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Fast-food: es pa ço sím bo lo da su per mo der ni da de

Entre vis ta com José Ânge lo Wen ces lau Góes

José Ânge lo Wen ces lau Góes é gra du a do em

Nu tri ção, pela Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia

(UFBA), mes tre em Ciên cia dos Ali men tos, pela

Uni ver si da de Fe de ral de La vras, e dou tor em Sa ú -

de Pú bli ca, pela UFBA, ten do sua tese o tí tu lo Mu -

dan ças de há bi tos ali men ta res e sa ú de: um es tu do 

em Fast-food. Atu al men te, José Ânge lo é pro fes -

sor no De par ta men to de Ciên ci as dos Ali men tos

da UFBA. Ele afir mou à IHU On-Line, em 7 de

no vem bro de 2005, que “As con di ções ge ra das

pela vida co ti di a na im pli cam a re la ção do su je i to

com as ex pe riên ci as de tem po/es pa ço e di ver si da -

de, ca rac te rís ti cas des te meio, que se re fle tem no

modo de co mer e de se re la ci o nar com a ali men ta -

ção, po vo an do al te ra ções no pa drão ali men tar. O

cur to pe río do de tem po que as pes so as têm para

co mer trans for ma-as num dos tra ços vi sí ve is da

ca rac te ri za ção do modo de co mer atu al, prin ci pal -

men te nos cen tros ur ba nos, com abre vi a men to do 

ri tu al ali men tar em suas di fe ren tes fa ses, da pre pa -

ra ção ao con su mo”.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za a ali men ta -

ção fast-food? Como se che gou a essa mu -

dan ça de há bi tos ali men ta res?

José Ânge lo Góes – Por ali men ta ção fast-food,

es ta mos de sig nan do os lan ches que têm o ham -

búr guer como item prin ci pal no seu car dá pio,

além de ou tros tam bém in dus tri a li za dos, ven di dos 

em gran des re des de lan cho ne tes mul ti na ci o na is.

E res ta u ran tes fast-food são os que, ten do como

item prin ci pal no seu car dá pio o ham búr guer, or -

ga ni zam-se em gran des ca de i as, por meio de um

sis te ma de fran quia e em pre gam, em suas co zi -

nhas, téc ni cas tay lo ris tas e for dis tas de tra ba lho. A

so ci e da de de con su mo se de sen vol ve com base

na ge ne ra li za ção das re la ções de mer ca do e da

me lho ria das con di ções de exis tên cia dos tra ba -

lha do res. As mo di fi ca ções no es ti lo de vida, gra -

ças à ur ba ni za ção e à in dus tri a li za ção cres cen te, à

in ten si fi ca ção do tra ba lho fe mi ni no, à evo lu ção

das for mas de dis tri bu i ção dos ali men tos e do

mar ke ting, en tre ou tros fa to res, são tam bém res -

pon sá ve is pe las mu dan ças nos há bi tos ali men ta -

res nas úl ti mas dé ca das. É a evo lu ção do con su -

mo de ali men tos in dus tri a li za dos, da ali men ta ção

fora do do mi cí lio (em can ti nas, res ta u ran tes,

fast-food), a pre fe rên cia pe los su per mer ca dos

para a com pra dos ali men tos, a bus ca de pra ti ci -

da de, de eco no mia de tem po etc.

O modo de vida ur ba no e a ali men ta ção

O modo de vida ur ba no é o cen tro des sas

mudan ças. As con di ções ge ra das pela vida co ti -

di a na im pli cam a re la ção do su je i to com as ex pe -

riên ci as de tem po/es pa ço e di ver si da de, ca rac te -

rís ti cas des te meio, que se re fle tem no modo de

co mer e de se re la ci o nar com a ali men ta ção, po -

vo an do al te ra ções no pa drão ali men tar. O cur to

pe río do de tem po que as pes so as têm para co mer

trans for ma a pres sa num dos tra ços vi sí ve is da ca -

rac te ri za ção do modo de co mer atu al, prin ci pal -

men te nos cen tros ur ba nos, com abre vi a men to do 

ri tu al ali men tar em suas di fe ren tes fa ses, da pre pa -

ra ção ao con su mo. Se, por um lado, a prá ti ca ali -

men tar se adap ta à res tri ção de tem po, por ou tro,

a in dús tria de ali men tos ca pi ta li za esta pro ble má ti -

ca, ofe re cen do so lu ções para re du zir o gas to de

tem po com a ali men ta ção. Ali men tos pré-co zi dos, 

con ge la dos, en la ta dos, re du zem as ta re fas de pre -
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pa ro da ali men ta ção. Na área de ser vi ço, en tre gas 

em do mi cí lio, dri ve-thru1, fast-food, são op ções

para o con su mo ime di a to. Este pa no ra ma re tra ta

duas ten dên ci as si mul tâ ne as: en quan to a ali men -

ta ção tra di ci o nal vem per den do es pa ço, no vas

prá ti cas ali men ta res es tão em as cen são.

IHU On-Line – Qu a is as pi o res con se qüên ci -

as da ali men ta ção fast-food para a sa ú de

das pes so as?

José Ânge lo Góes – A má ali men ta ção no Bra sil 

é algo que se tem ob ser va do des de a épo ca co lo -

ni al. Em Casa-gran de & sen za la: for ma ção da fa -

mí lia bra si le i ra so bre o re gi me da eco no mia pa -

tri ar cal2, Gil ber to Frey re já de i xou evi den ci a do o

pre do mí nio da má ali men ta ção em nos so país,

na que le pe río do, atri bu in do à mo no cul tu ra la ti -

fun diá ria e es cra vo cra ta a ma i or res pon sa bi li da de

das de fi ciên ci as ali men ta res bra si le i ras. Con ti nua

o au tor in for man do que a ali men ta ção era “má

nos en ge nhos e pés si ma nas ci da des, nos sé cu los

XVI, XVII e XVIII”. O es ta do de nu tri ção é de fi ni do

como a dis po ni bi li da de e a uti li za ção de nu tri en tes 

e ener gia ce lu lar. A si tu a ção nu tri ci o nal se ria con -

si de ra da nor mal quan do a ofer ta de nu tri en tes es -

pe cí fi cos pro vi dos pela ali men ta ção cor res pon -

des se às ne ces si da des me ta bó li cas nor ma is. Se a

dis po ni bi li da de de ener gia e de nu tri en tes es pe cí -

fi cos se si tua aba i xo das ne ces si da des, es ta be le -

cem-se as con di ções para o apa re ci men to das

do en ças ca ren ci a is. Ao con trá rio, se a ofer ta ex -

ce de as exi gên ci as bi o ló gi cas aci ma dos ní ve is to -

le ráveis, a ten dên cia se ria a ins ta la ção da cha ma -

da pa to lo gia dos ex ces sos nu tri ci o na is, ten do na

obe si da de sua ex pres são mais co mum e re pre sen -

ta ti va. Para a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de

(OMS), ex pe ri men tos e es tu dos ob ser va ci o na is

têm evi den ci a do es tre i ta re la ção en tre ca rac te rís ti -

cas qua li ta ti vas da di e ta e ocor rên cia de en fer mi -

da des crô ni co-de ge ne ra ti vas, como as do en ças

car di o vas cu la res, o di a be tes mel li tus não in su li -

no-de pen den te3, di fe ren tes ti pos de cân cer e mes -

mo a obe si da de.

Os efe i tos na sa ú de das di e tas
ali men ta res

Os efe i tos ad ver sos para a sa ú de em de cor -

rên cia de di e tas af flu ent, que pre va le cem em pa í -

ses in dus tri a li za dos de sen vol vi dos, ca rac te ri za dos

por um ex ces so de ali men tos de gran de den si da de 

ener gé ti ca, ri cos em gor du ras e açú car re fi na do

sim ples, e com de fi ciên cia de car bo i dra tos com -

ple xos (fon te im por tan te de fi bras ali men ta res),

vêm tor nan do-se evi den tes nas úl ti mas dé ca das.

Pes qui sas epi de mi o ló gi cas têm de mons tra do uma 

co ne xão en tre este tipo de di e ta e a emer gên cia de 

uma sé rie de do en ças não-in fec ci o sas, in clu in do,

do en ças co ro na ri a nas e cé re bro-vas cu la res, di a -

be tes mel li tus4, vá ri os cân ce res etc., de acor do

com a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de. As ca u sas

das do en ças crô ni cas são com ple xas, e fa to res di e -

té ticos são so men te uma par te da ex pli ca ção. Os
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1 Dri ve-thru é um sis te ma de aten di men to em que o cli en te faz suas com pras sem sair do car ro. Ra pi dez no aten di men to e co mo -
di da de de re ce ber o pe di do sem sair do car ro são os gran des di fe ren ci a is des se con ce i to, cri a do pelo McDo nald’s, em 1975 e
que se tor nou um mo de lo de ser vi ços em todo o mun do. (Nota da IHU On-Line)

2 Má rio Ma es tri apre sen tou o li vro So bra dos e mu cam bos, de Gil ber to Frey re, na pro gra ma ção do II Ci clo de Estu dos so bre o
Bra sil, pro mo vi do dia 15 de abril de 2004, pelo Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos. Sua pa les tra ori gi nou o ar ti go pu bli ca do no Ca -
der nos IHU nú me ro 6, de 2004, in ti tu la do Gil ber to Frey re: da casa-gran de ao so bra do. Gê ne se e dis so lu ção do pa -
tri ar ca lis mo es cra vis ta no Bra sil. Algu mas con si de ra ções. (Nota da IHU On-Line)

3 Di a be tes mel li tus não in su li no-de pen den te (DMNID) é o tipo mais co mum de di a be tes, que res pon de por 90 a 95% dos ca sos
di ag nos ti ca dos de di a be tes e por qua se to dos os ca sos não di ag nos ti ca dos. Usu al men te se de sen vol ve em adul tos com ida de
aci ma de 40 anos e é mais co mum em pes so as com ex ces so de peso. Pes so as com esse tipo de di a be tes usu al men te pro du zem
al gu ma in su li na, mas as cé lu las do cor po não con se guem usá-la efi ci en te men te por que as cé lu las são re sis ten tes à in su li na. Per -
den do peso, fa zen do exer cí ci os, ou to man do me di ca men tos por via oral, a ma i o ria das pes so as pode su pe rar esta re sis tên cia à
in su li na. Entre tan to, al gu mas pre ci sam de in je ções diá ri as de in su li na. (Nota da IHU On-Line)

4 Di a be tes Mel li tus: do en ça pro vo ca da pela de fi ciên cia de pro du ção e/ou de ação da in su li na, que leva a sin to mas agu dos e a
com pli ca ções crô ni cas ca rac te rís ti cas. O dis túr bio en vol ve o me ta bo lis mo da gli co se, das gor du ras e das pro te í nas e tem gra ves
con se qüên ci as tan to quan do sur ge ra pi da men te como quan do se ins ta la len ta men te. Nos dias atu a is, cons ti tui-se em pro ble ma
de sa ú de pú bli ca pelo nú me ro de pes so as que apre sen tam a do en ça, prin ci pal men te no Bra sil. Apre sen ta di ver sas for mas clí ni -
cas, sen do clas si fi ca do em: Di a be tes Mel li tus tipo I: oca si o na do pela des tru i ção da cé lu la beta do pân cre as, em ge ral por de cor -



indiví du os di fe rem em suas sus ce ti bi li da des aos

efe i tos ad ver sos à sua sa ú de, de acor do com os fa -

to res di e té ti cos es pe cí fi cos, mas no con tex to de

sa ú de pú bli ca o foco é a sa ú de de to das as po pu la -

ções. As in ter ven ções em sa ú de pú bli ca vi sam a di -

mi nu ir o ris co à sa ú de de to das as po pu la ções até

por que toda a po pu la ção está em ris co. Mu dan ças

no con su mo, por exem plo, de ali men tos com ba i xo 

teor de sal, sem açú car e gor du ra sa tu ra da, po rém

alto teor em fi bras, têm sur gi do ini ci al men te em

gru pos eco nô mi cos mais al tos. Pro gres sos nas mu -

dan ças são len tos e até ago ra têm ocor ri do sem ne -

nhum apo io das po lí ti cas pú bli cas.

O que leva à obe si da de

Para a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, a in -

ci dên cia de obe si da de pode ocor rer pela in te ra -

ção dos fa to res di e té ti cos, am bi en ta is e, tam bém,

pela pre dis po si ção ge né ti ca dos in di ví du os. Po -

rém, evi dên ci as apon tam que o au men to da pre -

va lên cia da obe si da de em di fe ren tes gru pos po pu -

la ci o na is re la ci o na-se, em es pe ci al, ao au men to

do se den ta ris mo e aos há bi tos ali men ta res ina de -

qua dos por exis tir pou cas evi dên ci as de que al gu -

mas po pu la ções são mais sus ce tí ve is à obe si da de

por mo ti vos ge né ti cos. Vá ri os fa to res são im por -

tan tes na gê ne se da obe si da de, como os ge né ti -

cos, os fi si o ló gi cos e os me ta bó li cos; no en tan to,

os que po de ri am ex pli car este cres cen te au men to

do nú me ro de in di ví du os obe sos pa re cem es tar

mais re la ci o na dos às mu dan ças no es ti lo de vida e 

aos há bi tos ali men ta res. O au men to no con su mo

de ali men tos ri cos em açúcares simples e gordura,

com alta densidade energética, e a diminuição da

prática de exercícios físicos são os principais

fatores relacionados ao meio ambiente.

Os nú me ros da obe si da de no Bra sil

Se gun do a Pes qui sa de Orça men to Fa mi li ar

(POF) 2002-2003 do IBGE, em par ce ria com o Mi -

nis té rio da Sa ú de, o ex ces so de peso atin ge 38,8

mi lhões de bra si le i ros adul tos (40,6%), dos qua is

10,5 mi lhões são con si de ra dos obe sos. A re fe ri da

pes qui sa re ve la que, em ge ral, as fa mí li as bra si le i -

ras con so mem mu i tos ali men tos com alto teor de

açú car, prin ci pal men te re fri ge ran tes e pou cas

quan ti da des de fru tas e hor ta li ças. Alguns fa to res

au men tam a pro ba bi li da de da ocor rên cia de do -

en ças car di o vas cu la res, en tre eles há bi tos ali men -

ta res, obe si da de, ele va ção da pres são ar te ri al, he -

re di ta ri e da de, in su fi ci en te ati vi da de fí si ca, au -

men to dos tri gli ce rí de os e co les te rol.

As do en ças car di o vas cu la res

Nas úl ti mas dé ca das, a pre va lên cia de do en -

ças car di o vas cu la res tem au men tan do pro gres si -

va men te, tor nan do-se um gra ve pro ble ma de sa ú -

de pú bli ca. Alguns es tu dos têm de mons tra do ha -

ver uma as so ci a ção po si ti va en tre in ges tão de gor -

du ra sa tu ra da e a pre va lên cia des sas do en ças,

bem como uma as so ci a ção ne ga ti va com a in ges -

tão de gor du ra in sa tu ra da. Esses co nhe ci men tos

mo ti va ram uma evo lu ção nas re co men da ções dos 

áci dos gra xos, vi san do à sua me lhor uti li za ção,

res pe i tando uma pro por ção ade qua da na di e ta, a 

fim de di mi nu ir a pre va lên cia das do en ças car -

di o vas cu la res. Os áci dos gra xos trans es tão pre -

sen tes em pro du tos ali men tí ci os in dus tri a li za dos

que so frem pro ces so de hi dro ge na ção par ci al ou

to tal de óle os ve ge ta is ou ma ri nhos, como em

mar ga ri nas du ras ou cre mo sas, em pro du tos ali -

men tí cios ma nu fa tu ra dos, como sor ve tes, ba ta tas

fri tas (fast-food), bo los, pas téis. Nas úl ti mas dé ca -

das, o con su mo de mar ga ri na tem au men ta do de -

vi do à subs ti tu i ção da man te i ga.

IHU On-Line – Por que o fast-food foi tão

ace i to pela po pu la ção mun di al? O que tan -

to mo ti va as pes so as a con su mi rem es ses

ali men tos? O que con ta mais, a pra ti ci da de

e a ra pi dez, ou o sa bor?
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rên cia de do en ça auto-imu ne, le van do à de fi ciên cia ab so lu ta de in su li na; e Di a be tes Mel li tus tipo II: pro vo ca do pre do mi nan te -
men te por um es ta do de re sis tên cia à ação da in su li na, as so ci a do a uma re la ti va de fi ciên cia de sua se cre ção. (Nota da IHU

On-Line)



José Ânge lo Góes – O fast-food é o prin ci pal fe -

nô me no de con su mo no mun do mo der no, e a

car ne apa re ce como o ali men to de ma i or pres tí -

gio. O san du í che e os re fri ge ran tes ga nham pre fe -

rên cia quan do o mais im por tan te é a pra ti ci da de e 

a ra pi dez. A pu bli ci da de e a ide o lo gia do con su mo 

fa vo re cem a for ma ção de no vos há bi tos ini ma gi -

ná ve is há pou co mais de três dé ca das. A po pu la -

ção dos gran des cen tros está in cor po ran do pro -

gres si va men te no vos há bi tos ali men ta res tí pi cos

dos pa í ses de sen vol vi dos, e as sim um novo pa -

drão ali men tar está se de li ne an do, com pre ju í zo

dos pro du tos tra di ci o na is da di e ta, como, por

exem plo, o fe i jão e a fa ri nha de man di o ca, e a fa -

vor de pro du tos in dus tri a li za dos e com ma i or va -

lor agre ga do. Por ou tro lado, as re fe i ções mais co -

mu ni tá ri as/fa mi li a res in ten si vas em mão-de-obra

e sa be do ria cu li ná ria, ba se a das na “pa ne la no

fogo”, ce dem lu gar às fri tu ras rá pi das e in di vi du a -

li za das de ali men tos se mi pron tos ou de fá cil pre -

pa ro. Em tal mo de lo, a co mi da ca se i ra do

dia-a-dia é des pres ti gi a da, em fa vor de ali men tos

in di vi du a li za dos, le van do as pes so as a subs ti tu í -

rem o lar pela lan cho ne te, de vi do às exi gên ci as de 

tem po e es pa ço.

