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Há alguns anos o conceito de « cultura » vem me intrigando e tenho tentado entender 

melhor o que se quer dizer e o que os especialistas em nutrição, alimentação e todos 

aqueles relacionados a saúde e alimentação, querem dizer quando se referem a este 

termo. 

A alimentação é influênciada ppor componentes biológicos, sociais, econômicos e 

culturais…O que queremos realmente dizer com culturais ? Será que na maneira pela qual 

abordamos a ingestão de alimentos e o estado nutricional de indivíduos, comunidades ou 

populações, levamos em consideração ou sabemos o que querer-se-ia levar em 

consideração a cultura e os fatores culturais ? 

A globalização não estaria erradicando culturas e modos de vida que tinham muito mais a 

ver com as condições humanas ? 

Estaria o Homem contemporâneo, submetido a mais uma evolução da sociedade e da sua 

vida na terra ou caminhando para homogeneização da espécie e consequentemente com a 

diminuição da capacidade de adaptação ? Ora, não teria sido até hoje a nossa capacidade 

de adaptação e particularidades culturais que nos permitiu manter a sobrevivência da 

espécie ? 

… a cultura influencia o comportamento social e diversifica enormemente a humanidade, 

apesar de sua comprovada unidade biologica… (Apresentação – Página 8 – 1 parágrafo) 

Temos hábitos alimentares diferentes, maneiras de comer diferentes porque moramos em 

regiões geográficas diferentes, tivemos e tínhamos até pouco tempo, acesso a alimentos 

diferentes, solos diferentes, climas diferentes, fomos submetidos a histórias e contextos 

socio-econômicos diferentes, e apesar da unidade biológica nos tornavamos mais ou menos 

resistentes ou aptos à ingerir alguns alimentos e algumas preparações culinárias.  



Quando Larai explica o significado do termo cultura : « O termo germânico Kultur era 

utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais da comunidade, enquanto a  palavra 

francesa Civilization referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos 

os termos foram sintetizados por Edward Tylor (1832-1971) no vocábulo inglês Culture, que 

tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade”.(1) (Capitulo 3 -  Antecedentes Históricos do 

Conceito de Cultura – página 25, 1 parágrafo), ele deixa claro que cultura é algo adquirido e 

que engloba uma séries de fatores intrinsecos a sociabilidade humana.  

Neste contexto, eu me pergunto, será que normatizar a alimentação humana numa escala 

internacional, ou global, considerando somente a unidade biológica da espécie humana, 

seria o mais adequado ? Veremos mais para a frente que a unidade biológica é ínfima 

quando comparada ao significado da socialização para o ser humano.  

… « Em 1871, Tylor definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo 

aquilo que é independente de uma transição genética, como diriamos hoje. Em 1917, 

Kroeber acabou de romper todos os laços entre o cultural e o biológico, postulando a 

supremacia do primeiro em detrimento do segundo em seu artigo, hoje clássico « O 

superorgânico » (in American Anthopologist, vol. XIX, nº 2, 1917). Completava-se, então um 

processo iniciado por Lineu, que consistiu inicialmente em derrubar o homem de seu 

pedestal sobrenatural e colocá-lo dentro da ordem da natureza. O segundo passo deste 

processo, iniciado por Tylor e completado por Kroeber, representou o afastamento crescente 

desses dois domínios.” (Capítulo 3, pagina 28,  1 parágrafo). 

Ora, partindo destas afirmações, me parece claro que homem não come somente por 

necessidade biológica, apesar de na maioria das vezes pensamos em alimentação do ponto 

de vista biológico. Embora já existam muitas pesquisas que relacionam aspectos 

emocionais e alimentação ou distúrbios alimentares, e que as pequisas nas áreas de 

antropologia e sociologia dos alimentos e da alimentação estejam em plena ascensão, 

grande parte dos programas de promoção em saúde, parecem dissociar o homem do seu 

componente social e cultural e insistem fortemente para que se coma segundo suas 

necessidades biológicas. 

