entre os seres 

humanos e as demais formas de vida do planeta Terra. Nas palavras de 

Almeida (2003, p. 311):  

Os humanos não estão sozinhos no planeta. Não foram no passado, 

nem nunca serão autossuficientes. Por isso, a espécie humana tem um 

débito enorme com outros sistemas vivos e não-vivos e portanto 

qualquer projeto de futuro dos humanos deve se pautar pela 

coexistência na diversidade que conjuga sistemas vivos e não-vivos do 

planeta. 

 

Assim, perdemos a noção de vida e morte como entrelaçadas. A 

cozinha é um lugar de morte e de vida, onde uma espécie orgânica “doa” 

sua vitalidade para garantir que outra espécie continue a sobreviver.  

Para Edgar Morin, o fundamental na ideia de ecossistema é a ideia de 

auto-regulamentação, de um equilíbrio decorrente das interações entre os 

seres vivos e não-vivos, num ciclo de devoração, conflito, competição, 

concorrência, degradação e depredação e, também, de 

interdependências, solidariedades e complementaridades.  

Todo processo de auto-regulamentação do ecossistema, configura a 

complexidade inerente à manutenção da vida no planeta. Posso afirmar, 

assim, que a cozinha estabelece essa relação de desintegração e 

reintegração, pois, basicamente, no processo dos sistemas culinários a vida é 

desintegrada em morte e a morte é incorporada à vida. A cozinha faz parte 

do ciclo trófico de vida e morte, essa dupla dimensão é sustentada segundo 

a fórmula de Heráclito: “Viver de vida, morrer de morte”. Portanto, como parte 

integrante da natureza, a cozinha é, simultaneamente, mãe e madrasta. 
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Lévi-Strauss inicia seu texto A lição de sabedoria das vacas loucas, 

falando a respeito de como o ser humano tenta criar narrativas de rupturas 

do homem com os outros animais e, consequentemente, com a própria 

natureza. Valendo-se dos mitos dos povos ameríndios como exemplo desses 

tempos em que o homem e os outros animais não eram tão distintos um do 

outro. O autor diz ainda que essa dimensão de uma “solidariedade primeira 

entre todas as formas de vida” é uma marca tão intensa, que resiste até hoje 

(LÉVI-STRAUSS, 2009, p. 211).  

Encontramos seus resquícios ao remontarmos, durante a infância, um 

cenário para as crianças repleto de animais de pelúcia, de desenhos e filmes 

infantis de bichos falantes e antropomorfizados. Além disso, como não 

mencionar as clássicas histórias da literatura, tais como as Fábulas de Esopo, 

Tarzan de Edgar Rice Burroughs e Os livros da selva de Rudyard Kipling, com a 

clássica história de Mowgli, o menino criado por lobos? 

Completando o seu raciocínio, Lévi-Strauss afirma:  

Não é surpreendente que matar seres vivos para se alimentar coloque 

aos humanos, tenham eles consciência ou não desse fato, um 

problema filosófico que todas as sociedades tentaram resolver. O 

Antigo Testamento faz dele uma consequência indireta da queda. No 

jardim do Éden, Adão e Eva se alimentavam de frutos e sementes 

(Gênesis I: 29). Foi somente a partir de Noé que o homem se tornou 

carnívoro (IX: 3). É significativo que essa ruptura entre o gênero 

humano e os outros animais preceda imediatamente a história da 

torre de Babel, isto é, a separação dos homens uns dos outros, como 

se essa fosse a consequência ou um caso particular daquela (LÉVI-

STRAUSS, 2009, p. 211). 

 

Uma questão de ordem filosófica se impõe. Para termos uma 

alimentação carnívora, é preciso matarmos e para matarmos é preciso uma 

justificativa, ou seja, necessitamos pôr ordem em um sistema aparentemente 

caótico. Com isso, todos os povos criaram e ainda criam os seus próprios mitos 

que procuram explicar a sua cozinha e a destruição própria dela. Hoje, 

podemos encontrar esses “mitos” ou justificativas no interior das ciências.  