O fast-food como ca rac te rís ti ca da mo -
der ni da de

O sis te ma in dus tri al de ali men tos, des de os

anos 1970, se im põe como o re gi me ali men tar

pre do mi nan te no Bra sil. Rosa Wan da Diez Gar -

cia, nu tri ci o nis ta, ava lia que fast-food é “uma res -

pos ta do mer ca do ‘ca pi ta lis ta’ que diz res pe i to a

ofe re cer co mi da + tem po e ‘fa mi li a ri da de’ glo -

bal”. Ana li sa ain da que “as con di ções ge ra das

pelo modo de vida ur ba no im pli cam a re la ção do

su je i to com as ex pe riên ci as di fe ren ci a das de tem -

po/es pa ço e com a di ver si da de, ca rac te rís ti cas

des te meio, que se re fle tem no modo de co mer e

de se re la ci o nar com a ali men ta ção, pro vo can do

al te ra ções no pa drão ali men tar”. O se tor de ali -

men ta ção fast-food pas sa a ca rac te ri zar a mo der -

ni da de, pois o ato de co mer ga nha, a par tir dele,

fun ci o na li da de e mo bi li da de, não se iden ti fi can do 

mais com o ter ri tó rio, pois se adap ta às cir cuns tân -

ci as que a mun di a li da de im põe. As em pre sas na -

ci o na is de fast-food tam bém não se im por tam

mais com os an ti gos cos tu mes ali men ta res na ci o -

na is, não ha ven do mais opo si ção na ci o nal-in ter -

na ci o nal no se tor dos ali men tos. Eles se mis tu ram, 

for man do um todo mun di al. As pes so as re al men -

te ade ri ram a esse novo es ti lo de co mer, sem ofe -

re cer re sis tên cia ao “co mer for ma ta do” com o

fast-food, sen do um es pa ço sím bo lo da su per mo -

der ni da de. Ao se ob ser var a re a li da de bra si le i ra,

per ce be-se ma i or ade são ao con su mo de ali men -

tos pron tos ou se mi pron tos, em de tri men to da

cha ma da “co mi da ca se i ra”. É as sim que o

fast-food se dis se mi nou e faz par te dos nos sos há -

bi tos de ali men ta ção. Fa zer re fe i ções fora de casa,

co mer em pé ra pi da men te, aban do nar o “ar roz

com fe i jão” e ado tar o ham búr guer eram há bi tos

in con ce bí ve is para o bra si le i ro, po rém esta nova

re a li da de se ins ta lou no país.

IHU On-Line – Qu a is se rão os re sul ta dos fu -

tu ros das mu dan ças dos há bi tos ali men ta -

res da so ci e da de de hoje?

José Ânge lo Góes – Por um lado, po de mos

apon tar to dos os pro ble mas de sa ú de de cor ren tes

do ex ces so de gor du ra sa tu ra da, sal e açú car, e a

ba i xa in ges tão de fi bras, sais mi ne ra is e vi ta mi nas, 

pre sen tes no co mer mo der no. Por ou tro lado, o

não co mer jun to, o não co mer em fa mí lia, em gru -

po, acar re ta rá o in di vi du a lis mo e a não-so ci a li za -

ção da re fe i ção no mun do mo der no. Che ga mos,

as sim, à so li dão do ser hu ma no.

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res im pac -

tos que a glo ba li za ção trou xe para o con su -

mo de ali men tos?

José Ânge lo Góes – O pro ces so de glo ba li za ção

con fi gu ra um pa no ra ma não só eco nô mi co, mas

tam bém nas no vas prá ti cas e há bi tos cul tu ra is. A

ali men ta ção se apre sen ta não só no pa no ra ma

eco nô mi co, como tam bém na pers pec ti va das

trans for ma ções cul tu ra is. O olhar in ten ci o nal a ser 

lan ça do so bre a ali men ta ção fast-food en con tra

suas ra zões no fato de que é pre ci so exa mi nar as

in ter fe rên ci as da glo ba li za ção na vida co ti di a na.

Um dos pi la res das mu dan ças ob ser va das na ali -

men ta ção con tem po râ nea é a glo ba li za ção da
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eco no mia, que fa ci li ta o aces so a uma sé rie de

pro du tos an tes ina ce i tá ve is. No pla no da ali men -

ta ção, a con cen tra ção de in dús tri as mul ti na ci o na is

de ali men tos, a co mer ci a li za ção e dis tri bu i ção

cen tra das em re des de su per mer ca dos, a aber tu ra

das im por ta ções, o en fra que ci men to da pro du ção 

lo cal, en tre ou tros, são fa to res que atin gem di re ta -

men te o con su mo de ali men tos. A ur ba ni za ção e a 

cres cen te me tro po li za ção de al gu mas ci da des bra -

si le i ras são ca rac te rís ti cas que per mi tem es ta be le -

cer al gu ma gran de com pa ra ção com os pa í ses de -

sen vol vi dos. A ten dên cia, ob ser va da na que les

pa í ses, de con su mir pro du tos com grau de in dus -

tri a li za ção cada vez ma i or, apre sen ta inú me ros re -

fle xos no Bra sil. Os as pec tos li ga dos à ur ba ni za -

ção no Bra sil e à gran de ve lo ci da de des te pro ces -

so, bem como à pro cu ra pe las gran des ci da des,

pro pi ci a ram mu dan ças pro fun das na ali men ta ção 

de gran de par te da po pu la ção bra si le i ra.

A in fluên cia das mu dan ças no mun do
do tra ba lho

O mer ca do de tra ba lho nas gran des ci da des

trou xe como con se qüên cia o au men to da dis tân -

cia en tre o lo cal de mo ra dia e o do tra ba lho. Ape -

sar da me lho ria no sis te ma de trans por tes, a ri gi -

dez nos ho rá ri os de re fe i ção não pos si bi li ta gran -

des des lo ca men tos. Isso tor nou o há bi to de fa zer

as re fe i ções fora de casa uma ne ces si da de cres -

cen te. A nu tri ci o nis ta Rosa Wan da Diez Gar cia

acre di ta que a glo ba li za ção mar ca uma ten dên cia

à ho mo ge ne i da de no pa drão ali men tar, to da via

con vi ven do si mul ta ne a men te com a he te ro ge ne i -

da de. Ela ava lia que a ten dên cia se apli ca à pro -

du ção, dis tri bu i ção e con su mo de bens e ser vi ços

or ga ni za dos com base em uma es tra té gia in ter na -

ci o nal,vol ta da para o mer ca do mun di al. A glo ba li -

za ção vai pa u la ti na men te im pon do um pa drão de 

con su mo que ten de a ser cada vez maior pela

necessidade de consumo de industrializados,

decorrente da falta de tempo e da necessidade de

se adquirir alimentos processados.

IHU On-Line – O quan to se gas ta mun di al -

men te em fast-food?

José Ânge lo Góes – No mun do, é re gis tra da

uma mé dia de 47 mi lhões de cli en tes aten di dos

por dia ou cer ca de 17 bi lhões por ano na rede

McDo nald’s. O fa tu ra men to em 2003 foi de US$

45,9 bi lhões. A loja McDo nald’s de Ate nas, com

400 fun ci o ná ri os, vi rou o res ta u ran te ofi ci al das

Olim pía das em 2004. A pre vi são era ser vir 280

mil Big Macs, 400 mil por ções de Chic ken Mc Nu -

gets e 100 mil sa la das para cer ca de 300 mil cli en -

tes, en tre es por tis tas e tu ris tas. Tudo isso em ape -

nas 17 dias. No Bra sil, o McDo nald’s con ta com

36 mil fun ci o ná ri os. De 2000 para 2002, o fa tu ra -

men to pas sou de R$ 1,46 bi lhão para R$ 1,70 bi -

lhão. Em 2003, fo ram aten di dos, em mé dia, 1,5

mi lhão de cli en tes a cada dia. Em 1999, quan do a

rede com ple ta va 20 anos de Bra sil, o nú me ro de

res ta u ran tes ha via au men ta do dez ve zes, 400 uni -

da des em to das as re giões bra si le i ras. O res ta u ran -

te nú me ro 500 no Bra sil foi aber to em Por to Se gu -

ro, na Ba hia. Em 1985, o McDo nald’s Bra sil al -

can çou o seu pri me i ro re cor de mun di al, a mar ca

de 58.185 san du í ches ven di dos em uma úni ca

loja, re gis tra da du ran te o Rock in Rio.
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Co mi da: ali men to trans for ma do pela cul tu ra

Entre vis ta com Re na ta Me nas che

Re na ta Me nas che é pes qui sa do ra na Fun da -

ção Esta du al de Pes qui sa Agro pe cuá ria (Fe pa gro), 

pro fes so ra na Uni ver si da de Esta du al do Rio Gran -

de do Sul (UERGS) e mem bro da Ses são Bra si le i -

ra da Inter na ti o nal Co mis si on on the Anthro po -

logy of Food (Icaf: icaf-br@por to web.com.br –

http://icaf.bro o kes.ac.uk). É gra du a da em Agro no -

mia, pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), mes -

tre em De sen vol vi men to, Agri cul tu ra e So ci e da de, 

pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ),

com a dis ser ta ção Per cep ções e pro je tos: agri cul -

tu ra fa mi li ar em mu dan ça – o caso da re gião de

San ta Rosa, No ro es te do Rio Gran de do Sul, e

dou to ra em Antro po lo gia So ci al, pela Uni ver si da -

de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), com a

tese Os grãos da dis cór dia e o ris co à mesa: um es -

tu do an tro po ló gi co das re pre sen ta ções so ci a is so -

bre os cul ti vos e ali men tos trans gê ni cos no Rio

Gran de do Sul. Re na ta é co-au to ra de Gê ne ro e

agri cul tu ra fa mi li ar: co ti di a no de vida e tra -

ba lho na pro du ção de le i te (Cu ri ti ba: DESER/

CEMTR, 1996) e uma das or ga ni za do ras de Gê -

ne ro e agri cul tu ra fa mi li ar (São Pa u lo: SOF,

1998). Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à re vis -

ta IHU On-Line, em 7 de no vem bro de 2005, ela

afir ma que “a co mi da pode ser en ten di da como

ali men to trans for ma do pela cul tu ra, do mes mo

modo que o ato ali men tar se re a li za com base nas

re la ções de so ci a bi li da de. A fome e a sede são, as -

sim, for mu la das e sa tis fe i tas em ter mos cul tu ra is,

so ci a is e his tó ri cos”.

IHU On-Line – Em que me di da é pos sí vel en -

ten der o ato de co mer como uma ma ni fes ta -

ção cul tu ral, com im pli ca ções his tó ri cas,

an tro po ló gi cas e so ci o ló gi cas?

Re na ta Me nas che – Tal vez um bom pon to de

par ti da para esta dis cus são seja a di fe ren ci a ção

en tre ali men to e co mi da, es ta be le ci da por Ro ber -

to Da Mat ta5 ao ana li sar o caso bra si le i ro: toda

subs tân cia nu tri ti va é ali men to, mas nem todo o

ali men to é co mi da. Por isso, ali men tos con si de ra -

dos igua ri as por de ter mi na das so ci e da des ou gru -

pos so ci a is (e/ou de ter mi na das épo cas), mu i tas

ve zes, são abo mi na dos por ou tros. Dis so to dos sa -

be mos, bas ta ob ser var a cara de nojo que mu i tos

de nós fa ze mos ao as sis tir a uma re por ta gem na

TV que mos tre, por exem plo, como a car ne de ca -

chor ro é apre ci a da em al gu mas re giões da Ásia,

ou o pra zer com que se de li ci am po pu la ções es -

qui mós ao de gus tar o fí ga do cru de uma foca. Do

que di fi cil men te nos da mos con ta é que asco equi -

va len te pos si vel men te se ria pro vo ca do pelo mais

sa bo ro so de nos sos chur ras cos en tre con si de rá vel

par ce la da po pu la ção da Índia, para quem a vaca

é sa gra da. Cada so ci e da de clas si fi ca, se gun do

seus va lo res, os ali men tos que têm dis po ní ve is, e

nem toda a subs tân cia nu tri ti va será clas si fi ca da

como co mi da: o que se come, com quem se come, 

quan do, como e onde se come... en fim, as es co -

lhas, pro i bi ções e ta bus ali men ta res são de fi ni dos

pela cul tu ra. A co mi da pode, as sim, ser en ten di da

como ali men to trans for ma do pela cul tu ra, do

mes mo modo que o ato ali men tar se re a li za com

base nas re la ções de so ci a bi li da de. A fome e a

sede são, as sim, for mu la das e sa tis fe i tas em ter -

mos cul tu ra is, so ci a is e his tó ri cos.
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IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is sig ni fi ca -

dos con ti dos no ato de co mer? Como se in -

ter cru zam iden ti da de so ci al, ima gi ná rio e

re pre sen ta ções so ci a is na ali men ta ção?

Re na ta Me nas che – Como dis se o pes qui sa dor

fran cês Cla u de Fis chler6, o ho mem é um oní vo ro

que se ali men ta de car ne, de ve ge ta is e de ima gi -

ná rio. O ato ali men tar im pli ca, des se modo, em

va lo ra ção sim bó li ca. Qual é a boa co mi da? O que

se come em dias co muns, fi na is de se ma na, dias

de fes ta? Que ali men tos são con si de ra dos pe ri go -

sos? Qu a is são os ali men tos vis tos como sa u dá -

ve is? Ho mens, mu lhe res, ido sos(as), jo vens e cri -

an ças: quem come o quê? Per pas sa da por as pec -

tos sim bó li cos, as es co lhas dos ali men tos po dem

ex pres sar o sta tus de um in di ví duo em uma so ci e -

da de. E isso apren de mos des de cedo. Ao re cu sar

le var à es co la um lan che ca se i ro, pre fe rin do o pro -

du to in dus tri a li za do; ou ao ele ger como lo cal pre -

fe ri do para re fe i ções fora de casa a loja da rede de

fast-food, é essa a men sa gem que a cri an ça está

bus can do afir mar ante seus co le gui nhas: sou “ba -

ca na” (essa não deve ser uma ex pres são que essa

ge ra ção uti li ze) por co mer esse tipo de ali men to.

Da mes ma for ma, a co zi nha de um gru po so ci al

ex pres sa sua iden ti da de, o per ten ci men to ao gru -

po. Os que já vi a ja ram e ti ve ram opor tu ni da de de, 

em ou tras ter ras, ter con ta to com con ter râ ne os,

sa bem dis so. Bas ta es tar fora do Rio Gran de do

Sul para que um ga ú cho se tor ne es pe ci a lis ta em

chur ras co; as sim como é con di ção su fi ci en te es tar

no ex te ri or para que mu i to bra si le i ro, que até en -

tão ja ma is ha via tem pe ra do um fe i jão, se tor ne

au to ri da de em fe i jo a da. A ali men ta ção é mar ca -

do ra de iden ti da de: so mos o que co me mos.

IHU On-Line – Em que sen ti do a co mi da

pode ser vis ta como fe nô me no so ci al, es pe -

ci al men te no Bra sil?

Re na ta Me nas che – Dado o ta ma nho do País, o 

Bra sil apre sen ta uma sig ni fi ca ti va di ver si da de re -

gi o nal, de ri va da não ape nas de seus as pec tos fí si -

cos, mas tam bém das va ri a das con di ções his tó ri -

cas e de apro pri a ção e co lo ni za ção do ter ri tó rio.

Cada re gião pos sui há bi tos ali men ta res pró pri os,

mas tam bém pra tos em ble má ti cos, que ser vem

como mar ca do res iden ti tá ri os re gi o na is. Mas, à

par te das prá ti cas ali men ta res di ver si fi ca das, exis -

tem ou tras, en con tra das em todo o país e em to -

das as clas ses so ci a is, re pre sen ta das pelo con su -

mo do fe i jão com ar roz e da fa ri nha de man di o ca,

com bi na ção que pode ser con si de ra da como

cons ti tu ti va da co mi da bá si ca do bra si le i ro, pre -

sen te em seu co ti di a no, mas tam bém em mo men -

tos es pe ci a is, com par ti lha dos com pa ren tes, vi zi -

nhos e ami gos: a fe i jo a da. Ter em con ta essa di -

ver si da de cul tu ral é fun da men tal, ou, por mais

bem in ten ci o na dos que fos sem, es ta ri am des ti na -

dos ao fra cas so qua is quer pro gra mas des ti na dos a 

me lho rar a si tu a ção ali men tar de po pu la ções ca -

ren tes. Se, na ali men ta ção, se tra duz a iden ti da de

de um gru po so ci al, te mos que, no cen tro do de -

ba te so bre as po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a su -

pe ra ção da fal ta de co mi da, deve es tar pos ta a

idéia da eli mi na ção da fome como in clu si va em

uma pers pec ti va mais am pla que a da im pe ra ti va

sa tis fa ção das ne ces si da des bi o ló gi cas. O com ba -

te à fome, para que te nha efi cá cia, deve, res pe i -

tan do a di ver si da de, ser tam bém cons tru tor de

ci da da nia.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is in -

fluên ci as da co mi da de ou tras na ções nos

pra tos bra si le i ros?