  



« …Em outras palavras, não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes, isto ela 

o faz com frequência, mas é necessario que coloque ao alcance desses individuos o 

material que lhes permita exercer sua criatividade de uma maneira revolucionária. » 

Nesta passagem, o autor cita Santos Dumont, que saiu da sua cidade do interior do Brasil 

em foi para Paris, em 1892, onde teve condições de « inventar » o avião. Se transpusermos 

esta afirmação para a comida, eu me pergunto : se não se tem  acesso a determinados 

alimentos, se não se tem  meios de consumi-los ?  

Se a oferta de alimentos é sempre a mesma como se pode variar uma alimentação ? Aqui 

não me refiro somente aos alimentos industrializados, padronizados e com pouquíssima 

variação, penso naqueles alimentos que antes chamávamos de alimentos de época e que 

esperavamos a « sua » estação para consumi-los. Hoje come-se manga e banana o ano 

todo em quase todos os continentes. Os europeus não podem sobreviver sem frutas 

tropicais ? Latino americanos não podem sobreviver sem morangos ? 

« …Resumindo, a contribuição  de Kroeber para a ampliação  do conceito de cultura pode 

ser relacionada nos seguintes pontos: 

1. A cultura, mais do que a herença genética, determina o comportamento do homem e 

justifica as suas realizações. 

2. O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus instintos foram 

parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. 

3. A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em vez de 

modificar para isto o seu aparato biológico, o homem modifica o seu equipamento 

superorgânico. 

4. Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as barreiras das 

diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu habitat. 

5. Adquirindo cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que a 

agir através de atitudes genéticamente determinadas. 

6. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o Iluminismo, é este processo de 

aprendizagem (socializacão ou endoculturacão, não importa o termo) que determina o 

seu comportamento e a sua capacidade artística ou profissional. 



7. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das 

gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. 

8. Os gênios são indivíduos altamente inteligentes que tem a oportunidade de utilizar o 

conhecimento existente ao seu dispor, construindo pelos participantes vivos e mortos de 

seu sistema cultural, e criar um novo objeto ou uma nova técnica. Nesta classificação 

podem ser incluídos os indivíduos que fizeram as primeiras invenções, tais como o 

primeiro homem que produziu o fogo através do atrito da madeira seca; ou o primeiro 

homem que fabricou a primeira máquina capaz de ampliar a força muscular, o arco e a 

flecha, etc. São eles gênios da mesma grandeza de Santos Dumont e Einstein. Sem as 

suas primeiras invenções ou descobertas, hoje consideradas modestas, não teriam 

ocorrido as demais. E pior do que isto, talvez nem mesmo a espécie humana teria 

chegado ao que é hoje."  

(Paginas 50 e 51. Capítulo 4. -  Da natureza da cultura) 

Depois da leitura destes 8 aspectos, fica evidente que a alimentação humana e por 

conseguinte o estado nutricional do homem é determinado pela cultura, pela 

socialização e pela sociedade onde o mesmo está inserido. Torna-se claro também que 

toda e qualquer medida de saúde pública deve ou deveria partir destas premissas para 

abordar a população, uma vez que ditar regras alimentares pode ter um efeito inverso. 

Outro aspecto é a necessidade de associar as ciências humanas e socias as ciências 

biológicas. E, eu acabo por questionar o papel dos popularizadores das ciências biológicas 

junto as sociedades atuais. Quem despertou a necessidade de ingerir alimentos 

enriquecidos ? Questiono também o papel da engenharia de alimentos e, sobretudo a 

mudança acelerada das sociedades. Se pensarmos do ponto de vista dos profissionais de 

marketing, os produtos são desenvolvidos e propostos uma vez que a sociedade está à 

espera deles. O exemplo dos prato congelados condiz com este conceito : donas de casa 

trabalham, não têm muito tempo para cozinhas e algumas vezes nem o conseguem 

fazer…de uma certa maneira « contavam » com a criação e oferta de produtos que a 

substituíssem na cozinha. 