Na nutrição, para se justificar a morte animal, são difundidos os discursos 

dietéticos-nutricionais, com o quais se busca apregoar a necessidade 

biológica que temos de proteínas, sendo as de origem animal “melhores” e 

mais biodisponíveis do que as de origem vegetal. Ou ainda a ideia de que a 
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proteína animal é fonte de vitamina B12 e de cálcio15, pouco presente nos 

vegetais (PEDRO, 2010). Além disso, para minimizar ainda mais o peso da 

morte, há o apelo e discurso ético sobre o assunto, exigindo um abate 

humanitário que, por um lado, sonega a responsabilidade antes dos sujeitos 

para as empresas do setor agropecuário e, por outro lado, aliviam a 

consciência dos comedores ao incorporarem o mito de uma morte digna. 

Não queremos encarar de forma alguma o holocausto de animais16 que 

vão para o abate, no entanto, nem nos damos conta da própria seletividade 

que há na escolha de que alguns animais são bons para comer e outros jamais 

poderão ser eleitos para tal fim. Dos bovinos aos cães, percebemos que a 

cozinha comporta também escolhas, embora algumas delas estejam repletas 

de arbitrariedades. 

Apesar disso, a cozinha exige ética. É preciso que ponhamos ordem ao 

caos trófico que nos coloca na posição de onívoros. Com isso, a criação de 

animais para o abate em escala industrial parece ferir a princípios básicos, 

como ao de irmandade e conexão entre as diferentes formas de vida. O que 

está por trás dos movimentos em favor da vida dos animais é a forma como 

alimentamos uma cadeia de consumo perversa e ilógica, que visa apenas o 

lucro a partir de práticas brutais de criação, manejo, transporte e abate de 

animais. Esses procedimentos técnicos entram no rol das atividades 

burocratizadas e mecanizadas que estruturam uma rede de produção que 

“desanimalizam” os animais na medida em que esses seriam tratados apenas 

como cifras da especulação financeira, cujo único interesse está no aumento 

dos rendimentos econômicos dos grandes empresários. 

 
15 Tanto a vitamina B12 (cobalamina), quando a ingestão de cálcio são problematizadas em 

diversos estudos, apontando que os grupos que não consomem ou que possuem uma 

ingestão reduzida de produtos de origem animal apresentam ou poderão apresentar 

deficiências relacionadas a essas escolhas. Além disso, esses grupos que possuem uma dieta 

com alto teor de alimentos de origem vegetal, ainda são alertados e constantemente 

atacados de apresentarem uma dieta pobre, pelos fatores antinutricionais existente nesses 

alimentos, como o ácido oxálico, fitato e tanino, que diminuem a biodisponibilidade de cálcio 

e proteínas no organismo (SLYWITCH, 2012; CAMPOS, et al., 2011; BENEVIDES, et al., 2011). 
16 Alguns autores se destacam por trazerem considerações importantes para pensarmos as 

milhares de morte de animais para alimentação humana e pesquisas científicas, para citar 

alguns, temos: Sônia Felipe (2003; 2007), Michael Fox (1997) e Peter Singer (2007; 2010) 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575893-o-maior-problema-e-que-nossos-animais-sao-commodities
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575893-o-maior-problema-e-que-nossos-animais-sao-commodities
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O ato de se alimentar precisa se vincular a outros olhares e perspectivas 

e não somente àquelas que nos levam a leituras biologicistas que circundam 

a alimentação como ato de nutrição. Ao nos direcionarmos para um olhar de 

desnaturalização e estranhamento do ato de comer, saindo do natural ao 

cultural, do científico ao mítico, do especismo egoísta a ecologia altruísta, que 

poderemos (re)pensar, as nossas práticas alimentares e como elas estão ou 

não estão imbuídas de considerações éticas.  

É na reflexão ética que podemos criar raciocínios que nos tirem do 

conforto da moralidade naturalizada em direção ao desconforto de uma 

moralidade questionada. Somente assim, a complexidade do fenômeno 

alimentar, que vai das regras de produção, distribuição, ingestão, ou seja, da 

forma como o alimento é apresentado ao comedor no interior do sistema 

alimentar, poderá ser ressignificada.  

O dilema do onívoro está na cozinha e na dimensão ética de nossas 

escolhas alimentares, uma vez que enquanto onívoros, nossas escolhas 

apresentam uma diversidade sem igual que poderiam ser menos destrutivas, 

mas que não o são.  