Re na ta Me nas che – É cer to que o que hoje é de -

no mi na da de “co zi nha bra si le i ra” é re sul ta do de

uma gran de mis tu ra de ele men tos, das mais di ver -

sas pro ce dên ci as. So bre isso mu i to já se fa lou. Tal -

vez mais in te res san te se ria co men tar os efe i tos da

pre sen ça re la ti va men te re cen te en tre nós das co zi -

nhas de di fe ren tes pa í ses, isso que po de mos fa cil -

men te ob ser var nas pra ças de ali men ta ção de

qual quer shop ping cen ter dos mu i tos que têm se

dis se mi na do nas gran des ci da des bra si le i ras, ou a
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pre sen ça, nas gôn do las dos su per mer ca dos, in de -

pen den te men te da épo ca do ano, de pro du tos ori -

gi ná ri os não ape nas de di fe ren tes re giões bra si le i -

ras, mas de inú me ros pa í ses, ou a ex pan são, no

país e no mun do, que vêm ten do as gran des ca -

de i as de fast-food. De ve ría mos, tal vez, nos in da -

gar se che ga rá um dia em que os po vos dos di fe -

ren tes pon tos do pla ne ta se ali men ta rão de modo

idên ti co. É bem ver da de que o pro ces so de glo ba -

li za ção pro mo ve uma uni for mi za ção dos pro du tos 

con su mi dos, dos com por ta men tos ali men ta res e

dos gos tos. Entre tan to, o que inú me ras pes qui sas,

re a li za das em di ver sos pa í ses, vêm ob ser van do é

que, con co mi tan te men te a esse pro ces so, vem

ocor ren do uma di ver si fi ca ção em es ca la lo cal.

Como mos tra Can cli ni7, não se deve en ten der o

glo bal como subs ti tu to do lo cal. A re la ção da glo -

ba li za ção com as cul tu ras lo ca is e re gi o na is não

se ria, en tão, ape nas de ho mo ge ne i za ção: as di fe -

ren ças po dem per sis tir, vin do a ser, mu i tas ve zes,

apro pri a das pelo mer ca do. Tal vez um bom exem -

plo des se pro ces so seja a for ma como a rede de

fast-food McDo nald’s in cor po ra, nos di fe ren tes

pa í ses, pro du tos e ca rac te rís ti cas lo ca is. Na Fran -

ça, por exem plo, o san du í che que é ven di do em

todo o mun do leva um que i jo de fa bri ca ção lo cal,

apre ci a do pe los fran ce ses, que le vam mu i to a sé -

rio seus que i jos. Mas lá, di fe ren te men te do que

ocor re aqui, esse san du í che não po de rá ser acom -

pa nha do por água de coco, ou se gui do de uma

so bre me sa fe i ta com ma ra cu já. Des sa for ma, a

ho mo ge ne i za ção dos mo de los de con su mo ali -

men tar deve ser re la ti vi za da, uma vez que os ele -

men tos que têm em co mum são, de fato, in ter pre -

ta dos se gun do as di fe ren tes cul tu ras, in se rin do-se

em es tru tu ras for te men te mar ca das pe las par ti cu -

la ri da des lo ca is.

IHU On-Line – Qu a is são as mu dan ças cul -

tu ra is in tro du zi das pelo mi cro on das e pelo

fre e zer?

Re na ta Me nas che – Há al guns es tu dos in te res -

san tes que mos tram como a in tro du ção de equi -

pa men tos como es ses trans for ma ram há bi tos e re -

pre sen ta ções so bre a ali men ta ção. Vou bus car

des ta car al guns as pec tos a res pe i to. So bre o fre e -

zer, gos ta ria de fa lar um pou co das mu dan ças de -

cor ren tes de sua in tro du ção na vida de al gu mas

co mu ni da des ru ra is ga ú chas que es tu dei. Anti ga -

men te, a car ne mais con su mi da nes sas lo ca li da -

des não era a bo vi na, e sim a su í na (que se pres ta -

va me lhor ao ar ma ze na men to, re a li za do à épo ca

em bar ris che i os de ba nha). Qu an do uma fa mí lia

aba tia um boi, era um ver da de i ro even to na co -

mu ni da de: os vi zi nhos e pa ren tes vi nham aju dar,

e a car ne (que não po dia ser con ser va da por mu i -

to tem po) era dis tri bu í da en tre eles. Assim, na que -

le mo men to, to das as fa mí li as en vol vi das dis po -

ri am de car ne fres ca. Após al gum tem po, o ri tu al

de aba te e dis tri bu i ção de car ne bo vi na, por meio

do qual se re no va vam as re la ções de so ci a bi li da de 

da co mu ni da de, se ria pro mo vi do por ou tra fa mí -

lia, e as sim por di an te. Com o ad ven to da ele tri ci -

da de, e mais es pe ci fi ca men te do fre e zer, a pos si -

bi li da de de ar ma ze na men to fez com que cada fa -

mí lia ru ral pas sas se a con su mir car ne bo vi na qua -

se que co ti di a na men te, de i xan do de ser re a li za da

a tro ca en tre vi zi nhos e pa ren tes. Assim, a che ga -

da do fre e zer al te rou não ape nas os há bi tos ali -

men ta res da que le gru po, mas tam bém as prá ti cas

de so ci a bi li da de em seu in te ri or. Não se tra ta aqui

de ava li ar se o uso de uma dada tec no lo gia é bom

ou ruim, mas de bus car ob ser var que tipo de mu -

dan ças pode ca u sar, par ti cu lar men te no que se re -

fe re às per cep ções em re la ção à ali men ta ção.

O mi cro on das

Com re la ção ao for no mi cro on das, al guns

es tu dos mos tram (e tam bém em mi nhas pes qui sas 

com con su mi do res de Por to Ale gre pude no tar)

uma for te des con fi an ça em re la ção ao em pre go

des se equi pa men to, as so ci a da a ele men tos, como 

a ra pi dez do co zi men to, o aque ci men to dos ali -

men tos do in te ri or em di re ção ao ex te ri or e a in vi -

si bi li da de das on das (que ca rac te ri za ri am a ação

do for no mi cro on das como in ver sa ao modo de

fun ci o na men to dos fo gões con ven ci o na is), e as

res tri ções de em pre go do equi pa men to por uma
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sé rie de re co men da ções (como o não-em pre go de 

me ta is e a não-in tro du ção de ovos ou ou tros ali -

men tos com cas cas, sem que per fu ra das, sob ris co 

de ex plo são). Esse re ce io de ab sor ção de ali men -

tos tor na dos no ci vos, sem que o apa ren tem,

poderia ser associado à desconfiança existente em 

relação aos alimentos industrializados e aos

hábitos alimentares modernos.

IHU On-Line – Qu a is são as in fluên ci as da

ali men ta ção com trans gê ni cos na cul tu ra e

na sa ú de das pes so as?

Re na ta Me nas che – É no tó rio que o tema é po -

lê mi co, as sim como sa be mos que são ain da des -

co nhe ci dos os pos sí ve is efe i tos dos ali men tos e

cul ti vos trans gê ni cos na sa ú de e no meio am bi en -

te. Assim, vou res trin gir-me a co men tar ra pi da -

men te al guns dos as pec tos que, em pes qui sa re a li -

za da em 2003, du ran te a ela bo ra ção de mi nha

tese de dou to ra do8, pude ob ser var a res pe i to das

per cep ções de mo ra do res de Por to Ale gre en tre -

vis ta dos a res pe i to dos ali men tos trans gê ni cos.

Mas, para isso, faz-se ne ces sá rio tra zer algo de sua

vi são so bre o que po de ría mos de no mi nar de co -

mi da mo der na. Embo ra o con su mo de ali men tos

in dus tri a li za dos em ge ral, e pré-pre pa ra dos em

par ti cu lar, seja bas tan te di fun di do, mu i to pou cos

se ri am os in for man tes que re mar ca ri am a pra ti ci -

da de, fa ci li da de ou eco no mia de tem po de cor ren -

tes de sua uti li za ção, a ma i o ria pre fe rin do ater-se a 

co men tar o que per ce bem como seus efe i tos ne -

ga ti vos. Os pro du tos in dus tri a li za dos são por eles

des qua li fi ca dos, ao mes mo tem po que são afir ma -

dos como pre fe rí ve is os per ce bi dos como na tu ra is,

as so ci a dos a uma ima gem ide a li za da do cam po.

No en tan to, os mes mos ali men tos pro du zi dos pela 

in dús tria agro a li men tar des qua li fi ca dos nos de -

po i men tos dos mo ra do res de Por to Ale gre en tre -

vis ta dos são por eles co ti di a na men te con su mi dos. 

Ao lon go da pes qui sa, pôde-se ob ser var que, para 

os con su mi do res en tre vis ta dos, os ali men tos

trans gê ni cos são per ce bi dos como in clu í dos em

uma sé rie de me dos con tem po râ ne os, sen do as -

so ci a dos à ra di a ção, à vaca lou ca, à mu ta ção, à

má-for ma ção fe tal e ao cân cer. Se é pos sí vel afir -

mar que en tre a ma i or par te dos mo ra do res de

Por to Ale gre en tre vis ta dos os ali men tos trans gê ni -

cos são ob je to de re je i ção, temo que essa opi nião

não ne ces sa ri a men te en con tra rá – do mes mo

modo que ocor re com a dita co mi da mo der na –

cor res pon dên cia em suas ati tu des di an te das pra -

te le i ras dos su per mer ca dos e à mesa.
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8 MENASCHE, Re na ta. Os grãos da dis cór dia e o ris co à mesa: um es tu do an tro po ló gi co das re pre sen ta ções so ci a is so bre os cul ti -
vos e ali men tos trans gê ni cos no Rio Gran de do Sul. Tese (Dou to ra do em Antro po lo gia So ci al). Pro gra ma de Pós-Gra du a ção
em Antro po lo gia So ci al, Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, 2003. Dis po ní vel em: http://sa bix.ufrgs.br/ALEPH//
file/bib di gi tal (Nota da en tre vis ta da)



O sig ni fi ca do do ali men to na fa mí lia cam po ne sa

Entre vis ta com Kla as e Ellen Wo ort mann

A im por tân cia da ali men ta ção para a fa mí lia

cam po ne sa é o tema da en tre vis ta que o ca sal de

pro fes so res Kla as e Ellen Wo ort mann, da Uni ver -

si da de de Bra sí lia (UnB), con ce deu por e-mail à

IHU On-Line, em 7 de no vem bro de 2005. O ca -

sal afir ma que, “na ali men ta ção cam po ne sa, a

quan ti da de e a di ver si da de são mais im por tan tes

do que a qua li da de, isto é, a so fis ti ca ção. Isso ocor -

re por que a fa mí lia cam po ne sa pro duz a ma i or

par te da qui lo que con so me, o que pode le var a

uma di e ta ra zoá vel, po rém pou co va ri a da e mar -

ca da pela sa zo na li da de”. Kla as le ci o na no De par -

ta men to de Antro po lo gia da Uni ver si da de de Bra -

sí lia. É gra du a do em Ge o gra fia e His tó ria, pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ),

mes tre em So ci o lo gia, pela Uni ver si da de Fe de ral

da Ba hia (UFBA), dou tor em Antro po lo gia So ci al e 

Cul tu ral, pela Har vard Uni ver sity, dos Esta dos

Uni dos, com a tese Mar gi nal men and do mi nant

wo men: kins hip and sex ro les among the poor of

Ba hia, e pós-dou tor, pela Uni ver sity of Sus sex, da

Ingla ter ra. Kla as é au tor de, en tre ou tros, Re li -

gião e ciên cia no Re nas ci men to (Bra sí lia:

EDUnB, 1997); O tra ba lho da ter ra: a ló gi ca e

a sim bó li ca da la vou ra cam po ne sa (Bra sí lia:

EDUnB, 1997); e O sel va gem e o novo mun do

(Bra sí lia: EDUnB, 2004).

Ellen Fens ter se i fer Wo ort mann en si na no

De par ta men to de Antro po lo gia da UnB. Gra du a -

da em His tó ria, pela Uni si nos, é mes tre e dou to ra

em Antro po lo gia, pela UnB, ten do sua tese o tí tu lo 

Co lo nos e Si ti an tes: um es tu do com pa ra ti vo do

pa ren tes co e da re pro du ção so ci al cam po ne sa.

Ellen é au to ra de, en tre ou tros, A co lo ni za ção

ale mã no Vale do Mu cu ri (Belo Ho ri zon te:

Cen tro de Estu dos His tó ri cos e Cul tu ra is da Fun -

da ção João Pi nhe i ro, 1993); Gê ne ro e meio am -

bi en te na Ama zô nia Bra si le i ra (Bra sí lia: Insti -

tu to So ci e da de Po pu la ção e Na tu re za, 1994); e

Her de i ro, pa ren tes e com pa dres: co lo nos

do Sul e si ti an tes do Nor des te (Bra sí lia:

EDUnB; São Pa u lo: Hu ci tec, 1995). A pro fes so ra é 

tam bém co-au to ra, com Kla as Wo ort mann, de O

tra ba lho da Ter ra: a ló gi ca e a sim bó li ca da

la vou ra cam po ne sa (Bra sí lia: EDUnB, 1997).

IHU On-Line – Qual é o sig ni fi ca do que a fa -

mí lia cam po ne sa dá para a ali men ta ção?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Lem bran do que a

pa la vra fa mí lia se ori gi na de fa mu lus, quer di zer,

fa min tos ao re dor de um pote ou pa ne la com co -

mi da, ou que, nos re cen se a men tos da Co roa Por -

tu gue sa, re gis tra vam-se os “fo gos”, quer di zer, ca -

sas com fa mí li as ao re dor de um fo gão, po de mos

di zer que o ide al da fa mí lia cam po ne sa é or ga ni zar 

sua pro du ção con for me suas ca rac te rís ti cas e ne -

ces si da des e, num se gun do pla no, para a ven da.

Para eles, pro du zir sig ni fi ca le var em con ta as ne -

ces si da des de ali men tos de cri an ças, ido sos e do -

en tes, para aque les mem bros que tra ba lham mu i -

to pe sa do etc.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is ca -

rac te rís ti cas da ali men ta ção no meio ru ral?

Kla as e Ellen Wo ort mann – As ca rac te rís ti cas

da ali men ta ção va ri am mu i to. Em nos sas pes qui -

sas, mos tra mos que, na ali men ta ção cam po ne sa,

a quan ti da de e a di ver si da de são mais im por tan -

tes do que a qua li da de, isto é, a so fis ti ca ção. Isso

ocor re por que a fa mí lia cam po ne sa pro duz a ma i or

par te da qui lo que con so me, o que pode le var a

uma di e ta ra zoá vel, po rém pou co va ri a da e mar -
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ca da pela sa zo na li da de. Cri ses na fa mí lia ou de -

cor ren tes de fa to res am bi en ta is po dem le var a que 

o con su mo de ali men tos seja re du zi do a um mí ni -

mo ne ces sá rio por cer tos pe río dos. Em nos so li -

vro, O tra ba lho da Ter ra, so bre o ser tão do Nor -

des te, apon ta mos que a ame a ça de fome de vi do

às fre qüen tes se cas, faz com que a pre o cu pa ção

com a pro du ção de ali men tos seja ain da ma i or. A

co lhe i ta de um ano re pre sen ta a se gu ran ça ali -

men tar da fa mí lia e a ob ten ção de se men tes, a ga -

ran tia de con su mo do ano se guin te. Aqui no Sul,

há re gis tros de cri ses tem po rá ri as, ain da que me -

nos in ten sas, de cor ren tes de for tes ge a das ou, em

tem pos an ti gos de pra gas, como as de ga fa nho tos

que com pro me ti am a pro du ção no sis te ma an ti go

dos te u to-bra si le i ros. A pre sen ça de vá ri as for mas

de gor du ra e car ne de por co está di re ta men te li ga -

da à tra di ção te u to-nór di ca de co mi da e ao gran -

de dis pên dio de ener gia de cor ren te do ár duo tra -

ba lho fí si co. Este sis te ma hoje está sen do subs ti tu í -

do – até por que os co lo nos já dis põem de equi pa -

men tos que lhes fa ci li ta o tra ba lho –, e a co mi da

tra di ci o nal pas sou a ser sa bo re a da em res ta u ran -

tes co lo ni a is nos fins-de-se ma na.