Não sei se podemos culpar o « capitalismo », mas fato é que os valores atuais mudaram 

muito e nas sociedades industrializadas o homem consumidor ingurgita : ingurgita cultura 

de fácil acesso, sem muitos esforços ; ingurgita roupas, sapatos, e acessórios para circular 

socialmente, estar conectado com o mundo e poder ingurgitar mais facilmente ; ingurgita 

conhecimento ; ingurgita alimentos. O homem não necessita mais fazer esforço, quase tudo 



esta ao seu dispor…O homem não é mais ator e atuante no seu processo evolutivo, ele 

se submete e consome… 

« …Assim sendo, a comunicacao é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem 

humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a 

possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral." » (Página 52, 

Capítulo 4 - parágrafo 2. Da natureza a cultura). 

O homen é omnivoro porque teve a possibilidade de desenvolver um sistema digestivo 

capaz de digerir diferentes alimentos. Será que a padronização da alimentação não nos 

colocará em situações difíceis, caso nossas fontes alimentares se tornem escassas ? 

Expoliando solo com as monoculturas, como o homem sobreviverá quando pouco se puder 

plantar ? 

« Clifford Geertz, antropólogo norte americano, mostra em seu artigo "A transição para a 

humanidade", como a paleontologia humana demonstrou que o corpo humano formou-se 

aos poucos.... " O fato de ser errônea a teoria do ponto crítico (pois o desenvolvimento 

cultural já se vinha processando bem antes de cessar o desenvolvimento orgânico) é de 

importância fundamental para o nosso ponto de vista sobre a natureza do homem que se 

torna, assim, não apenas o produtor da cultura, mas também, num sentido especificamente 

biológico, o produto da cultura." ( Páginas 57 e 58, capítulo 5 -  Ideia sobre a origem da 

cultura) 

 

Nesta passagem me preocupo quando determinados grupos criadores de opinião decidem o 

que o homem DEVE comer, como e quando e esquecem de considerar que estão 

destruindo culturas adquiridas empiricamente durante milênios e que graças à ela o homem 

sobreviveu até hoje. O respeito da cultura e dos modos de alimentar parecem-me 

evidentes. 

“…a cultura desenvolveu-se, pois, simultâneamente com o próprio equipamento biológico e 

é, por isso mesmo, compreendida como uma das características da espécie, ao lado do 

bipedismo e de um adequado volume cerebral. » ( Páginas 57 e 58, capítulo 5 -  Ideia sobre 

a origem da cultura) 

 



“…Keewsing refere-se, inicialmente as teorias que consideram a cultura como um sistema 

adaptativo. Difundida por néo-evolucionistas como Leslie White, esta posição foi 

reformulada criativamente por Sahlins, Harris, Carneiro, Rapport, Vayda e outros que, 

apesar das fortes divergências que apresentam entre si concordam que: 

1."Culturas são sistemas ( padrões socialmente transmitidos) que servem para adaptar 

as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das 

comunidades inclui tecnologias e modos de organização econômica, padrões de 

estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e práticas 

religiosas, e assim por diante. » (Página 59, parágrafo 3 - Teorias Modernas sobre 

Cultura) 

... 

2. "A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social 

diretamente ligados à produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura.... » 

(Página 60, parágrafo 3 - Teorias Modernas sobre Cultura)  

« ...assim para W.Goodenough, cultura é um sistema de conhecimento: " consiste em tudo 

aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de 

sua sociedade. …  Keessing comenta que se cultura for assim concebida ela fica situada 

epistemologicamente no mesmo domínio da linguagem , como um evento  observável....” 

(Página 61, início da página - Teorias Modernas sobre Cultura) 

Sob estes pontos de vista, estaríamos passando por um processo de transição 

incontornável e necessário a espécie humana ou estamos abusando da nossa condição 

humana ? 

« Levi-Strauss, a seu modo, formula uma nova teoria da unidade psíquica da humanidade. 