A partir dessas narrativas, compreendemos melhor essa concepção da 

relação entre o homem e a alimentação, em especial, pelo conceito de 

cozinha como sistema. Essa ideia exige que abandonemos totalmente a 

concepção insular do homem de que não dependemos da natureza e que 

somos tão independentes que podemos devastá-la. Não somos seres 

apartados da natureza, pelo contrário, somos natureza de um tipo singular. 

Penso que, no fundo, sabemos disso, que somos natureza, pois 

acreditamos no princípio de incorporação. Entendemos que, um dia, também 

seremos incorporados. Acreditamos na transubstancialização dos alimentos 

em vida, acreditamos em nossa própria transubstancialização na grande 

cozinha que é a Terra, cujos seres que habitam nela devoram aquilo que é 

comestível de acordo com as regras de seu próprio sistema. Portanto, todos 

os dias o planeta é o mesmo, ao mesmo tempo em que se já se transforma e 

se torna outro. A respeito desse ato de incorporação mútuo, Claude Fischler 

afirma que:  
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O ato alimentar opera um processo de dupla incorporação: o 

comedor incorpora a comida que, analogicamente, magicamente, 

lhe comunica suas virtudes; mas, simultaneamente, a comida 

incorpora o comedor no cosmos, o microcosmo individual no 

macrocosmo universal (FISCHLER, 1979, p. 2, tradução minha). 

 

Somos todos os dias simultaneamente desintegrados e reintegrados à 

vida, como em um ciclo vicioso presente na grande máquina-mundo, como 

acontece no interior dos sistemas culinários que são as cozinhas. 

Nesse ambiente, repleto de possibilidade, é impossível pensar essa 

cozinha sem pensá-la a partir de outros espaços, de outros locais. Portanto, as 

feiras livres, são uma extensão do espaço culinário, sendo, portanto, um 

espaço de “heterotopia”. Esse termo é tomado de empréstimo de Michel 

Foucault (2015), que considera a heterotopia como uma espécie de contra 

posicionamento, um tipo de utopia efetivamente realizada. A partir desse 

conceito, podemos pensar a feira como esse lugar onde tudo acontece ao 

mesmo tempo. Um caos aparente que opera por uma ordem própria, uma 

heterotopia realizada, em que tipos diferentes se encontram e as diferenças 

sociais e culturais, aparentemente, desaparecem, uma vez que o 

compartilhamento do mesmo espaço se torna vetor de uma socialidade e 

solidariedade. Feita de várias trocas que transcendem à troca mercantil, nas 

feiras também se efetuam as trocas de outros saberes, como o operado entre 

agricultores e clientes, entre campo e cidade, entre tradição e ciência.  

Nas feiras, temos o encontro de polos antagônicos, mas que se 

complementam e, por vezes, concorrem entre si: tradição e modernidade, 

real e ideal, rural e urbano. Com isso, revela em seu cerne, os diversos conflitos 

e contradições que ainda há nesse espaço sendo um lugar de concorrência 

com as grandes instituições como as empresas de supermercado que tentam 

controlar o mercado de alimentos; de disputa de práticas e discursos que, por 

vezes, entram em conflito com o que é apregoado pela medicina e pela 

nutrição a respeito de práticas de higiene e, finalmente, de desvios dos 

padrões impostos pela sociedade moderna e imbuída de um discurso 

científico. 
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Cozinhar é um ato político e, por isso, a cozinha também é um lugar 

político, dessa forma, ela constitui um espaço de conflitos. Na cozinha se 

busca reduzir as desigualdades sociais, evitar as discriminações e exclusões, 

combater as situações de fome, ofertar uma melhor saúde e qualidade de 

vida aos sujeitos, preservar o meio-ambiente, a biodiversidade e as 

identidades alimentares, além de advogar para uma economia e 

desenvolvimento socialmente justos, visando uma ética de solidariedade e de 

responsabilidade (MORIN, 2017b). 