IHU On-Line – Com as in con tá ve is op ções

de lu ga res para co mer fora de casa e de ser -

vi ços de en tre ga em do mi cí lio, e a pro pa ga -

ção dos ali men tos pré-co zi dos e con ge la -

dos, es ta rá o ve lho fo gão do més ti co fa da do

a vi rar peça de mu seu?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Po de ría mos res -

pon der sim e não. Sim, por que du ran te a se ma na

o fo gão, no sen ti do de fon te de ca lor para a pre pa -

ra ção da co mi da que nu tre bi o lo gi ca men te a fa mí -

lia, mu i tas ve zes é subs ti tu í do pelo bal cão do

self-ser vi ce no res ta u ran te ou pelo mi cro on das em 

casa. Con tu do, pode-se tam bém res pon der não,

no sen ti do de que no fo gão se pre pa ra a co mi da

que nu tre so ci al men te os in di ví du os, es tre i tan do

as re la ções en tre as pes so as. Quer di zer, é no fo -

gão que se pre pa ra o al mo ço de do min go da fa mí -

lia, o jan tar para os ami gos, e tam bém a água do

chi mar rão!

IHU On-Line – Qu a is são os sen ti dos sim bó -

li cos que pode ha ver por de trás das prá ti cas 

ali men ta res?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Em pa les tra pro fe -

ri da re cen te men te na Fi o cruz, usa mos a ex pres são 

“a co mi da fala”. A co mi da que ser vi mos às vi si tas, 

mais do que fa lar de seu va lor nu tri ci o nal, pas sa

um va lor so ci al – fala de pro xi mi da de, de ami za -

de, agre ga ção, es tre i ta men to de la ços so ci a is e

afe ti vos. Alguém pen sa ria em ser vir um fe i jão re -

quen ta do a con vi da dos? Não! Ser ve-se fe i jo a da

pre pa ra da com ca pri cho ou um chur ras co com to -

dos os de ta lhes e acom pa nha men tos que unem as 

pes so as; brin da-se com as be bi das ser vi das. Mas a 

co mi da so fis ti ca da de hoje tam bém “fala” de

fome no pas sa do. O fon due, por exem plo, hoje

char mo so, caro e es pe ci al, tem sua ori gem na co -

mi da de cam po ne ses su í ços que, ao se en con tra -

rem nas mon ta nhas para onde le va vam seu gado,

se re u ni am ao re dor de um fogo e de um pote no

qual cada um ti ra va de seu bol so o que i jo pro du zi -

do em seus di fe ren tes lu ga res de ori gem. Essa co -

mi da, que os aque cia do frio e da so li dão do tra -

ba lho, era acom pa nha da de pe da ços de pão pre -

to, fe i tos, mu i tas ve zes, de se men tes sel va gens

por que o tri go era raro e caro. Da mes ma for ma,

como mos tra Darn ton9, as his tó ri as in fan tis tra di -

ci o na is, dos Irmãos Grimm, por exem plo, tam bém 

nos “fa lam” da vida dos cam po ne ses da Eu ro pa.

Elas mos tram a fome dos per so na gens, a luta do

co ti di a no para man ter gran des fa mí li as, as es tra té -

gi as para ob ten ção de co mi da, e men ci o na-se

sem pre a re com pen sa do he rói na for ma de gran -

de ban que te que lhe é ser vi do, e é cla ro, a mão de

uma bela prin ce sa.

Os sen ti dos sim bó li cos na ali men ta ção

Há mu i tos sen ti dos sim bó li cos nas prá ti cas

ali men ta res. Ne las são re ve la das ex pres sões de

sta tus, de hi e rar quia, ob ser van do-se o lu gar que

lhe é de sig na do para sen tar, quem come pri me i ro, 

onde a co mi da é ser vi da ou con su mi da etc. Em fa -
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9 Ro bert Darn ton: his to ri a dor nor te-ame ri ca no, co nhe ci do do pú bli co bra si le i ro, so bre tu do pela pu bli ca ção de O gran de mas -
sa cre dos ga tos (Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1986) e Boê mia li te rá ria e Re vo lu ção (São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 1987).
(Nota da IHU On-Line)



mí li as tra di ci o na is, por exem plo, cabe ao pai sen -

tar à pon ta da mesa, ten do a es po sa de um lado e,

em ge ral, o fi lho mais ve lho de ou tro; no Ja pão,

pelo con trá rio, quan to mais im por tan te é a pes -

soa, mais cen tral é a po si ção que ela ocu pa à

mesa. Assim, se um de nós oci den ta is par ti ci par

de um al mo ço tra di ci o nal ja po nês e for co lo ca do

na pon ta. Vale men ci o nar tam bém o caso de um

re cen te al mo ço do qual par ti ci pa mos na co lô nia

gre ga de Bra sí lia. Fi na li za das as apre sen ta ções fol -

cló ri cas, o ar ce bis po, o em ba i xa dor e as de ma is

au to ri da des fo ram os pri me i ros e – diga-se de pas -

sa gem – os úni cos, a se rem ser vi dos pe las es po sas

dos or ga ni za do res do even to em suas me sas si tu a -

das no pla no cen tral do sa lão. De po is de ser vi das

as au to ri da des, o pú bli co foi con vi da do a for mar

fila e se ser vir do ex ce len te buf fet pre pa ra do. Ser -

vir pri me i ro, es pe rar pa ci en te men te, co lo car as

au to ri da des em lu gar es pe ci al, fo ram evi den te -

men te ma ne i ras de ex pres sar o res pe i to e apre ço

do gru po pe las au to ri da des pre sen tes, em es pe ci al 

pelo ar ce bis po, que veio es pe ci al men te de Bu e -

nos Aires para prestigiar o evento.

IHU On-Line – Como apa re ce no meio ru ral

a pre o cu pa ção com a nu tri ção?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Cada re gião pos -

sui os seus pa drões nu tri ci o na is que são par te do

que de fi ni mos de ma triz cog ni ti va cam po ne sa. No 

Re la tó rio de Há bi tos e Pa drões Ali men ta res, co or -

de na do por Kla as Wo ort mann, na dé ca da de

1970, em vá ri as re giões do Bra sil (dis po ní vel em

www.unb.br, na pá gi na do De par ta men to de

Antro po lo gia), ob ser vou-se que, de vi do a im pac -

tos so ci o e co nô mi cos de cor ren tes do ca pi ta lis mo,

em áre as tais como a Ama zô nia, os gru pos cam -

po ne ses tra di ci o na is não es ta vam mais con se -

guin do man ter seus pa drões ali men ta res ide a is.

Mais es pe ci fi ca men te, a to ma da de suas ter ras co -

mu na is por gran des agro in dús tri as, as so ci a do a

des ma ta men tos com pro me teu, de for ma ir re ver sí -

vel, a sus ten ta bi li da de de seus sa be res e pa drões

ali men ta res tra di ci o na is. Em re cen te ar ti go pu bli -

ca do em co le tâ nea pela USP, so bre nos sas pes qui -

sas no ser tão do Nor des te, ob ser va-se que os cam -

po ne ses pos su em cla ros pa drões et no nu tri ci o na is, 

pe los qua is eles clas si fi cam, por exem plo, os di fe -

ren tes ti pos de car nes em for tes e fra cas. Assim, a

car ne de caça é a mais for te, se gui da pela de por -

co, pela car ne de rês, de po is pela car ne de fran go

da roça, pela de gran ja, se gui do da clas si fi ca ção

das va ri e da des de pe i xe. Já de acor do com a ma -

triz cog ni ti va dos co lo nos te u to-bra si le i ros, há co -

mi das for tes e fra cas por na tu re za, sen do que es tas 

úl ti mas po dem ser pre pa ra das de for ma a se tor -

na rem for tes. Uma co mi da fra ca como o ai pim,

co zi do na água e sal, pode ser con su mi da por pes -

so as fra cas ou do en tes; con tu do, ele pode ser tor -

na do for te, por tan to ade qua da para quem des -

pen de mu i ta ener gia no tra ba lho, quan do ser vi da

com co ber tu ra que con te nha gor du ra de por co,

com fa ri nha de man di o ca ou ba con fri tos.

IHU On-Line – Qual é a ló gi ca e o va lor sim -

bó li co de man ter os sa bo res e os sa be res

tra di ci o na is re la ti vos à ali men ta ção en tre

as fa mí li as cam po ne sas?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Tan to a ló gi ca

quan to as di men sões sim bó li cas de sa be res e sa -

bo res tra di ci o na is re me tem ao que Bour di eu10 de -

fi niu como ha bi tus, quer di zer, um sa ber so ci al

que es ta be le ce o equi lí brio en tre con ti nu i da de e

mu dan ça. Assim, os sa be res e os sa bo res são de fi -

ni dos por meio de es que mas ge ra is du rá ve is e de

dis po si ções in ter na li za das que ori en tam prá ti cas

sem pre adap ta das a no vas con jun tu ras his tó ri cas

ou ge o grá fi cas. É com base nes se ha bi tus que os

gru pos so ci a is es ta be le cem, por exem plo, os ali -

men tos de fi ni dos como co mí ve is, por tan to so ci al -

men te ace i tos, di fe ren te da que les de fi ni dos como

co mes tí ve is, numa pers pec ti va bi o ló gi co-nu tri ci o -

nal. É tam bém com base nes se ha bi tus que o gru -

po se le ti va men te ace i ta ou re je i ta ino va ções, como

no vas va ri e da des, des car ta for mas de be ne fi ci a -
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10 Pi er re Bour di eu (1930-2002): so ció lo go fran cês. Ca te drá ti co de So ci o lo gia no Co lé ge de Fran ce, Pi er re Bour di eu era con si de -
ra do um dos in te lec tu a is mais in flu en tes da sua épo ca. A edu ca ção, a cul tu ra, a li te ra tu ra e a arte fo ram os seus pri me i ros ob je -
tos de es tu do. Nos úl ti mos anos, Bour di eu vi nha-se de di can do ao es tu do dos me i os de co mu ni ca ção e da po lí ti ca. Au tor de
uma so fis ti ca da te o ria dos cam pos de pro du ção sim bó li ca, o so ció lo go pro cu rou mos trar que as re la ções de for ça en tre os agen -
tes so ci a is se apre sen tam sem pre na for ma trans fi gu ra da de re la ções de sen ti do. (Nota da IHU On-Line)



men to an ti gas, in cor po ran do no vos equi pa men -

tos ou ain da ou tras va ri e da des de ali men tos. É o

caso do to ma te que foi in tro du zi do na área co lo -

ni al ale mã logo após a II Gu er ra Mun di al e ini ci al -

men te so men te co zi do. Qu a se uma dé ca da de -

po is, ele pas sou a ser in cor po ra do in na tu ra como

sa la da. Por ou tro lado, um ali men to como a ce va -

da, tra di ci o nal con su mo de in ver no e pro du to as -

so ci a do a fa mí li as com gran de dis po ni bi li da de de

for ça de tra ba lho, com a re du ção de mo grá fi ca do

nú me ro de fi lhos e a emi gra ção de par te do work -

te am para a ci da de, pra ti ca men te de sa pa re ceu do 

con su mo e das prá ti cas pro du ti vas.

IHU On-Line – Como a co mi da in flu en cia na 

cons tru ção do gê ne ro fa mi li ar?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Se ria in te res san te

di fe ren ci ar ini ci al men te ali men to de co mi da. Ali -

men to, por de fi ni ção, re me te ao que é pro du zi do

pelo pai-pro ve dor, na roça, quer di zer, trans for ma 

a na tu re za ao pro du zir a ma té ria-pri ma a ser des ti -

na da à casa. Por sua vez, numa re la ção de com -

ple men ta ri da de de gê ne ro, cabe à mãe trans for -

mar o ali men to em co mi da, quer di zer, a na tu re za

em cul tu ra. Cabe a ela tam bém pre pa rar, ade -

quar a co mi da aos di fe ren tes mem bros da fa mí lia 

– a co mi da for te para os que tra ba lham pe sa do, e 

a fra ca para as cri an ças, os ido sos etc. E em si tu a -

ções ex tre mas, de es cas sez, como nos pe río dos

de seca no Nor des te, ou como é mu i to bem mos -

tra do no fil me A ba la da de Na ra ya ma, cabe a ela

dis tri bu ir se le ti va men te a co mi da aos di fe ren tes

mem bros da fa mí lia, até que mais ali men to é

con se gui do.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção da

obra de Câ ma ra Cas cu do para o de ba te so -

bre a ali men ta ção?

Kla as e Ellen Wo ort mann – Câ ma ra Cas cu do,

como fol clo ris ta et nó gra fo, um eru di to, foi mu i to

im por tan te pe los re gis tros cu i da do sos que re a li -

zou e pe las di fe ren tes fon tes nas qua is pes qui sou.

Foi um dos pre cur so res no re co nhe ci men to do

po ten ci al da me mó ria oral dos gru pos por ele pes -

qui sa dos e es ti mu lou o tra ba lho de cam po. Foi

tam bém um ino va dor em re la ção ao gê ne ro por

pes qui sar a co mi da, o que na épo ca era “as sun to

de mu lher”!
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Fome: ame a ça a vida e in ter rom pe so nhos

Entre vis ta com Ma ria do Car mo So a res de Fre i tas

Ma ria do Car mo So a res de Fre i tas é pro fes -

so ra na Esco la de Nu tri ção da Uni ver si da de Fe de -

ral da Ba hia (UFBA). Gra du a da em Nu tri ção, pela

UFBA, é mes tre em Sa ú de Pú bli ca, pela Escu e la

de Sa lud Pú bli ca de Mé xi co, e dou to ra em Sa ú de

Co le ti va, pela UFBA, com a tese in ti tu la da Sig ni fi -

ca dos da fome: um es tu do et no grá fi co em um ba ir -

ro po pu lar de Sal va dor.

Ma ria do Car mo So a res, na en tre vis ta que

con ce deu por e-mail à re vis ta IHU On-Line, em 7 

de no vem bro de 2005, fala so bre o pro ble ma da

fome, tema do seu li vro Ago nia da fome (Rio de

Ja ne i ro: Fi o cruz; Sal va dor: EDUFBA, 2003). “Si -

tu a da no um bral en tre vida e mor te, a fome é di fí -

cil de ser des cri ta e com pre en di da pe los que não a

vi ven ci am. E, por ma i or que seja meu es for ço com 

a uti li za ção de mé to dos de apro xi ma ção da re a li -

da de, não con si go, com ple ta men te, tra du zir em

pa la vras esta per ver são so ci al, de fi ni da por pro -

ces sos de ex clu são, os qua is se re ve lam em cada

con tex to de do mi na ção po lí ti ca e eco nô mi ca”,

afir ma a pro fes so ra.

IHU On-Line – Qu a is são as pe cu li a ri da des

no sig ni fi ca do da fome e do ali men to na

vida dos fa min tos?

Ma ria do Car mo Fre i tas – A fome crô ni ca e co -

le ti va no Bra sil é uma pro du ção his tó ri ca que pos -

sui dis tin tos sig ni fi ca dos, tan to no con tex to mais

am plo da so ci e da de como no uni ver so par ti cu lar

das pes so as atin gi das. Sen do uma vi sí vel pro du -

ção da de si gual da de so ci al, é dis tin ta da que la dos

cam pos de con cen tra ção, das guer ras, e das ca tás -

tro fes cli má ti cas. Na nos sa so ci e da de (e em ou -

tras, se me lhan tes), a fome se con cen tra em pes -

so as con de na das à in cer te za de so bre vi ver des de

a mais ten ra ida de. Fa lar des te tema é dis cor rer

so bre uma mo da li da de de ge no cí dio, uma re a li -

da de em que a cena da mor te está pre di ta pela fal -

ta ma te ri al e des ti na da ao co ti di a no ex tre ma do de 

po bre za e vi o lên cia. Si tu a da no um bral en tre vida

e mor te, a fome é di fí cil de ser des cri ta e com pre -

en di da pe los que não a vi ven ci am. E, por ma i or

que seja meu es for ço com a uti li za ção de mé to dos

de apro xi ma ção da re a li da de, não con si go com -

ple ta men te tra du zir em pa la vras esta per ver são

soci al, de fi ni da por pro ces sos de ex clu são, os qua is

se re ve lam em cada con tex to de do mi na ção po lí ti -

ca e eco nô mi ca.

IHU On-Line – Que as pec to, em seu es tu do

de cam po em Sal va dor, mos tra a for ma

mais des nu da da fome?

Ma ria do Car mo Fre i tas – A fal ta de aces so aos

alimen tos leva al gu mas pes so as a co me rem bis -

co i to de bar ro, sopa de pa pe lão, ven to...

IHU On-Line – Há di ver gên ci as en tre o dis -

cur so so bre a fome e a re a li da de pes qui sa da 

pela se nho ra?

Ma ria do Car mo Fre i tas – A fome que es tu do

di ver ge do con ce i to de fome da clí ni ca. Não se tra -

ta de um cor po es quá li do, ma gro pela des nu tri -

ção. Os fa min tos tam bém são obe sos por que co -

mem ba si ca men te car bo i dra tos (pi rão de fa ri nha)

e gor du ras (sebo de por co e boi) por se rem mais

ba ra tos.

IHU On-Line – Como se dá a re la ção en tre

trá fi co e fome?

Ma ria do Car mo Fre i tas – Fome e dro ga agem

como uma en de mia em todo o ba ir ro. A in fluên cia 
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das dro gas con ta gia, so bre tu do, os jo vens. A fome 

gera vi o lên cia. Fome e dro ga na di men são pú bli ca 

es tão ir ma na das. Usa-se dro ga para não sen tir

fome, ven de-se dro ga para não mor rer de fome. O 

de ses pe ro da fome faz com que as pes so as vas cu -

lhem os li xos ao re dor do ba ir ro em bus ca de co -

mi da em ple na luz do dia, nem es pe ran do mais a

no i te che gar.