Assim, os paralelismos culturais são por ele explicados pelo fato de que o pensamento 

humano está submetido a regras insconscientes, ou seja, um conjunto de princípios - tais 

como a lógica de contrastes binários, de relações e transformações - que controlam as 

manifestações empíricas de um dado grupo. » (Página 61, Paragrafo 3 - - Teorias Modernas 

sobre Cultura) 

 



« ...a cultura deve ser considerada "não um complexo de comportamentos concretos mas 

um conjunto de mecanismos de controle, de planos, receitas, regras, instruções (que os 

técnicos de computadores chamam programa) para governar o comportamento". (Página 63 

- Teorias Modernas sobre Cultura) 

Se a cultura é o « programa » humano, estamos concebendo um programa adequado à 

nossa espécie, visto o contexto animal em que nos encontramos. Por mais que nos 

distânciemos da natureza, o homem continua inserido num contexto de equilíbrio ; a 

natureza e os animais se equilibram, pelos ciclos, pelo que se oferecem 

mutuamente…Podemos assim imaginar que não fazemos parte deste equilíbrio e basear a 

alimentação humana em nutrientes, em fórmulas e alimentos ultraprocessados ?  

Quando M.Pollan fala em « era da nutrição », onde a alimentação é baseada em nutrientes 

e quase nada em sabor, textura e disponibilidade natural, eu creio que a ansiedade de 

comunicação e divulgação da ciência da nutrição foi tão grande que perdemos o contexto do 

processo alimentar do homem.  

Fato é que, os grandes problemas alimentares da humanidade não estão diretamente 

ligados ao indivíduo, mas sim à sociedade e principalmente aos que decidem pela maioria. 

« ...A discussão não terminou - continua ainda - e, provavelmente  nunca terminará, pois 

uma compreenssão exata do conceito de cultura significa a compreenssão da própria 

natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana. » (Pagina 63 Paragrafo 3 -  

Teorias Modernas sobre Cultura) 

Se a vida é mutante, se nossas reações não são estáticas, e considerando a afirmação 

acima,  controlar a alimentação humana por meio de quantidades exatas de nutrientes a 

ingerir, alimentos certos ou errados, alimentos ricos em ou pobres em, é uma aberração ! 

 

Segunda Parte : Como se opera a cultura 

« ...Nossa herança cultural desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos 

condiconou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem 

fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o 

comportamento desviante. ( Pagina 67, A Cultura condiciona a visão de mundo do homem) 



O padrão desviante determinado pela epidemiologia e pelos nutricionistas, devem ser 

considerados inadequados ? Não podem existir alimentações? Porque sempre 

alimentação ? Porque quisemos padronizar a alimentação, pensar nos japoneses como se 

todos fossem da mesma etnia, vivessem sob as mesmas condiçoes geográficas e históricas 

e passamos a calcular a intolerância e dificuldade de ingestão de leite baseados neste 

povo ?  

 

« ...indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de 

características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a 

evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica. 

« Mesmo o exercício de  atividades consideradas como parte da fisiologia humana pode 

refletir diferenças de cultura. Tomemos como exemplo, o riso. O riso expressa, 

primariamente, através da contração de determinados músculos da face e da emissão de 

um determinado tipo de som vocal. O riso exprime quase sempre um estado de alegria. 

Todos os homens riem, mas o fazem de maneira diferente por motivos diversos. » (Página 

68/69) 

« ...pessoas de culturas difentes riem de coisas diversas... »(página 69) 

« ...vamos acrescentar mais um exemplo: o homem recupera a sua energia, a sua força de 

trabalho, atraves de alimentação. Esta é realizada de formas multiplas e com alimentos 

diferentes. » 

« É evidente e amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie 

humana. Frequentemente, esta diversidade é utilizada para classificações depreciativas; 

assim, no início do século os americanos denominavam os franceses de "comedores de rã". 

Os indios Kaapor discriminaram os Timbira chamando-os pejorativamente de "comedores de 

cobra". E a palavra potiguara pode significar realmente "comedores de camarão", mas resta 

uma dúvida linguística desde que em Tupi ela soa muito próximo da palavra que significa 

"comedores de fezes". » 

« As pessoas não se chocam, apenas, porque as outras comem coisas diferentes, mas 

também pela maneira que agem na mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemo-nos com 

o uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos de nossa sociedade.:  



" vida de Para 

vida de descanso 

Comer de arremesso 

E dormir de balanço." 