Indo da escassez à abundância, mais do que nunca entendemos que 

a cozinha e as práticas culinárias são essenciais para redução das 

desigualdades e das injustiças sociais. A cozinha que escolhemos consumir 

está necessariamente interligada a um sistema alimentar, cuja escolha pode 

ampliar ou minimizar as iniquidades das partes que compõem o todo, tudo 

isso mediado por nossas escolhas, posições políticas e ideológicas. 

Assim, os benefícios da abundância alimentar são questionáveis, já que 

a fome continua a atingir parte da população e outras enfermidades e riscos 

passam a nos rondar, como as crises alimentares (vaca louca, febre aftosa, 

surtos alimentares...) as enfermidades (câncer, diabetes, hipertensão...), além 

da escassez de confiabilidade no sistema alimentar industrializado 

(Organismos Geneticamente Modificados).  

Apesar da abundância aparente, o sistema de reprodução  e divisão 

alimentar atual não garante às pessoas as necessidades básicas, nem 

a divisão igualitária dos alimentos, nem a capacidade regenerativa 

dos recursos utilizados, nem a preservação da identidade cultural. 

Também não favorece a confiança nos alimentos produzidos, nem o 

desejo, tão humano como legítimo, de querer preservar e melhorar a 

qualidade de vida. Qualquer política pública ou privada que possa ou 

queira incidir em/ou modificar esse sistema alimentar deverá fazê-lo 

reconhecendo e conhecendo as numerosas incertezas e 

expectativas que reveste nesses momentos o comer e o não-comer, e 

deverá fazê-lo também levando em consideração que hoje ser o que 

comemos reflete, talvez mais do que nunca, a natureza complexa e 

contraditória da ordem social dominante (CONTRERAS; GRACIA, 

2011). 

 

Reconhecer as incertezas e as injustiças são fundamentais para romper 

com o ciclo das desigualdades e, especialmente, da fome em nossa 

sociedade. Sobre isso, Raj Patel escreve um livro intitulado Obesos y Famélicos 
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(2008), cuja tese central está no aparente paradoxo que vivemos de uma 

sociedade abundante de alimentos e repleta de sujeitos acima do peso, mas 

que apresenta cerca de 800 milhões de pessoas que sofrem com a fome e 

má nutrição. A partir de decisões políticas e econômicas, o sistema alimentar 

moderno mata e exclui, no entanto, de acordo com o autor é possível 

“reconfigurarmos o sistema de produção alimentar e redimensionar as 

relações de poder” (PATEL, 2008, p. 23, tradução minha). Talvez, para que isso 

aconteça, seja preciso começar pela cozinha. 

Cozinha é transformação. Em todo o mundo, comer é um ato 

culturalmente transformador - às vezes de uma forma mágica. O ato de 

comer possui sua própria alquimia; ele transforma indivíduos em sociedade e 

doença em saúde; muda personalidades; pode sacralizar, ritualizar ou 

profanar; pode liberar energia ou incorporar energia; pode criar ou romper 

laços; pode promover injustiças ou justiças. Na cozinha, tudo pode acontecer.  

Talvez por isso, cozinha e dietética tenha uma relação tão estreita. São 

os dois lados de uma mesma moeda. São complementares, mas também 

antagônicos, e em alguns momentos concorrentes. Afinal, os alimentos 

podem ser medicamentos, mas nem tudo é permitido! Muitas das comidas 

que são saborosas tendem a fazer mal à saúde. Quiçá o problema seja ainda 

pior, pois ainda resta a dúvida: ovo faz bem ou faz mal? 

Esse modo de ver a alimentação e a nutrição perdem sentido quando 

os nutricionistas tentam instauram um modelo de alimentação ideal 

transformando a cozinha numa farmácia ou em um laboratório, onde 

manipulamos e consumimos nutrientes. O modelo de medicalização da 

alimentação e de consequente nutricionalização só fragmentou ainda mais 

a nutrição, criando uma fenda entre a cozinha e a dietética.  

Do divórcio entre a cozinha e a dietética, é possível entrever uma 

conciliação paradoxal em nossa sociedade industrial e do hiperconsumo. De 

acordo com Fischler: 

As sociedades da abundância estão preocupadas com a 

necessidade de administrar, de regular sua alimentação. Esse 

sentimento de urgência se manifesta de maneira paradoxal: estão ao 
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mesmo tempo apaixonadas pela cozinha e obcecadas com o regime 

(FISCHLER, 1995, p. 219, tradução minha). 