IHU On-Line – Que con se qüên ci as psi co ló gi -

cas e so ci a is essa re a li da de pode pro vo car?

Ma ria do Car mo Fre i tas – Não sei di zer. São

tra u mas ter rí ve is. Ver go nha, hu mi lha ção de ver os 

fi lhos com fome...

IHU On-Line – Como você che gou à con clu -

são de que a fome é uma das pi o res ago ni as

do ser hu ma no?

Ma ria do Car mo Fre i tas – Com base nas fa las

des ses fa min tos. São suas ex pres sões re ve la do ras

de an gús ti as e me dos da ame a ça da fome. A fome,

para mu i tos, é um de mô nio que anda co la do às

suas vi das.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri za nos fa -

min tos o medo da fome? E como eles de fi -

nem a fome?

Ma ria do Car mo Fre i tas – Qu al quer pes soa do 

ba ir ro se sen te fa min ta em seus con tex tos par ti -

cu la res, ou por que tem uma fome vi ven ci a da de

suas in fân ci as, ou por que, de fato, não tem o su fi -

ci en te para co mer. A con cep ção clí ni ca de “um

es tar nu tri do” sig ni fi ca, para eles, es tar fa min to

em suas re a li da des. A re a li da de é re con du zi da

por uma di ver si da de de sen ti dos, cuja ex pe riên -

cia im põe sig ni fi ca dos sub je ti vos para or de nar

esse mun do real. Nes sa cons tru ção da cul tu ra, a

con di ção de fome cen tra o su je i to em sua pró pria 

re a li da de.

IHU On-Line – Qu a is as se qüe las fí si cas de

quem já en fren tou a fome?

Ma ria do Car mo Fre i tas – De sâ ni mo, can sa ço

de vi ver, ane mia crô ni ca, de fi ciên cia em vá ri os

ór gãos...

IHU On-Line – Como a se nho ra ava lia as po -

lí ti cas de aces so aos ali men tos do Go ver no

Lula? O que di zer do Pro gra ma Fome Zero?

Maria do Car mo Fre i tas – Con si de ro-as re du -

ci o nis tas, as sis ten ci a lis tas e di fi cil men te se po de ria 

mo di fi car a si tu a ção de fome sem mo di fi car o mo -

de lo ne o li be ral que toma con ta da eco no mia des -

de a Era FHC. A po pu la ção ne ces si ta de em pre go,

me lho res sa lá ri os, re for ma agrá ria e, so bre tu do,

po lí ti cas so ci a is que va lo ri zem a in fân cia, a ju ven -

tu de etc. A au sên cia de pro je tos po lí ti co-so ci a is

prin ci pal men te para as ca ma das po pu la res se

cons ti tui na sus ten ta ção de uma es pé cie de va zio

de ex pec ta ti vas para as pes so as. Essa fal ta de pro -

je tos trans for ma do res da re a li da de de fome for ta -

le ce a de ses pe ran ça e o fa ta lis mo, es ses que ali -

men tam a cul tu ra de fome. A con di ção de fome,

como uma das mais ter rí ve is ex pe riên ci as da vida, 

vem con fir mar a ne ces si da de de ações po lí ti cas

mais am plas do que a do a ção de ali men tos pe los

ser vi ços de sa ú de para uma po pu la ção con ce bi da

como “vul ne rá vel” aos efe i tos da fome crô ni ca.

Uma com ple men ta ção es ta ria em ações que ma -

ni fes tem a im por tân cia da re ver são dos sen ti dos

de fome, pela va lo ri za ção so ci al do su je i to, as so -

ci ado a mu dan ças es tru tu ra is na so ci e da de que

pro duz fome. Com esse ca mi nho a con quis ta da

ci da da nia es ta ria mais pró xi ma de cada pes soa e

cer ta men te po de ria li ber tar-se da fome, esse es -

pec tro que ame a ça a vida e in ter rom pe qual quer

so nho hu ma no.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção da

obra de Câ ma ra Cas cu do para o de ba te so -

bre a ali men ta ção?

Ma ria do Car mo Fre i tas – Con si de ro in te res -

san te, mas su gi ro ou tras, como His tó ria po lí ti ca do 

abas te ci men to, de Ma ria Yeda Li nha res.
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A te ra pia de co zi nhar

Entre vis ta com So nia Hirsh

“Co zi nhar é me di tar”, afir ma a jor na lis ta e

es cri to ra So nia Hirsch. Entre 1976 e 1982, Hirsch

es tu dou ali men ta ção e me di ci na na tu ral e ori en tal. 

Como jor na lis ta, de di cou-se a es cre ver so bre seu

novo cam po de co nhe ci men to: a ali men ta ção

como base da sa ú de. Em de zem bro de 1983, pu -

bli cou seu pri me i ro li vro, Pra to fe i to, pelo selo

Iba se-Co de cri. Logo de po is, sa í ram mais três pela

Edi to ra Roc co (Sem açú car com afe to, Ma mãe 

eu que ro e O me ni no que não que ria co mer). 

Des de en tão, pas sou a ter sua pró pria edi to ra. Faz

car ti lhas em qua dri nhos so bre ali men ta ção e ale i -

ta men to ma ter no. Em 1987, pu bli cou Inha me

Inha me, o me lhor da fes ta e Boca fe liz. Em

1990, es cre veu e pu bli cou Ma nu al do he rói, em

que co lo cou ao al can ce de le i gos e es tu di o sos os

co nhe ci men tos bá si cos da me di ci na e da di e té ti ca

chi ne sa. Com este li vro, ul tra pas sou o con ce i to de

ali men ta ção na tu ral e en tra nas ques tões mais

pro fun das da ali men ta ção. Em 1992, com ple tou

um ban co de da dos so bre va lo res nu tri ci o na is e

co me çou a es cre ver O mí ni mo para você se sen tir

o má xi mo, lan ça do em maio de 1993. Em 1995,

lan çou Só para mu lhe res, um ex ten so tra ba lho

de pes qui sa so bre a sa ú de da mu lher. Em 1997,

apre sen tou A di e ta do Dr. Bar cel los con tra o

cân cer (e to das as aler gi as). Em 2002, lan çou

Me di tan do na co zi nha, co le ção de 25 crô ni cas

ilus tra das por Ce li na Gus mão, pu bli ca das ori gi -

nal men te na re vis ta Bons Flu i dos. Em 2005, es -

cre veu e lan çou ATCHIIIM!, so bre as for mas ca -

se i ras de en ten der, tra tar e evi tar gri pes, res fri a -

dos, aler gi as e de ri va dos. Di ri ge e apre sen ta um

pro gra ma se ma nal so bre sa ú de na rá dio Mec do

Rio de Ja ne i ro. So nia con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line por e-mail, em 7 de no vem bro de 2005.

IHU On-Line – Co zi nhar pode ter efe i to

te ra pêu ti co?

So nia Hirsh – Cla ro. A ten dên cia do co zi nhe i ro é 

cons tru ir har mo nia en tre co res, for mas, sa bo res,

tex tu ras, aro mas. Essa é a fun ção ocul ta de mu i tos 

tra ba lhos ma nu a is como te ce la gem, mar ce na ria,

bor da do, mon ta gem de mi ni a tu ras de na vi os. Nós 

trans for ma mos co i sas em ali men tos, usan do, para 

isso, os re cur sos e ri tu a is apro pri a dos, ain da que

seja so men te la var e co lo car no pra to. Isso pode

ser pro fun da men te har mo ni za dor se a pes soa es ti -

ver bem en vol vi da com o pro ces so. Além dis so, o

co zi nhe i ro lida com ele men tos e con ce i tos bá si cos

da vida: água, fogo, quan ti da de, tem po, ins tru -

men tos. Fa zer isso de modo ade qua do, pro du zin -

do uma co mi da sa bo ro sa e nu tri ti va, dá mu i to

con ten ta men to. É o que tan tas pes so as tra du zem

como “fa zer com amor”. Amor é o re co nhe ci men -

to do que é bom em cada co i sa e cada pes soa. Co -

zi nhar pode ser mu i to bom.

IHU On-Line – Como é pos sí vel com pre en -

der por que co me mos o que co me mos e por

que o fa ze mos des sa ou da que la ma ne i ra?

So nia Hirsh – Do mes mo modo como com pre -

en de mos por que ama mos o que ama mos e por

que o fa ze mos des sa ou da que la ma ne i ra. Ou

seja, não é sem pre que se con se gue. O ato de co -

mer pode ser sen sa to num mo men to, e no ou tro

com ple ta men te anár qui co, mo vi do por de se jos

cuja sa tis fa ção traz mais de se jos. Além dis so, tan to 

a fru ga li da de quan to a opu lên cia no co mer têm

sig ni fi can te cul tu ral, psi co ló gi co, so ci al, am bi en -

tal, re li gi o so. É mu i ta co i sa ao mes mo tem po.

Uma ba ta ta fri ta é mu i to mais do que uma ba ta ta

fri ta.
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IHU On-Line – Os con ce i tos da cul tu ra ori en -

tal po dem aju dar para uma ati tu de mais re -

fle xi va di an te da pre pa ra ção dos ali men tos?

So nia Hirsh – Alguns dos po vos ori en ta is co zi -

nham tra di ci o nal men te de modo se me lhan te às

prá ti cas cu li ná ri as re li gi o sas do bu dis mo, do ta o ís -

mo e do hin du ís mo, que fa zem mu i tas ofe ren das

co mes tí ve is. Os ja po ne ses con si de ram que o es pí -

ri to do ser hu ma no tam bém deve ser ali men ta do

pela be le za do pra to. A pa ciên cia e a de li ca de za

são cul ti va das, as sim como a ge ne ro si da de, e na -

tu ral men te in te gra das à for ma de co zi nhar. Tudo

isso apa re ce como po e sia aos olhos oci den ta is,

tal vez con vi de à re fle xão.

IHU On-Line – Você vê o ato de co zi nhar

como um exer cí cio de ge ne ro si da de, de au -

to co nhe ci men to e de con ta to com a na tu re -

za. Po de ria ex pli car essa afir ma ção?

So nia Hirsh – De ge ne ro si da de, por que se co zi -

nha para al guém, mes mo que seja só para si mes -

mo. É ge ne ro so o ato de dar e tam bém é ge ne ro so 

o ato de re ce ber. De au to co nhe ci men to, por que,

para co zi nhar, é pre ci so olhar para fora e para

den tro – ver como está o dia, como está a pes soa,

e o que é mais ade qua do pre pa rar e de que for ma. 

Há dia de sa la da de fo lhas fres cas e há dia de sopa 

quen te de ra í zes, in de pen den te de es tar fa zen do

frio ou ca lor. Pode es tar ca lor lá fora, e a pes soa

es tar sen tin do frio, que pas sa com uma so pi nha.

De con ta to com a na tu re za, por que os in gre di en -

tes da co mi da cos tu mam ser na tu ra is na ori gem, a

água é na tu ral, o fogo é na tu ral. Os ve ge ta is po -

dem ser uma aula de na tu re za. Por exem plo,

pega-se um maço de ce bo li nhas ver des e de i xa-se

na ban ca da da pia. Algu mas ho ras de po is, ele já

está todo apon tan do para cima. Isso é uma de -

mons tra ção prá ti ca do que os chi ne ses cha mam de

ener gia Ma de i ra, as cen den te, fres ca, pri ma ve ril.

IHU On-Line – Qu a is são as al ter na ti vas

hoje para se ter uma ali men ta ção sa u dá vel

com tan tos agro tó xi cos, pro du tos quí mi cos

e al te ra ções ge né ti cas nos ali men tos?

So nia Hirsh – Bom, me pa re ce me lhor se guir um 

es ti lo mais na tu ral. Meu pa râ me tro é este: quão

per to da na tu re za está isso? Pre fi ro o in te i ro ao

mo í do, o fogo ao mi cro on das, o co zi do ou re fo ga -

do ao fri to ou as sa do. Com pro ver du ras or gâ ni cas 

e co muns, de pen den do da ofer ta, mas al guns pro -

du tos só or gâ ni cos: va gem, mo ran go, bró co lis,

fran go, ovos. Nos so mer ca do está apto a aten der

a to dos os seg men tos, e quan to mais o con su mi -

dor exi gir, mais qua li da de terá – a um pre ço mais

alto, evi den te men te, como em qual quer se tor.

IHU On-Line – Qu a is são os ma le fí ci os do

açú car para a sa ú de hu ma na? O que po de -

ria subs ti tuí-lo?

So nia Hirsh – O pro ble ma é o ex ces so de açú car

re fi na do, mas ca vo ou mel, que tem po ten ci al de

ca u sar um sem-fim de trans tor nos – obe si da de, hi -

po gli ce mia, di a be tes, can di día se, pa ra si to se crô ni -

ca, per tur ba ções alér gi cas, de ge ne ra ção den tá ria,

per da de vi ta mi nas e mi ne ra is im por tan tes, como

B12 e cál cio. Po de mos es cre ver pá gi nas e pá gi nas

so bre isso. No va men te, su gi ro o pa râ me tro na tu -

ral: pro cu rar ob ter sa tis fa ção no açú car na tu ral

das fru tas, fres cas ou se cas, e oca si o nal men te em

um ou ou tro doce ou cho co la te ir re sis tí vel. O açú -

car e os bis co i ti nhos e con fe i tos que ve i cu lam são

ins tru men tos mu i to efi ci en tes de ma ni pu la ção co -

mer ci al. O que é ex tre ma men te imo ral, já que leva 

a pro ble mas de sa ú de in di vi du a is e co le ti vos, e ile -

gal, vis to que os ór gãos ofi ci a is de aten ção à sa ú de 

de ve ri am se po si ci o nar me lhor a res pe i to.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

para a cul tu ra da ali men ta ção da in tro du -

ção do fre e zer e do mi cro on das?

So nia Hirsh – Eles fa zem par te do es ti lo fast-food, 

junk food (clas si fi ca ção que se dá a ali men tos com 

ba i xo va lor nu tri ci o nal, tí pi cos do fast-food e de

pro du tos in dus tri a li za dos, como sal ga di nhos e bis -

co i tos re che a dos, que sa ci am a fome, mas não ali -

men tam), que nun ca vai de i xar de exis tir. Aten -

dem a pes so as que gos ta ri am de se ali men tar com

pí lu las para não ter que la var pra tos, mas ti gar,

sen tar, es sas co i sas. Tam bém di zem que eli mi na -

ria o pro ble ma de ir ao ba nhe i ro, já que até isso vi -

rou um pro ble ma.
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No vos há bi tos ali men ta res: ru í nas do mi cro on das

Por Fe li pe Fer nan dez-Armes to

Fe li pe Fer nan dez-Armes to é his to ri a dor e

pro fes sor da Uni ver si da de de Lon dres. Escre veu,

en tre ou tros li vros, Mi lê nio (Rio de Ja ne i ro: Re -

cord, 1999) e Food – A his tory (Lon dres: Ed.

Mac mil lan, 2001). Este tex to foi pu bli ca do no jor -

nal The Gu ar di an e no Ca der no Mais! do jor nal

Fo lha de S. Pa u lo, em 20 de ou tu bro de 2002.

Os sub tí tu los são do Ce pat, de Cu ri ti ba. Fe li pe

Fer nan dez es cre veu para IHU On-Line, em 3 de

no vem bro de 2005, des ta can do os im pac tos das

no vas tec no lo gi as so bre os há bi tos ali men ta res.

A gor du ra pode ser fa tal. A obe si da de é o

gran de bi cho-pa pão atu al da sa ú de. As do en ças

car día cas e a di a be tes tipo 2 [que aco me te adul -

tos] sur gem em ra zão da gor du ra. O pe ri go ca u sa

per ple xi da de por que é pa ra do xal. Afi nal, vi ve mos 

na cul tu ra mais cons ci en ti za da e ob ce ca da por di e -

tas da his tó ria do mun do. Pen sa mos em ma gre za,

mas en gor da mos. Tra ta-se de mais do que uma pe -

cu li a ri da de cul tu ral – é algo que se opõe à ten dên -

cia ge ral da evo lu ção hu ma na. Não é de hoje que

nos sa es pé cie se sai mu i to me lhor do que qual quer

ou tro ani mal ter res tre quan do o as sun to é ab sor ver

gor du ra. Por que isso deu er ra do ago ra?

As ex pli ca ções mais fre qüen te men te ofe re ci -

das pe los es pe ci a lis tas são to das car re ga das de

viés ide o ló gi co. Alguns atri bu em a cul pa ao ca pi -

ta lis mo, que nos te ria ali men ta do à for ça com açú -

car e ami do, ou, en tão, à in dus tri a li za ção e ur ba -

ni za ção, que te ri am afas ta do mi lhões de pes so as

da co mi da sa u dá vel. Para ou tros, fa zer re gi me en -

gor da à me di da que per tur ba o bom fun ci o na -

men to do me ta bo lis mo e en co ra ja a ali men ta ção

ba se a da em ten dên ci as. Alguns cul pam a po bre -

za; ou tros, a abun dân cia. Algu mas des sas ex pli ca -

ções es tão equi vo ca das, e as ou tras são in su fi ci en -

tes. A gor du ra é, de fato, um sin to ma de per tur ba -

ções mais pro fun das em nos sos há bi tos ali men ta -

res. É o si nal ex ter no e vi sí vel de um de sas tre so ci al

pro fun do: o de clí nio da re fe i ção. Se qui ser mos der -

ro tar essa ame a ça, te re mos que en ca rá-la.