« Em algumas sociedades o ato de comer pode ser público, em outras atividade privada. 

Alguns rituais de boas maneiras exigem um forte arroto, após a refeição, como sinal de 

agrado da mesma. ... Entre os latinos, o ato de comer é um verdadeiro rito social, segundo o 

qual, em horas determinadas, a família deve toda sentar-se à mesa, com o chefe na 

cabeceira, e somente iniciar a alimentaçao, em alguns casos, após uma prece. » ( páginas 

71 e 72) 

Pessoas de culturas diferentes comem coisas diversas e por razões diversas. Porque a 

necessidade de impôr uma norma alimentar ? Porque não basta entender como e porque 

comemos, o que determina as diferenças e deixamos a dietética para os que precisam, para 

os enfermos, para os atletas…Porque não confiamos na capcidade empírica do homem ?  

Será que os tempos de glória dos E.U.A. incitaram o sentimento de inferioridade de outros 

continentes para imaginarmos que o modo de viver americano deveria ser seguido ? Ou 

será que as forças e negociações econômicas nos fizeram aceitar a imposição desta 

maneira de viver ? Ou não teria sido também a falta de tolerância humana que nos fez 

aceitar e/ou recriminar determinadas maneiras de se alimentar ?  

Acredito que tenha sido um pouco de cada, mas fato é que não podemos mais aceitar que a 

alimentação mundial seja padrozinada pelos especialistas, pelos decisores políticos, pelas 

políticas agrárias e econômicas, nem pela pemissa popularização dos conhecimentos 

humanos adquiridos pelo método científico. Ciência não é verdade absoluta, ciência é um 

método e como método não deveria substituir a religião, como esta foi utilizada durante a 

Idade Média, para ditar normas  e regras. 

« Segundo, Roger Keesing .." O homem tem despendido grande parte da sua história na 

Terra, separado em pequenos grupos cada um com a sua própria linguagem, sua própria 

visão de mundo, seus costumes e expectativas." (Página 72) 

Por que queremos ter uma só linguagem e uma só cultura ? Será que viveremos 

melhor ou seremos mais facilmente dominados? 



« O fato de que o homem ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a 

propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal 

tendência, denominada etnocentrismo, é responsavel em seus casos extremos pela 

ocorrência de numerosos conflitos sociais. » (Pagina 72 e 73) 

« ... Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos 

padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas 

como absurdas, deprimentes e imorais. » (Pagina74) 

Quando se interpreta o comportamento alimentar através da cultura médica, simplesmente 

biológica, tem-se a forte tendência de julgar os alimentos ingeridos e o modo pelo qual são 

ingeridos levando-se em consideração padrões biológicos e biostatísticos, sem considerar 

e respeitar os motivos que determinam um determinado hábito alimentar.  

Atualmente baseia-se e confia-se demais na epidemiologia, ou por vezes, nem se sabe 

interpretar estudos epidemiológicos e passou-se a considerar os comportamentos 

individualizados como errôneos  e inadequados. Quando um comportamento coloca em 

risco a saúde de um indivíduo, poder-se-ia considerá-lo inadequado . Porém a tendência é 

considerar inadequados alguns comportamentos alimentares milenares, sem se levarem em 

consideração os determinantes deste comportamento.  

Se tomassemos como exemplo a cultura alimentar na India, ou o hábito alimentar dos 

judeus ou islamistas, poderiamos discorrer horas para tentar determinar qual tipo de 

comportamento é adequado. Creio que todos o são, se levarmps em consideração a cultura, 

a geografia e história de cada um. 

 

A …« Reação oposta ao etnocentrismo é a apatia. Em lugar da superestima dos valores de 

sua própria sociedade, numa dada situação de crise os membros de uma cultura 

abandonam a crença nesses valores e, consequentemente, perdem a motivaçao que os 

mantém unidos e vivos. » (Pagina 75 A cultura interfere no plano biologico) 

Estariamos vivenciando uma apatia mundial ? 