 

A cozinha encontrada na gastronomia do refinamento das técnicas 

culinária estão em alta na sociedade moderna de consumo, mas, ao mesmo 

tempo, há segundo discurso, aparentemente contraditório, pois há uma 

preocupação planetária com o corpo, consequentemente, isso resvala em 

práticas alimentares que exigem dos comedores um regime específico, de 

acordo com as normas dietéticas apregoadas.  

Esse duplo movimento de busca pelo prazer culinário e de controle 

corporal por meio da restrição dietética, parece se chocar. No entanto, tanto 

a cozinha quanto a dietética “contribuem para estruturar nossas práticas e 

nossos comportamentos alimentares [...] dominam, também, juntas ou 

antagonicamente, nossa relação com o prazer, nossa maneira de pensar a 

comida e, de alguma forma, o mundo.” (FISCHLER, 1995, p.220). 

O nosso corpo está repleto de uma sabedoria que hoje nos é inata, mas 

que um dia foi aprendida e adquirida a muito custo. Essa proposição de uma 

“sabedoria do corpo” é explicitada por Claude Fischler em seu artigo Food 

habits, social change and the nature/culture dilemma (1980), retomando a 

expressão utilizada por Cannon (1936) de que nosso corpo é dotado de uma 

certa capacidade fisiológica de manter estados estacionários no organismo. 

Portanto, em situações de desequilíbrio nutricional, nosso corpo tende a criar 

estratégias de reequilíbrio.  

Um exemplo são as pesquisas que estudam a síndrome de pica ou 

alotriofagia. Esse transtorno alimentar provoca uma alteração no apetite da 

pessoa portadora que passa a consumir substâncias estranhas que não são 

alimentos. Das várias hipóteses formuladas, alguns pesquisadores 

encontraram evidências que sugerem que a carência de ferro e de zinco 

podem estar associadas à origem do transtorno, uma vez que a 

suplementação de ferro auxilia na diminuição dos sintomas (LOPÉS; ORTEGA; 

PITA, 2004 e MILLS, 2007). As teorias sugerem que na deficiência desses 

minerais, o nosso corpo encontraria por meio de substâncias não alimentares, 

como barro, tijolo e ferro, possíveis fontes para suprir essas necessidades.  
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Fischler amplia a discussão e afirma que há também uma “sabedoria 

da cultura”, na qual um conjunto de práticas culturalmente transmitidas - 

culinárias ou outras - tendem a corrigir algum desequilíbrio nutricional. Como 

a cocção de um alimento para a sua desintoxicação ou alteração de sua 

estrutura para consumo. Como exemplos, temos a mandioca, cuja técnica 

indígena que herdamos é fruto de uma sabedoria do corpo e da cultura, além 

do caso do leite, que tem a sua estrutura modificada por meio de técnicas 

como a fermentação para a fabricação de seus derivados, possibilitando aos 

intolerantes à lactose o seu consumo.  

A cozinha está repleta de sabedorias diversas que herdamos de nossos 

ancestrais, quer seja pelas técnicas culinárias, como pelas receitas ou pelo 

próprio corpo, que é geneticamente adaptado e marcado às condições 

culturais e ecológicas. 

Nessa mesma linha de pensamento, percebemos que a cozinha e a 

dietética sempre estiveram ligadas. O que ocorreu, com o passar do tempo, 

foi apenas um afrouxamento dos laços que as uniam. Elas interagem 

vinculadas à religião, à moral, aos mitos, ao imaginário e aos conhecimentos 

da medicina, se conectam também com as percepções espirituais com os 

discursos de saúde e de beleza que sempre existiram. 

Nossos costumes culinários nos vinculam a natureza e, por isso, não se 

reduzem a uma questão de contribuição meramente nutricional. Não é 

apenas uma questão de ingestão energética e de adequação de nutrientes, 

é também uma satisfação pessoal, hedônica, sensorial, rememorativa, repleta 

de subjetividade, ligada à história de um grupo e do próprio indivíduo. Assim, 

cozinhar e comer parecem ser atos rebeldes ao empreendimento racional, 

apesar de imbuído de muita racionalidade em seu consumo, transmissão, 

imitação e, inclusive, em sua própria transgressão. 