A des so ci a li za ção da co mi da

As re fe i ções fe i tas em ho rá ri os cer tos fa zem

par te dos ri tu a is mais an ti gos da hu ma ni da de. Os

efe i tos so ci a bi li zan tes do co mer em gru po aju dam

a nos hu ma ni zar. Os pe que nos vín cu los que unem 

as fa mí li as são for ja dos à mesa. A es ta bi li da de de

nos sos la res pro va vel men te de pen de mais de

man ter mos ho rá ri os cer tos para fa zer mos as re fe i -

ções em con jun to do que da fi de li da de se xu al ou

do res pe i to fi li al. Hoje, essa es ta bi li da de cor re pe -

ri go. A co mi da está sen do des so ci a li za da. O fim

das re fe i ções re gu la res im pli ca dias de ses tru tu ra -

dos e ape ti tes in dis ci pli na dos.

A so li dão da pes soa que con so me fast-food é

in ci vi li za do ra. Nas fa mí li as re gi das pelo mi cro on -

das, a vida fa mi li ar se frag men ta. O fim do pre pa -

ro das re fe i ções em casa é algo que foi pre vis to

com tris te za e, ao mes mo tem po, ar den te men te

de se ja do. O mo vi men to con trá rio à co zi nha ca se i -

ra co me çou há cem anos, sem mu i ta for ça, en tre

os so ci a lis tas que que ri am li ber tar as mu lhe res da

co zi nha e subs ti tu ir a fa mí lia pela co mu ni da de

mais am pla.
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La res sem co zi nha

Em 1887, Edward Bel lamy [es cri tor nor te-

ame ri ca no (1850-1898), au tor do ro man ce utó pi -

co Da qui a cem anos – Re ven do o fu tu ro, pu bli ca -

do no Bra sil pela ed. Re cord] ima gi nou um pa ra í so

com pos to de la res sem co zi nhas. Os tra ba lha do res

en co men da ri am seus jan ta res de car dá pi os im pres -

sos em jor na is e os co me ri am em pa lá ci os po pu la -

res. Vin te anos mais tar de, Char lot te Per kins [es cri -

to ra fe mi nis ta nor te-ame ri ca na (1860-1935)] que -

ria trans for mar a cu li ná ria numa ati vi da de “ci en tí -

fi ca”: na prá ti ca, eli mi ná-la da vida da ma i o ria

das pes so as, como pro fis si o na is tra ba lhan do em

fá bri cas pro du to ras de re fe i ções, man te ria os ní -

ve is ener gé ti cos do mun do tra ba lha dor. Te ria

sido in su por ta vel men te en fa do nho – afi nal, a co -

mi da ins ti tu ci o nal nun ca con se guiu su pe rar a co -

mi da ca se i ra. Mas, pelo me nos, foi con ce bi do

com no bre za de es pí ri to, ten do em vis ta efe i tos

so ci a li za do res.

Ago ra, o ca pi ta lis mo con se guiu fa zer o que o

so ci a lis mo não foi ca paz. Esta mos en fren tan do

uma ver são de pe sa de lo da vi são de Per kins: uma

dis to pia na qual a cu li ná ria ren deu-se à cha ma da

“con ve niên cia”, em que o des mem bra men to das

fa mí li as co me ça pela ge la de i ra. Os pon tos de ali -

men ta ção ima gi na dos por Bel lamy se con cre ti za -

ram, mas são pon tos de ven da de fast-food, for ne -

ci da por em pre sas pri va das, e a co mi da que ser -

vem é uma ali men ta ção pa dro ni za da e uni for me.

Fim dos há bi tos de co zi nha e ali men ta res

Os co zi nhe i ros ci en tí fi cos pre vis tos por Per -

kins são en con tra dos nas fá bri cas de ali men tos

pro ces sa dos, en chen do em ba la gens des car tá ve is

com go ro ro ba des ca rac te ri za da. As pes so as ain da

co mem em casa, mas os ho rá ri os das re fe i ções fo -

ram frag men ta dos: di fe ren tes mem bros das fa mí -

li as es co lhem pra tos di fe ren tes para con su mir em

ho rá ri os di fe ren tes. As pes so as já não apren dem a 

co zi nhar em casa. Elas pre ci sam de uma De lia

[Smith, chef in gle sa, que tem pro gra ma de TV e

vá ri os best-sel lers so bre cu li ná ria] para lhes mos -

trar como pre pa rar um ovo quen te ou re ce bem

ins tru ções de Ni gel la [Law son, per so na li da de da

cu li ná ria bri tâ ni ca], no pro gra ma How to eat

[Como co mer]. Os ho rá ri os das re fe i ções fo ram

mo di fi ca dos para adap tar-se aos no vos ho rá ri os

de tra ba lho.

No Re i no Uni do e nos EUA, as re fe i ções em

ho rá ri os re gu la res es tão de sa pa re cen do da vida

das pes so as du ran te os dias úte is da se ma na. O al -

mo ço de sa pa re ceu, dan do es pa ço ao há bi to de

“pas tar” ou co mer aos pou cos du ran te pe río dos

pro lon ga dos. As pes so as co mem ao mes mo tem -

po que fa zem ou tras co i sas, des vi an do seus olha -

res das ou tras pes so as. Elas fa zem lan ches na rua,

es pa lhan do lixo pelo ca mi nho, po lu i ção ol fa ti va e

mi ga lhas que ser vi rão de ali men to para ra tos. Os

fun ci o ná ri os de es cri tó ri os saem em bus ca de san -

du í ches im pes so a is, pe gam pra tos pron tos de pra -

te le i ras re fri ge ra das e os con so mem às pres sas, so -

zi nhos. Antes de sair de casa pela ma nhã, elas não 

to mam o café da ma nhã na com pa nhia de seus

en tes que ri dos.

O café da ma nhã em fa mí lia é algo que as ro -

ti nas so bre car re ga das aca ba ram por ex clu ir do

co ti di a no das pes so as. À no i te, pode não ha ver re -

fe i ção para ser di vi di da com os fa mi li a res – ou, se

hou ver, pode fal tar com quem com par ti lhá-la. Os

fi lhos de pais que tra ba lham até tar de vol tam para

casa so zi nhos e, es fo me a dos, de vo ram ma car rão

instantâneo ou feijão comido diretamente da lata.

Mi cro on das: fa tor de ero são so ci al

O for no de mi cro on das é um fa tor de ero são

so ci al. Com a aju da des sa má qui na, as pes so as

po dem fa cil men te aque cer qual quer pra to pron to

que es ti ver à mão. Não é ne ces sá rio fa zer ne nhu -

ma con sul ta ao gos to das ou tras pes so as da casa.

Ne nhu ma mãe nem pai po dem de ci dir em nome

da fa mí lia in te i ra. Nin guém na fa mí lia pre ci sa do -

brar-se às de ci sões de nin guém. Essa nova ma ne i -

ra de se ali men tar in ver te a re vo lu ção cu li ná ria

que trans for mou a ali men ta ção num ato so ciá vel

e ame a ça nos fa zer re tro ce der para uma fase de

evo lu ção pré-so ci al. Par te do re sul ta do da so ci e da -

de que se ali men ta de lan ches é o pre ju í zo à sa ú -

de, à me di da que as de sor dens ali men ta res se
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mul ti pli cam. As pes so as dis tan ci a das da ca ma ra -

da gem e da dis ci pli na da mesa co mum pas sam

fome ou co mem de ma is, até al can ça rem ní ve is

ex tre mos de ma gre za ou obe si da de.

A pan de mia da obe si da de co in ci diu com o

de clí nio da re fe i ção “for mal”. Um novo tipo de

des nu tri ção sur giu em cena, ba se a do no ex ces so

de li pí di os le ta is e di e tas mor tí fe ras. Ao mes mo

tem po em que di fun dem a gor du ra, os no vos há -

bi tos ali men ta res mul ti pli cam os mi cró bi os. Qu an -

do os ali men tos são pro du zi dos em mas sa, um

erro é ca paz de in to xi car mu i tas pes so as. A cada

vez que ali men tos pré-pron tos são des con ge la dos

ou que pra tos res fri a dos são aquecidos, é aberto

um nicho ecológico para a infestação microbiana.

Ali men tos crus: so lu ção ou ou tro
pro ble ma?

O mo vi men to em fa vor dos ali men tos crus

não cons ti tui al ter na ti va sa u dá vel. Os de fen so res

dos ali men tos crus pa re cem pre fe rir os ru mi nan tes 

aos hu ma nos. Isso é psi co lo gi ca men te in sa lu bre,

por mais sa u dá ve is que pos sam ser os bro tos de

fe i jão: é o pri mi ti vis mo ro mân ti co ali a do à an si e -

da de eco ló gi ca. Os ur ba nói des mo der nos saem

para o res ta u ran te de ali men tos crus, bus can do

se rem re ad mi ti dos no Éden. Qu an do a eli te afro-

ame ri ca na aban do na os pra tos ri cos em li pí di os

que fa zem par te da tra di ção cu li ná ria do Sul dos

Esta dos Uni dos – cou ve re fo ga da em ba nha de

por co, pé de por co com fe i jão-fra di nho –, em fa -

vor dos le gu mes crus da nova soul food, a per da

de cen tí me tros ab do mi na is se faz acom pa nhar por 

um sa cri fí cio cul tu ral. O mo vi men to em fa vor dos

ali men tos crus não é uma so lu ção, mas par te do

pe ri go, à me di da que di vi de as fa mí li as se gun do

gos tos e dietas.

Re des co brir a mesa

Assim, pa re ce que as re fe i ções em fa mí lia, fe i -

tas em ho rá ri os re gu la res, são uma tra di ção que

aca bou para sem pre. Entre tan to, o fu tu ro ge ral -

men te re ve la ser sur pre en den te men te se me lhan te

ao pas sa do. Esta mos vi ven do um des vio tem po -

rá rio, não uma mu dan ça de rumo. A co zi nha ca -

se i ra vai vol tar à tona por que é in se pa rá vel da hu -

ma ni da de, e o fu tu ro sem ela se ria im pos sí vel. A

ali men ta ção co mu ni tá ria é es sen ci al à vida so ci al,

e va mos aca bar por va lo ri zá-la ain da mais em ra -

zão da ame a ça atual.

É pra ti ca men te cer to que ha ve rá uma re a -

ção em fa vor da vol ta dos há bi tos ali men ta res

tra di ci o na is, à me di da que a moda for se con ver -

ten do em sa u da de e que fo rem se acu mu lan do as 

pro vas dos efe i tos no ci vos do co mer às pres sas.

Os pu bli ci tá ri os já co me çam a cri ar uma nova

aura sen ti men tal em tor no das re fe i ções fe i tas em 

fa mí lia. Alguns ali men tos “de con ve niên cia” po -

dem ser adap ta dos para ser com pa tí ve is com os

va lo res fa mi li a res: o tem po de pre pa ro me nor

pode pos si bi li tar a ado ção de ho rá ri os fi xos para

as re fe i ções.

A vol ta à mesa de jan tar pa re ce ser ine vi tá vel

por que, como dis se Carl yle [Tho mas Carl yle, es -

cri tor es co cês (1795-1881)] cer ta vez, “a alma é

uma es pé cie de es tô ma go, e a co mu nhão es pi ri -

tu al é um co mer jun tos”. Pa re ce que so mos in ca -

pa zes de ser so ciá ve is sem a pre sen ça de ali men -

tos. Para as pes so as que apre ci am a pre sen ça

umas das ou tras, cada re fe i ção é uma fes ta amo -

ro sa. Co me mos para en trar em co mu nhão com

nos sos de u ses. A mesa de jan tar dis cre ta men te

ilu mi na da é nos so pon to de en con tro ro mân ti co

fa vo ri to. Ali an ças di plo má ti cas são for ja das em

ban que tes de Esta do. Ne gó ci os são fe cha dos em

al mo ço. Os en con tros fa mi li a res ain da se dão na

hora das re fe i ções. O lar é um lu gar que tem che i -

ro de co mi da sen do pre pa ra da. Se qui ser mos

que nos sos re la ci o na men tos dêem cer to, te re mos 

que vol tar a co mer jun tos. E, nes se ca mi nho, va -

mos der ro tar a obe si da de. Se pa rar mos de co mer 

cons tan te men te ao lon go do dia, va mos pa rar de

co mer dema is.
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Ve ge ta ri a nis mo: uma pos tu ra éti ca e fi lo só fi ca

Entre vis ta com Marly Winc kler

Marly Winc kler, além de so ció lo ga e tra du to -

ra, é ve ge ta ri a na des de 1982. Ela cri ou o Sí tio Ve -

ge ta ri a no (www.ve ge ta ri a nis mo.com.br) e mo de -

ra as lis tas de dis cus são so bre ve ge ta ri a nis mo

“veg-bra sil” e “veg-la ti na”. É co or de na do ra para

a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be da União Ve ge ta ri a na

Inter na ci o nal (IVU – wwwi vu.org/la tin-ame ri ca.html),

com sede na Ingla ter ra. Pre si de a So ci e da de Ve -

ge ta ri a na Bra si le i ra (www.svb.org.br) e é au to ra

dos li vros Ve ge ta ri a nis mo – Ele men tos para

uma con ver sa so bre (Flo ri a nó po lis: Ed. Rio Qu in -

ze, 1992) e Fun da men tos do ve ge ta ri a nis mo

(Rio de Ja ne i ro: Expres são e Cul tu ra, 2004).

Marly é tam bém a tra du to ra para o por tu guês do

li vro Ani mal li be ra ti on (New York: Har per Col -

lins, 2002) (Li ber ta ção ani mal. Por to Ale gre:

Lu ga no, 2004), do fi ló so fo Pe ter Sin ger.

“O prin ci pal fa tor de des tru i ção da Flo res ta

Ama zô ni ca é a cri a ção de bo vi nos”, cons ta ta a so -

ció lo ga ca ta ri nen se Marly Winc kler, em en tre vis ta

con ce di da por te le fo ne à IHU On-Line por oca -

sião do I Con gres so Ve ge ta ri a no Bra si le i ro e La ti -

no-Ame ri ca no, re a li za do em São Pa u lo de 4 a 8

de agos to de 2006, do qual ela foi a or ga ni za do ra.

A con tra pro pos ta é o ve ge ta ri a nis mo. Na con ver -

sa, Marly re fle te so bre as ques tões am bi en ta is li ga -

das à cri a ção dos ani ma is, bem como so bre suas

ques tões éti cas e eco nô mi cas. A pes qui sa do ra afir -

ma que quem quer um mun do me lhor deve es tar

en vol vi do em sua cons tru ção, e as sim tem que to -

mar uma ati tu de quan to ao con su mo de car ne e

ava li ar a sua pro ce dên cia, ve ri fi can do se o ani mal

que ori gi nou o bife que te mos no pra to foi cri a do

com dig ni da de.

IHU On-Line – Como você de fi ne a ca u sa

co mum do ve ge ta ri a nis mo?

Marly Winc kler – O ve ge ta ri a nis mo é um re gi me 

ali men tar. Ele tem a ver, pri mor di al men te, com

co mi da, mas cada vez mais se tor na uma pos tu ra

éti ca e fi lo só fi ca di an te da vida. Ele se vol ta para

pes so as que es tão pre o cu pa das com um mun do

novo, um mun do me lhor, que eu pen so ser a

ma i o ria, pois nin guém está sa tis fe i to com as co i -

sas do je i to que es tão. Qu an do as pes so as en tram

em con ta to com o ve ge ta ri a nis mo, per ce bem que

ele tem um im pac to po si ti vo so bre o meio am -

bi en te, por que a di e ta ba se a da na car ne tem um

im pac to mu i to ne ga ti vo. Por sua vez, há tam bém

a ques tão dos ani ma is em si, a pos tu ra éti ca de

não apro var tan tos maus tra tos com eles. Isso co -

me ça já na cri a ção. É cada vez mais di fí cil ver ani -

ma is sol tos no pas to, no cam po. E che ga rá um dia

em que eles irão para a pa ne la. 100% dos su í nos

são cri a dos con fi na dos, im pe di dos dos seus ins tin -

tos mais bá si cos, e se pa ra dos da fa mí lia. Por isso,

vi vem em um es tres se mu i to gran de. Os cri a do res

são obri ga dos a mi nis trar a eles gran des do ses de

an ti bió ti cos, uti li zan do até hor mô ni os de cres ci -

men to, em bo ra isso seja pro i bi do. Esses ani ma is

tam bém são ti ra dos da vida mu i to jo vens, não têm 

a opor tu ni da de de vi ver uma vida in te i ra, com as

ex pe riên ci as que só a ida de traz. Qual é o di re i to

que nós te mos de fa zer isso? Qu e re mos um mun -

do de paz. Como va mos plan tar vi o lên cia e co lher

a paz? To das es sas ques tões es tão bas tan te li ga -

das ao ve ge ta ri a nis mo. Nes te even to, abor da mos

to das es sas ques tões e mais ou tros as pec tos.
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IHU On-Line – O ve ge ta ri a nis mo es ta ria de -

fi ni do pela ex clu são da car ne na di e ta ali -

men tar e por qua is ou tros fa to res?