 



Depois de ter citado a depressão de imigrantes, entre outros : « ...Deixando de lado estes 

exemplos mais drásticos sobre a atuação da cultura sobre o biológico, podemos agora nos 

referir a um campo que vem sendo amplamente estudado: o das doenças psicossomáticas. 

Estas são fortemente influenciadas pelos padrões culturais. Muitos brasileiros, por exemplo, 

dizem,padecer de doenças de fígado, embora grande parte dos mesmos ignorem até a 

localização do órgão. Entre nós são tambem comuns os sintomas de mal-estar provocados 

pela ingestão combinada de alimentos. Quem acredita que o leite e a manga constituem 

uma combinação perigosa, certamente sentirá um forte incômodo estomacal se ingerir 

simultaneamente esses alimentos. » 

Este é um exemplo da popularização científica, um determinado assunto vai sendo difundido 

até que uma população o tranforme em crença. A difusão massiva do IMC tem favorizado 

a errônea interpretação do estado nutricional. A veiculação massiva da composição de 

alimentos tem auxiliado a venda de alguns alimentos e causado repugnância para outros. 

« A sensação de fome depende dos horários de alimentação que são estabelecidos 

diferentemente em cada cultura. "Meio dia, quem não almoçou assobia" diz um ditado 

popular. E de fato, estamos condicionados a sentir fome ao meio dia, por maior que tenha 

sido o nosso desjejum. A mesma sensação se repetirá no horário determinado para o 

jantar. Em muitas sociedades humanas, entretanto, estes horários foram estabelecidos 

diferentemente e, em alguns casos, o indivíduo pode passar um grande número de horas 

sem se alimentar e sem sentir a sensação de fome. » (Pagina 77) 

Depois destas afirmações, como se pode reagir perante as regras impostas pela dietética 

(lembremos que este prática ou técnica foi iniciada dentro dos hospitais, por enfermeiros 

canadenses) : horas estipuladas para comer, intervalos rígidos, obrigação de fazer algumas 

refeições… Pode-se querer estipular regras a serem seguidas por todos ? 

« ...como enfatizou Lévis-Strauss: "O sábio nunca dialoga com a natureza pura, senão com 

um determinado estado de relação entre a natureza e a cultura, definida por um período da 

história em que vive, a civilização que é a sua e os meios materiais de que dispõe." (Pagina 

88 - A cultura tem uma lógica própria) 



« ...cada cultura  ordenou a seu modo o mundo cultural que a circunscreve e é esta 

ordenação  que dá um sentido cultural à aparente confusão  das coisas naturais. É este 

procedimento que consiste em um sistema  de classificação. »(pagina 92) 

Quando ele comenta sobre a evolução das sociedades indígenas, comparadas a 

« civilizadas ». « ...Este ritmo indígena decorre do fato de que a sociedade esta satisfeita por 

suas soluções tradicionais. Mas esta satisfação é relativa; muito antes de conhecer o 

machado de aço, os nossos indigenas tinham consciência da ineficácia do machado de 

pedra. Por isto, o nosso machado representou um grande ítem na atração dos índios.” 

(Pagina 95 - a cultura é dinâmica) 

É baseado neste processo de evolução que os profissionais de marketing se baseiam, e 

fazem com que o homem tenha reais dificuldades de evoluir sem os alimentos congelados, 

os pré-preparados, os restaurantes, os restaurantes rápidos e as refeições prontas. Dever-

se ia tentar impedir a disseminação na necessidade de ingestão de nutrientes em 

detrimento do alimento e do ato alimentar com seus ritos e rituais, que distingue e 

determina a essência humana. 

“Podemos agora afirmar que existem dois tipos de mudança cultural: uma que é interna, 

resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do 

contato de um sistema cultural com um outro. » (Pagina 96) 

Atualmente e no contexto alimentar, pode-se dizer que a segunda é mais importante. Talvez 

com as crises econômicas a mudança interna se torne preponderante em algumas 

sociedades. 

« Cada mudança, por menor que seja, representa o desenlace de numerosos conflitos. Isto 

porque em cada momento as sociedades humanas são um palco do embate entre as 

tendências conservadoras e as inovadoras. As primeiras pretendem manter os hábitos 

inalterados, muitas vezes atribuindo aos mesmos uma legitimidade de ordem sobrenatural. 