Assim como não podemos justificar as regras gramaticais, pois elas 

apenas existem. Não podemos justificar as regras que regem a cozinha. Elas 

podem ser explicadas contextualmente, porém, certamente, há regras que 

orientam o cozinhar que não conseguirão ser elucidadas ou compreendidas 

em sua totalidade. Cozinhar não é meramente um cálculo, não é como jogar 
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xadrez — atividade conduzida segundo regras estritas. Pelo contrário, há a 

possibilidade de mobilidade das regras existente nas diferentes cozinhas, e isso 

permite que o sistema culinário nunca morra, pois está em constante 

ressignificação. Portanto, cozinha é ressignificar. 

Os léxicos da cozinha são diversos, compõem uma variedade infinita de 

significados e de possibilidades, pois “a alimentação, e particularmente a 

cozinha ou ‘as cozinhas’, refletem a sociedade”. Por isso, alimentei-me de 

diversos autores com os quais busquei lançar pequenos vislumbres das 

refeições cognitivas que tive ao longo de meu percurso enquanto 

pesquisador. Com eles aprendi os léxicos que me permitiram formular os 

múltiplos sentidos para minha cozinha. A cozinha de uma nutrição complexa. 

Os nutricionistas devem deixar de lado a autoimagem “científica” que 

cultivam, agarrando-se aos discursos de certezas e verdades, para se mestiçar 

a uma antropologia fundamental da alimentação, sempre aberta, de trânsito 

livre entre as ideias, permitindo que as fronteiras entre os diferentes saberes se 

diluam. 

É necessário que os nutricionistas possam reavaliar seus discursos sobre 

a dietética, uma vez que esses são frequentemente uniformes, baseado em 

padrões instituídos, em cálculos de quantitativo calórico das refeições, das 

necessidades e do estado nutricional das populações. Assim, será possível que 

reflitam sobre o modo como compreendem as ciências da nutrição e as suas 

fendas, a fim de que operem as suturas necessárias.  

Meu conselho é que passem pela cozinha, que a explorem e possam 

utilizar dela como objeto sistêmico que permite reintegrá-los ao interior dos 

conhecimentos sobre nutrição. Talvez assim, nós, nutricionistas, possamos 

perceber os motivos que levam os sujeitos a terem tanto conhecimento sobre 

recomendações dietéticas e, no entanto, continuarem sem colocá-los em 

prática. 

Os léxicos que compõe os sentidos atribuídos a cozinha são 

fundamentais para que os nutricionistas possam ir além das receitas, dietas, 

regimes e seus comportamentos sociais associados a ela, compreendendo as 

diferentes formas de entender e vivenciar a alimentação, sem que com isso 
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não utilizem de discursos contraditórios ou que invalidem diferentes formas de 

saberes, crenças, ritos e práticas. 

Por essa razão, para mim, a cozinha é esse espaço comum capaz de 

estabelecer um ponto de encontro, no qual as premissas teóricas se 

aproximam e, ao mesmo tempo, de ruptura com as hiperespecializações, que 

só fomentam a cegueira epistemológica no interior das ciências da nutrição.  

A cozinha é lugar de trocas, partilhas, de invenção, de reprodução, de 

repetição, de resistências, de memórias, de tradição, de vida, de morte, de 

afeto, de sabores e saberes. Pode ser entendida como um lugar 

epistemológico que permite pensar. Afinal é preciso sapiência, uma ciência 

saborosa, para que possamos nos nutrir ao mesmo tempo de saber e sabor. 
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RUMINAÇÕES 

Aqui estão apenas alguns dos textos que encontrei pelas diversas 

pastagens intelectuais com os quais me alimentei e os ruminei por longos 

períodos. Digo isso, pois alguns ainda estou ruminando, outros já passaram 

para o segundo estômago e ainda há aqueles que já foram digeridos, 

catabolizados e me constituem. O cardápio é sempre aberto, o pasto de 

ideias amplo, dou apenas um pequeno aperitivo daquilo que me veio à boca. 
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