Marly Winc kler – O ve ge ta ri a nis mo tem a ver

com a ex clu são das car nes, to das elas, não só a bo -

vi na. Para nós, as car nes bran cas tam bém são car -

nes, da mes ma ma ne i ra. Tudo o que im pli ca a

mor te de um ani mal o ve ge ta ri a nis mo não per mi te

con su mir, se não a pes soa não é ve ge ta ri a na. Mais

e mais, per ce be mos, tam bém, que há mu i ta cru el -

da de en vol vi da no pro ces so de ge ra ção de le i te e

ovos. Assim, cres ce esse con tin gen te de “ve ga nos”, 

que são os ve ge ta ri a nos res tri tos. Eles ex clu em

tudo o que vem do re i no ani mal, en vol ven do sua

ali men ta ção, seu ves tuá rio e todo o seu con su mo.

Os ve ga nos têm essa com pa i xão com os ani ma is e

não que rem se en vol ver com tan ta cru el da de.

IHU On-Line – Qu a is são as di men sões do

im pac to am bi en tal no con su mo de car ne?

Marly Winc kler – São vá ri os as pec tos. O prin ci -

pal fa tor de des tru i ção da Flo res ta Ama zô ni ca, por 

exem plo, é a cri a ção de bo vi nos. Em se gun do lu -

gar, está a plan ta ção de soja. A soja é para quem?

Quem con so me soja no Bra sil? É um con tin gen te

mu i to pe que no de pes so as, por que ela é usa da

para fa zer o óleo. Fora dis so, não exis te nem es ta -

tís ti ca. Não é um ali men to que es te ja no car dá pio

do bra si le i ro. Essa soja é para dar aos ani ma is

como ra ção, para de po is de vol ver, a cada sete ou

nove qui los de ra ção, um qui lo de car ne. Então, é

uma di e ta que gera um pre ju í zo enor me, além de

es tar des tru in do a Ama zô nia. Com a des tru i ção

da mata, per de mos tam bém toda a nos sa di ver si -

da de, uma ri que za imen sa que nem co nhe ce mos

e es ta mos des tru in do. Lá já tem mu i to mais bois

do que gen te. É uma rota de des tru i ção.

Indús tria da car ne e con ta mi na ção
das águas

A prin ci pal in dús tria que uti li za e con ta mi na a 

água é a in dús tria da car ne. Além de ser uti li za da

na plan ta ção do pas to, ce re a is e soja, os ani ma is

be bem mu i ta água. E, fi nal men te, eles ge ram mu i -

tos de je tos. O boi gera dez ve zes mais de je tos que

o ho mem. E para onde vai tudo isso? Não tem

onde co lo car, por que a quan ti da de é exor bi tan te.

Isso vai di re ta men te para os cór re gos, açu des, ri a -

chos e con ta mi na tam bém os len çóis freá ti cos.

Esse é um pro ble ma gra vís si mo. No es ta do de

San ta Ca ta ri na, onde eu vivo, é uma si tu a ção

qua se ca la mi to sa. E, por trás des sa cri a ção de ani -

ma is, exis te a ques tão éti ca do so fri men to im pos to 

a eles e a sa ú de do pró prio ser hu ma no. Uma di e -

ta cen tra da na car ne é ge ra do ra das prin ci pa is do -

en ças que le vam ao óbi to nas so ci e da des oci den -

ta is, como car di o pa ti as, di a be tes, vá ri os cân ce res

e pres são alta. Por exem plo, o cân cer do in tes ti no, 

em 88% dos ca sos, está li ga do a uma di e ta cen tra -

da na carne.

IHU On-Line – Há mu i to pou ca in for ma ção

so bre isso. Deve ha ver in te res ses for tes

para que as in for ma ções não apa re çam...

Marly Winc kler – O há bi to de a car ne ocu par

um lu gar tão cen tral na di e ta do ser hu ma no é

novo na his tó ria da hu ma ni da de. Sem ir mu i to

lon ge, não ha via nem como es to car, pois não ha -

via ge la de i ra, sal vo em lu ga res com ge le i ras. Ago -

ra, há essa fa ci li da de de ob ter a car ne. Além dis so, 

os gru pos se or ga ni za ram e exis te um for te lobby

nis so. No pró prio Con gres so Bra si le i ro, a ban ca da 

ru ra lis ta, que tem um po der enor me de per su a -

são, luta por seus in te res ses. Por in crí vel que pa re -

ça, os mes mos gru pos que dis tri bu em car ne dis tri -

bu em tam bém ma te ri al di dá ti co nas es co las de

Nu tri ção. Isso é ab sur do. Há uma gran de de sin -

for ma ção até dos pro fis si o na is de sa ú de. Mas não

quer di zer que ins ti tu i ções idô ne as, como a Asso -

ci a ção Ame ri ca na de Nu tri ção, não te nham um

pare cer so bre o que é di e ta ve ge ta ri a na. A Asso -

ci a ção Ame ri ca na de Nu tri ção, que é uma as so -

ci a ção de nu tri ci o nis tas, que for ma ram um co mi tê 

e es tu da ram a di e ta ve ge ta ri a na, tem um pa re cer

de que a di e ta ve ge ta ri a na é per fe i ta men te sa u dá -

vel e apre sen ta be ne fí ci os para a sa ú de, na pre -

ven ção e na cura de do en ças. Esse é um pa re cer

ci en tí fi co. Além dis so, eles acres cen ta ram re cen te -

men te que todo pro fis si o nal tem obri ga ção de es -

ti mu lar as pes so as que que rem se tor nar ve ge ta -

ri a nas, por que re co nhe cem que essa prá ti ca traz

enor mes be ne fí ci os para a sa ú de.
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IHU On-Line – O go ver no bra si le i ro tem al gu -

ma sen si bi li da de com esse tipo de dis cus são?

Marly Winc kler – Abso lu ta men te. Pelo con trá -

rio, Lula trans for mou a Gran ja do Tor to11 em uma 

chur ras ca ria. Ele fez uma re for ma enor me para fi -

car mais ade qua da ao con su mo de car ne. Não

tem sen si bi li da de para isso. Essa é uma ati tu de

bas tan te in co e ren te da par te dele, por que a ban -

de i ra do seu go ver no foi o Fome Zero. Não sei se

vai con ti nu ar sen do, pois não ouvi fa lar mais nada 

a res pe i to dis so. Se qui ser mos tam bém dar co mi -

da para to dos, a car ne não é o me lhor ca mi nho.

Se fôs se mos re pri sar essa di e ta pa drão oci den tal

para to dos, o Pla ne ta não se ria su fi ci en te. Pre ci sa -

ría mos de dois a três pla ne tas a mais. Quem está

pre o cu pa do em dar ali men to para to dos, não

pode ter a car ne no cen tro do pra to. Quem vai fi -

car de fora? Os mais ex clu í dos. Então, essa é uma

di e ta an tié ti ca tam bém sob esse as pec to. Não

acre di to que seja de má fé, mas é um viés con fli -

tu oso mu i to gran de que um pre si den te e um par ti -

do pro po nham uma cam pa nha para aca bar com

a fome e não le vem em con ta esse as pec to tão

im por tan te.

IHU On-Line – Em al gu mas so ci e da des oci -

den ta is, como a ga ú cha e ou tras, a car ne

tem qua se um pa pel cul tu ral...

Marly Winc kler – Exa ta men te, mu i to for te.

Quem não qui ser mu dar, con ti nue. Mas eu pen so

que quem diz que rer um mun do me lhor pre ci sa

cons truí-lo. Esse mun do que te mos é fru to da nos -

sa ação. Ele não caiu do céu por des cu i do, e nós

não es ta mos su je i tos a ele sem fa zer nada. Quem

quer um mun do me lhor tam bém é obri ga do eti ca -

men te a pro mo ver mu dan ças nas suas ati tu des.

Essa é uma de las. Não te nho a me nor dú vi da de

que não po de re mos avan çar mu i to como hu ma -

ni da de se não mu dar mos a nos sa di e ta.

IHU On-Line – Po de ria fa lar um pou co so bre 

a fe i ra “Veg cul tu ral” que hou ve no Con -

gres so?

Marly Winc kler – A nos sa pro pos ta é de es ti mu -

lar que em pre sas co me cem a pro du zir pro du tos

que pos sa mos con su mir com cons ciên cia. Esti mu -

la mos esse con su mo éti co, de res pe i to aos ali men -

tos, aos ani ma is, de res pe i to hu ma no, por que não 

exis te uma co i sa sem a ou tra. O que es ti mu la mos

é que os pro du tos se jam fe i tos to tal men te sem

nada de ori gem ani mal. Tan to pro du tos de ves -

tuá rio, como de hi gi e ne e lim pe za, es tão pe sa da -

men te cal ca dos em pro du tos de ori gem ani mal.

Por exem plo, qua se to dos os sa bo ne tes e xam pus

que cir cu lam no mer ca do têm sebo ani mal.

IHU On-Line – Como o con su mi dor sabe

dis so?

Marly Winc kler – É pre ci so des cons tru ir aqui lo

que con su mi mos, ver a ori gem, a pro ce dên cia do

ali men to. Com re la ção à car ne, pre ci sa mos con fe -

rir a pro ce dên cia do bife, de onde veio. Essa car ne 

faz par te do cor po de um ani mal. É im por tan te sa -

ber como ele foi cri a do e aba ti do.

IHU On-Line – Isso é mais di fí cil de re co nhe -

cer em pro du tos de lim pe za e cos mé ti cos?

Marly Winc kler – É mais di fí cil por que é cu i da -

do sa men te es con di do. Nin guém gos ta ria de es fre -

gar sebo no cor po. Se a pes soa sou bes se que o sa -

bo ne te con tém sebo, fi ca ria até um pou co re sis -

ten te. Eu, por exem plo, com pro sa bo ne te sem

sebo ani mal e quan do não te nho a chan ce de usar 

esse pro du to, quan do es tou em um ho tel, tendo

que usar o sa bo ne te que há nele, te nho a sen sa -

ção de es tar me su jan do, fica uma co i sa “gru den -

ta” no cor po. As pes so as se acos tu mam com tudo. 

Não por que não exis tam es sên ci as na tu ra is e ve -

ge ta is ma ra vi lho sas. Acon te ce que a in dús tria pre -

ci sa apro ve i tar to dos os pro du tos que são ge ra dos

da mor te do ani mal. A car ne é um dos cin qüen ta e 

tan tos pro du tos que o boi gera. Do boi, além da

car ne, tudo é apro ve i ta do, o san gue, o cou ro, os

os sos, os chi fres.

IHU On-Line – A se nho ra tra du ziu o li vro de

Pe ter Sin ger, Li ber ta ção ani mal. Qu a is as

re per cus sões des sa obra, no Bra sil?

Marly Winc kler – Pe ter Sin ger é um mar co da li -

ber ta ção ani mal, mo vi men to que nas ceu a par tir
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da pu bli ca ção do seu li vro Ani mal li be ra ti on (New

York: Har per Col lins, 2002), em 1973. Ele cap ta

es ses mo men tos da his tó ria, con se guin do ver ba li -

zar aqui lo que mu i ta gen te es ta va sen tin do, mas

que nin guém ti nha en con tra do o “click” para isso,

não ti nha des per ta do para essa mu dan ça na ma -

ne i ra de cri ar os ani ma is. Sin ger des cre veu todo

esse pro ces so. Ele ini ci ou um mo vi men to de gru -

pos or ga ni za dos que que rem a li ber ta ção dos ani -

ma is. No nos so Con gres so, hou ve a cri a ção do

Insti tu to Abo li ci o nis ta, que visa jus ta men te à abo -

li ção dos úl ti mos es cra vos, que são os ani ma is.

IHU On-Line – O que se ria a moda éti ca e

com pas si va?

Marly Winc kler – É um des fi le que or ga ni za mos

para o Con gres so, tam bém para es ti mu lar o de -

sen vol vi men to des sa moda. A moda é um mun do

de mu i ta va i da de e su per fi ci a li da de. No en tan to,

como pre ci sa mos nos ves tir, pois não po de mos

an dar nus por aí, que re mos tra ba lhar com essa

moda, mas com um con ce i to de res pe i to aos ani -

ma is, mos tran do que é per fe i ta men te pos sí vel nos

ves tir mos sem nada de ma te ri a is de ori gem ani -

mal, nem pele, nem seda, nem lã, nem cou ro.

Orga ni za mos isso com es co las de moda. Esse

even to acon te ceu em par ce ria com a Esco la de

Moda da UDESC (Uni ver si da de Esta du al de San ta 

Ca ta ri na). No Con gres so Mun di al, tra ba lha mos

com um con ce i to mais am plo, o veg-fas hi on.

Além das es co las, con vi da mos em pre sas que tra -

ba lham com esse con ce i to para par ti ci par.
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Pela igual da de das es pé ci es

Entre vis ta com Pe ter Sin ger

Em en tre vis ta ex clu si va, por e-mail, à IHU

On-Line, em 14 de agos to de 2006, o fi ló so fo

aus tra li ano Pe ter Sin ger afir mou que não de ve -

ría mos co mer pro du to ani mal ne nhum. Ele co -

men tou so bre os três mo de los ali men ta res men -

ci o na dos no seu úl ti mo li vro The way we eat.

Why our food cho i ces mat ter? (New York:

Ro da le, 2006), es cri to com Jim Ma son (um ad vo -

ga do, já co-au tor do li vro Ani mal fac to ri es) e

fa lou que a di e ta nor te-ame ri ca na é de sas tro sa.

Em 07-08-2006, as No tí ci as do Dia do sí tio do

IHU pu bli cou uma re se nha do li vro.

Polê mi co, o fi ló so fo uti li ta ris ta é con si de ra do

um dos ma i o res fi ló so fos an glo-sa xões con tem po -

râ ne os, seu re no me veio após ter es cri to o li vro

Ani mal li be ra ti on (New York: Har per Col lins,

2002), pu bli ca do pela pri me i ra vez em 1975, e dis -

po ní vel em por tu guês atra vés da tra du ção de Marly 

Winc kler: Li ber ta ção ani mal (Por to Ale gre: Lu -

ga no, 2004). O li vro in flu en ci ou o mo vi men to pe -

los di re i tos dos ani ma is como atu al men te o co nhe -

ce mos. Sin ger é pro fes sor de Bi oé ti ca da Uni ver si -

da de de Prin ce ton (Nova Jer sey/EUA). As idéi as de

Pe ter Sin ger fo ram dis cu ti das na edi ção 29 do dia 5 

de agos to de 2002 com a in ter ven ção de pro fes so -

res da Uni si nos: Álva ro Mon te ne gro Valls, Lu cil da

Sel li, José Ro que Jun ges e José Ne del.

IHU On-Line – O que o seu novo li vro su ge re?

Pe ter Sin ger – Que de ve mos nos tor nar ve -

getari a nos.

IHU On-Line – O se nhor po de ria ca rac te ri -

zar os três mo de los men ci o na dos no li vro

The way we at. Why our food cho i ces mat -

ter? (di e ta ame ri ca na stan dard, om ní vo ros

cons ci en ci o sos e ve gan)?

Pe ter Sin ger – Dis cu ti mos as es co lhas ali men ta -

res de três fa mí li as. A pri me i ra come a di e ta pa -

drão nor te-ame ri ca na, que é for te e rica em car ne, 

la ti cí ni os e ovos, a ma i o ria pro ve ni en te de gran jas

in dus tri a is. A se gun da cha ma mos de “oní vo ros

cons ci en tes”, ou seja, eles co mem car ne, as sim

como la ti cí ni os e ovos, mas ten tam achar fon tes

mais éti cas des ses pro du tos. Então com pram ali -

men tos or gâ ni cos, ou com “cer ti fi ca do hu ma -

no”12. A ter ce i ra fa mí lia é de “ve ga nos”13 es tri tos;

eles não co mem ne nhum pro du to ani mal mes mo.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

de cada um des ses mo de los?

Pe ter Sin ger – Sem dú vi da, as con se qüên ci as da 

di e ta pa drão nor te-ame ri ca na são de sas tro sas. A

ma i o ria des ses pro du tos vem de ani ma is que pas -

sa ram por for tes pro ces sos ar ti fi ci a is de de sen vol -

vi men to14. Isso sig ni fi ca que pre ci sa mos cul ti var

grãos para ali men tá-los, e eles per dem a ma i or

par te do va lor ali men tar dos grãos e da soja com
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12 A ex pres são mais apro pri a da para o ter mo se ria “cer ti fi ca do de hu ma ni da de”, pois esse “cer ti fi ca do” ates ta que o tra ta men to
re ce bi do pe los ani ma is aba ti dos ou que são usa dos para a pro du ção de ovos e le i te é “hu ma no”, em bo ra al guns ve ge ta ri a nos
ques ti o nem o ter mo por dois mo ti vos: a) se não tra tam hu ma nos, o ter mo é er ra do; b) ma tar ou man ter pro du ção su fi ci en te de
ovos e le i te é anti-éti co com os ani ma is e nada tem de “hu ma no”. (N. do T.)

13 O ter mo usa do é “ve ga no” mes mo, e não ve ge ta ri a no, pois este come pro du tos ani ma is, ape sar de não con su mir car ne de ne -
nhum tipo. (N. do T.)