As segundas contestam a sua permanência e pretendem substituí-los por novos 

procedimentos. » (Pagina 99) 

« Assim uma moça pode fumar tranquilamente em público, mas isto somente é possivel 

porque antes dela numerosas jovens suportarem as zombarias, as recriminações, até que 

estas se esgotaram diante da nova evidência. »(pagina 99) 



A partir desta passagem penso na questão da proibição de alguns alimentos e no fato de 

que devemos insistir nesta direção para evitar maiores problemas no âmbito da saúde 

pública, ou devemos questionar a relação entre ciência, indústria, governo, agricultura, 

atuação e formação de especialistas, leis trabalhistas, mercado de trabalho, salários, 

distâncias entre domicilio e locais de trabalho e estudo, etc. Devemos proibir e participar 

da apatia humana ou devemos trabalhar no sentido de incitar a participação do 

homem e responsabilização em sua própria vida ? 

..« Talvez seja mais facil explicar a mudança raciocinando em termos de padrões ideais e 

padrões reais de comportamento. Nem sempre os padrões ideais podem ser efetivados. 

Neste caso, as pessoas agem diferentemente (esta ação constitui os padrões reais), mas 

consideram que os seus procedimentos não são exatamente os mais desejados pela 

sociedade. »(Pagina 99) 

Entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar 

comportamentos preconceituosos. (Pagina 101) 

Preconizando padrões alimentares ideais, sem muita possibilidade de manejo, não estamos 

incitando a frustração de indivíduos e coletividades e contribuindo com os comportamentos 

preconceituosos ?  

Quando me deparo com nutricionistas « funcionais » que julgam a alimentação das pessoas 

em função de suas « crenças » baseadas em considerações científicas me pergunto se 

estas « seitas » levam em consideração o simples fato de que o homem é ser social, além 

de biológico. 

Como pode-se hoje em dia, proibir o consumo de trigo ? Que um indivíduo seja alérgico é 

compreensível, mas que a humanidade seja alérgica a este alimento que nos propiciou 

grande parte da nossa evolução me parece inacreditável. 

 

« Não resta dúvida que grande parte dos padrões culturais de um dado sistema não foram 

criados por um processo autóctone, foram copiados de outros sistemas culturais. A esses 

empréstimos culturais a antropologia denomina difusão. Os antropólogos estão convencidos 

de que, sem a difusão, não seria possível o grande desenvolvimento atual da humanidade. » 

(Pagina 105 - A difusão da cultura.) 



 

Depois detas afirmação, concluo meus questionamentos que tinham o intuito de divulgar 

este livro que respondeu a muitas das minhas perguntas sobre cultura, mas não posso 

deixar de me questionar : 

Esta «  revolução » alimentar e nutricional pela qual enfrenta a humanidade nos 

encaminhará, como sempre, em direção a evolução positiva ou seremos vítimas da nossa 

própria ignorância e necessidade de simplificar e tornar simples e singular a complexidade 

da vida ?  

Nos adaptaremos a maneira padrozinada de se alimentar e teremos recursos adequados 

por tempo suficiente para reinventar a alimentação humana ou padeceremos da falta de 

recursos alimentares ? Conseguiremos conciliar os avanços das tecnologias alimentares e 

sociais com a singularidade da representação da alimentação para o homem, ou 

passaremos a ingerir nutrientes em forma de cápsulas, pastas, bebidas e pós, que 

nomearemos de produtos de subsistência ?  

O prazer e distração dos momentos dedicados à alimentação se manterão ou abriremos 

mão deste prazer para dedicarmo-nos ao trabalho e ao relacionamento com os 

eletrônicos ? Poderemos comer segundo as nossas necessidades fisiológicos e nosso 

instinto ou seremos dependentes de um professional especialista que controlará nossa 

alimentação com o discurso de que não podemos e não sabemos nos alimentar ?    

Juliana Grazini dos Santos 

Paris, Octobre 2012 