14 Que pas sam por for te pro ces so de en gor da e cres ci men to. De modo ge ral, esse pro ces so é ar ti fi ci al, como no caso dos hor mô ni -
os ad mi nis tra dos em fran gos para que cres çam rá pi do e de for ma su pe ri or ao cres ci men to de um fran go nor mal, cri a do li vre -
men te. (N. do T.)



que são ali men ta dos. Se co mês se mos es ses pro -

du tos ve ge ta is di re ta men te, ca u sa ría mos me nos

im pac to am bi en tal. Os ve ga nos pro vo cam o im -

pac to me nos pre ju di ci al ao am bi en te, pois, pela

di e ta ex clu si va de ve ge ta is, há me nos des per dí cio

de re cur sos. Mas os oní vo ros cons ci en tes, pelo

con su mo de or gâ ni cos, são tam bém res pon sá ve is

pela re du ção do uso de pes ti ci das e fer ti li zan tes

pre ju di ci a is.

IHU On-Line – Por que de ve mos ser ve ge ta -

ri a nos? Por res pe i to aos ani ma is so men te?

Pe ter Sin ger – Não ape nas por res pe i to aos ani -

ma is, mas tam bém pelo in te res se am bi en tal. A

base éti ca no que con cer ne aos ani ma is é a con si -

de ra ção igua li tá ria de in te res ses, e uma re je i ção

do “es pe ci e cis mo”15, ou seja, a idéia de que sim -

ples men te por que al guns se res não são mem bros

de nos sa es pé cie po de mos ne gli gen ci ar ou ig no rar 

seus in te res ses.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is crí ti -

cas que o li vro vem re ce ben do?

Pe ter Sin ger – As in dús tri as de cri a ção in ten si va

ten tam de fen der suas prá ti cas, di zen do que são

ne ces sá ri as para ali men tar o mun do, mas isso

sim ples men te não é ver da de. Pelo con trá rio, elas,

na ver da de, des per di çam ali men tos.

IHU On-Line – O se nhor se con si de ra um fi -

ló so fo uti li ta ris ta, ou os crí ti cos o con si de -

ram as sim? Como o se nhor ca rac te ri za ria

sua fi lo so fia?

Pe ter Sin ger – Eu sou um uti li ta ris ta16. Quer di -

zer, eu jul go se uma ação é boa, é cer ta ou er ra da

por suas con se qüên ci as, par ti cu lar men te na me di -

da em que sa tis faz os in te res ses de to dos os que

são afe ta dos por elas.

IHU On-Line – Com que fi ló so fos, ou cor ren -

tes fi lo só fi cas, ou mo vi men tos so ci a is, o se -

nhor tem mais con fron tos in te lec tu a is? Por

quem o se nhor é mais cri ti ca do?

Pe ter Sin ger – Ge ral men te, em bo ra não ex clu si -

va men te, com aque les/as que cri ti cam mi nhas

opi niões com per su a são re li gi o sa. E par ti cu lar -

men te aque les que ge ral men te dão su por te às opi -

niões da Igre ja Ca tó li ca (Ro ma na).

IHU On-Line – Por que um chim pan zé tem

mais di re i to à vida do que um feto hu ma no?

Pe ter Sin ger – Por que o ma ca co pode sen tir dor, 

e pode go zar a vida, e tem uma li ga ção so ci al com

ou tros mem bros de sua es pé cie. O em brião não

pode sen tir nada, e não tem tais li ga ções.

IHU On-Line – O que im pli ca o ve ge ta ri a nis -

mo na sua con cep ção? Estão pro i bi dos car -

ne ani mal e de ri va dos, in clu si ve ovos?

Pe ter Sin ger – Não te nho mu i ta ob je ção a co mer 

ovos de ga li nhas que po dem an dar li vre men te lá

fora, mas pen so que ga li nhas so frem imen sa men -

te quan do man ti das em con fi na men to, em ga i o -

las, como a ma i o ria das ga li nhas po e de i ras es tão

ago ra. Então, pen so que de ve mos bo i co tar es ses

ovos. Ide al men te, como nos sa ter ce i ra fa mí lia,

não de ve ría mos co mer pro du to ani mal ne nhum.

Mas sei que isso é mu i to di fí cil para mu i tas pes -

so as. Sen do as sim, ao me nos que se evi tem pro -

du tos de gran jas in dus tri a is.
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15 Espe ci e cis mo é aná lo go a ou tros pre con ce i tos mo ra is. Ra cis mo, por exem plo. Nes ta mes ma edi ção, a re fe rên cia ao ter mo na
en tre vis ta do Tom Re gan. (Nota da IHU On-Line)

16 Na fi lo so fia, uti li ta ris ta é aque le que age se gun do um prin cí pio éti co se gun do o qual uma ação ou co i sa é boa quan do traz be ne -
fí ci os e fe li ci da de ao co le ti vo, e ruim quan do traz me nos ou ne nhum be ne fí cio ao co le ti vo ou, ain da, quan do traz so fri men to à
co le ti vi da de. (N. do T.)



Di re i tos dos ani ma is: uma ex ten são dos di re i tos hu ma nos

Entre vis ta com Tom Re gan

Tom Re gan é pro fes sor emé ri to de Fi lo so fia

da Uni ver si da de do Esta do da Ca ro li na do Nor te.

É uni ver sal men te re co nhe ci do como lí der in te lec -

tu al do mo vi men to pe los di re i tos dos ani ma is.

Entre suas ma i o res con tri bu i ções, es tão The case

for ani mal rights (1983), The strug gle for ani -

mal rights (1988), De fen ding ani mal rights

(2001) e Ani mal rights, hu man wrongs: an in -

tro duc ti on to mo ral phi lo sophy (2003). Ja u -

las va zi as (Por to Ale gre: Lu ga no, 2004) foi con si -

de ra do como a me lhor in tro du ção aos di re i tos

ani ma is ja ma is es cri ta.

Re gan re ce beu, além dis so, prê mi os de ex ce -

lên cia no en si no de gra du a ção e pós-gra du a ção,

pu bli cou cen te nas de ar ti gos pro fis si o na is e ga -

nhou prê mi os in ter na ci o na is por roteiros e direção 

de filmes.

Na en tre vis ta con ce di da por e-mail à IHU

On-Line, em 14 de agos to de 2006, Re gan de fi -

niu o que é ve ge ta ri a nis mo e e o que é ve ga nis mo

e afir mou que o re co nhe ci men to dos di re i tos dos

ani ma is é só uma ex ten são ló gi ca do re co nhe ci -

men to dos di re i tos hu ma nos.

IHU On-Line – Como de fi ni ria o ve ge ta ri a -

nis mo e o ve ga nis mo? Qu a is são os be ne fí -

ci os des sas di e tas?

Tom Re gan – Ve ge ta ri a nis mo sig ni fi ca não co -

mer car ne ani mal. Isso in clui pe i xe e aves do més ti -

cas. Ve ga nis mo sig ni fi ca não co mer car ne ani mal,

as sim como não co mer pro du tos de ri va dos de

ani ma is, como ovos e que i jo. Ambas as di e tas tra -

zem im por tan tes be ne fí ci os à sa ú de de seus pra ti -

can tes. Por exem plo, am bas di mi nu em as chan ces 

de hi per ten são, der ra mes, di a be tes e in far tos.

Ambas tam bém be ne fi ci am o meio am bi en te, pois 

quan to mais ba i xo na ca de ia ali men tar es ti ver

nos sa co mi da, me nos o mun do na tu ral é pre ju di -

ca do. E, é cla ro, am bas tra zem gran des be ne fí ci os

aos ani ma is, o ve ga nis mo prin ci pal men te.

IHU On-Line – Qu a is são os di re i tos que os

ani ma is têm ou qual de ve ri am ter?

Tom Re gan – Ou tros ani ma is não pos su em cla -

ra men te to dos os di re i tos que nós hu ma nos pos -

su í mos. Por exem plo, o di re i to ao voto e à li ber da -

de de cren ça re li gi o sa: não faz sen ti do atri bu ir es -

ses di re i tos a eles. Qu an do se tra ta de nos sos di re i -

tos fun da men ta is, no en tan to – di re i tos à li ber da -

de, in te gri da de fí si ca, e à vida –, te mos ra zão para

acre di tar que ou tros ani ma is têm es ses di re i tos.

Por quê? A res pos ta mais sim ples, acre di to, ape la

para nos sas se me lhan ças fun da men ta is, nos sa

igual da de mo ral. Con si de re os ani ma is que a in -

dús tria trans for ma em co mi da, em rou pa, em en -

tre te ni men to, em com pe ti do res, em fer ra men tas.

Esses ani ma is são como nós não ape nas por que

es te jam no mun do e ci en tes do mun do; mais que

isso, o que acon te ce a eles faz di fe ren ça na qua li -

da de e na du ra ção de suas vi das, as sim como é

co nos co. Nós e eles so mos al guém e não al gu ma

co i sa. Nós e eles te mos uma bi o gra fia, não sim -

ples men te uma bi o lo gia. O re co nhe ci men to dos

di re i tos dos ani ma is é só uma ex ten são ló gi ca do

re co nhe ci men to dos di re i tos hu ma nos.

Evo lu ção dos di re i tos ani ma is

Como vá ri as mu dan ças glo ba is, os di re i tos

dos ani ma is cres ce rão len ta men te, de pen den do

de es co lhas in di vi du a is fe i tas por pes so as in di vi -

du a is. Essa re vo lu ção mo ral será em pre en di da de

pes soa para pes soa até atin gir um cer to pon to, e

as mu dan ças se mul ti pli ca rão ra pi da men te e com
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gran de in ten si da de. A esta al tu ra, o mo vi men to

está no pro ces so de cons tru ção de uma mas sa crí -

ti ca. Se pu der mos sus ten tá-la e cons tru ir so bre

essa mas sa crí ti ca, mu dan ças fun da men ta is po de -

rão e irão ocorrer.

IHU On-Line – O que é “es pe ci e cis mo”?

Tom Re gan – Espe ci e cis mo é aná lo go a ou tros

pre con ce i tos mo ra is. Ra cis mo, por exem plo. Ra -

cis tas pen sam que mem bros de sua raça são su pe -

ri o res aos mem bros de to das as ou tras ra ças ape -

nas por que eles (mas não ou tros) per ten cem à

raça su pe ri or. Espe ci e cis tas pen sam que mem bros 

de nos sa es pé cie são su pe ri o res a to das as ou tras

es pé ci es ape nas por que nós (mas não ou tros) per -

ten ce mos à raça su pe ri or. Entre tan to, as sim como

não há raça su pe ri or, não há tam bém ne nhu ma

es pé cie su pe ri or. A cren ça do es pe ci e cis ta não é

me nos pre con ce i to que a cren ça do ra cis ta.

IHU On-Line – O ve ge ta ri a nis mo en con tra apo io

em al gu ma re li gião? Como é este apo io?

Tom Re gan – Sim, o ve ge ta ri a nis mo é a di e ta es -

co lhi da pe los pra ti can tes de al gu mas das ma i o res

re li giões mun di a is17, in clu in do o hin du ís mo, ja i -

nis mo18, bu dis mo e al gu mas li nhas do ju da ís mo.

Tam bém foi pra ti ca do por vá ri as das gran des fi gu -

ras do pas sa do, como, por exem plo, Oví dio, Ho -

rá cio, Vir gí lio, Pi tá go ras e Ma i mô ni des19. As pes -

so as pen sam que só ex cên tri cos ir ra ci o na is e de -

sin for ma dos são ve ge ta ri a nos, mas a his tó ria en si -

na uma li ção bem di fe ren te.

IHU On-Line – O que o se nhor acha das idéi as

de Pe ter Sin ger so bre os di re i tos dos ani ma is?

Tom Re gan – Pe ter Sin ger não acre di ta nos di re i -

tos dos ani ma is. Essa é uma con cep ção er rô nea

di fun di da so bre as idéi as dele. (Para uma ex pli ca -

ção mais com ple ta, ver meu li vro, Ani mal rights,

hu man wrongs: an in tro duc ti on to mo ral phi lo -

sophy20). Sin ger é um uti li ta ris ta. O que é cer to ou

er ra do, ele pen sa, de pen de das con se qüên ci as de

nos sas ações e das con se qüên ci as so li tá ri as.

Então, para Sin ger, nada de er ra do é fe i to aos ani -

ma is se eles fo rem usa dos em pes qui sas que le -

vem a con se qüên ci as me lho res que se a pes qui sa

não fos se fe i ta, as sim como nada de er ra do é fe i to

para va cas e por cos se eles são mor tos (“hu ma ni -

ta ri a men te”, ele in sis ti ria), e as pes so as te nham

uma re fe i ção me lhor que se ti ves sem co mi do sa la -

da de es pi na fre. Nin guém que acre di te em di re i tos 

dos ani ma is ace i ta isso. Nos sos di re i tos nos pro te -

gem mes mo quan do ou tros po dem ga nhar mais

vi o lan do-os. O mes mo é ver da de i ro quan do os di -

re i tos dos ani ma is es tão em ques tão.

IHU On-Line – Qu a is são os pe ri gos que

pode ha ver em in ter pre ta ções fi lo só fi cas

uti li ta ris tas?

Tom Re gan – Como ex pli quei no li vro men ci o -

na do aci ma, uti li ta ris mo pode jus ti fi car as sas si na -

to, rou bo, as sal to fí si co, até (e isso é algo que o

pró prio Sin ger de fen de) bes ti a li da de21. Esses são

va lo res que eu pes so al men te abo mi no, mo ti vo

pelo qual eu não abra ço o uti li ta ris mo.

IHU On-Line – Com qua is cor ren tes fi lo só fi -

cas o se nhor mais se iden ti fi ca?

Tom Re gan – Uma das prin ci pa is in fluên ci as em

meu pen sa men to vem do fi ló so fo Imma nu el

Kant22, fa mo so por ar gu men tar que de ve mos
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17 Ma i o res no sen ti do de que são as que pos su em gran de nú me ro de adep tos no mun do. (N. do T.)
18 Re li gião an ti ga da Índia. (N. do T.)
19 Tam bém co nhe ci do como Mo i sés Ma i mô ni des, Mo i sés Ben Ma i mon e Ram bam. Foi um fi ló so fo, re li gi o so, co di fi ca dor ra bí ni co 

e mé di co cor do bês es pa nhol que vi veu en tre os sé cu los XII e XIII. (Fon te: www.wi ki pe dia.org – N. do T.)
20 Li vro ain da não pu bli ca do em por tu guês. Ani mal rights, hu man wrongs: an in tro duc ti on to mo ral phi lo sophy. Row man & Lit -

tle fi eld Pu blis hers, 2003. (N. do T.)
21 Bes ti a li da de é a de fi ni ção para re la ção se xu al en tre um ser hu ma no e um ou tro ani mal não-hu ma no. (N. do T.)
22 Imma nu el Kant (1724-1804): fi ló so fo prus si a no, con si de ra do como o úl ti mo gran de fi ló so fo dos prin cí pi os da era mo der na, re -

pre sen tan te do Ilu mi nis mo, in dis cu ti vel men te um dos seus pen sa do res mais in flu en tes da Fi lo so fia. Kant teve um gran de im -
pac to no Ro man tis mo ale mão e nas fi lo so fi as ide a lis tas do sé cu lo XIX, ten do esta fa ce ta ide a lis ta sido um pon to de par ti da para
He gel. A IHU On-Line nú me ro 93, de 22 de mar ço de 2004, de di cou sua ma té ria de capa à vida e à obra do pen sa dor. Tam -
bém so bre Kant foi pu bli ca do este ano o Ca der nos IHU em for ma ção nú me ro 2, in ti tu la do Emma nu el Kant – Ra zão, li ber da -
de, ló gi ca e éti ca. Os Ca der nos IHU em for ma ção es tão dis po ní ve is para down lo ad na pá gi na www.uni si nos.br/ihu do Insti -
tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU. (Nota da IHU On-Line)



sem pre tra tar se res hu ma nos como fins, nun ca me -

ra men te como me i os. Ou tra for ma de ex pres sar

esse mes mo pon to é di zer que nós nun ca de ve mos

tra tar-nos como co i sas, como uma mesa ou ca de i -

ra, um com pu ta dor ou um iPod. Mi nha fi lo so fia,

ex pres sa mais sim ples men te, en vol ve es ten der es -

sas idéi as kan ti a nas ao nos so tra ta men to para com

ou tros ani ma is. Eu ten to ex pli car isso de modo não

téc ni co em meu li vro mais re cen te, Ja u las va zi as.

IHU On-Line – O se nhor já co meu car ne?

Em que mo men to de ci diu que não co me ria

mais car ne?

Tom Re gan – Eu comi car ne por mais da me ta de

da mi nha vida. Na ver da de, quan do eu era jo -

vem, tra ba lhei como açou gue i ro. Du ran te esse

pe río do, eu ti nha olhos, mas não en xer ga va; eu ti -

nha ou vi dos, mas não ou via. Mi nha cons ciên cia

foi acor da da quan do de ci di lu tar pra mi ni mi zar

meu pa pel na vi o lên cia des ne ces sá ria. Ma hat ma

Gand hi23 foi uma gran de in fluên cia. Foi por meio

de seus es cri tos que apren di pela pri me i ra vez que

co mer car ne não era ne ces sá rio (para mi nha vida

ou mi nha sa ú de, por exem plo) e que os ani ma is

em fa zen das eram sub me ti dos a uma gran de vi o -

lên cia, an tes e du ran te seu aba ti men to. Não que ro 

ter seu san gue em mi nhas mãos.

IHU On-Line – Como as pes so as po dem ter

uma ali men ta ção éti ca? Qu a is os de sa fi os

da po pu la ção mun di al para ob ter esta éti ca

na ali men ta ção, le van do em con ta que

gran de par te da po pu la ção vive na mi sé ria?

Tom Re gan – A si tu a ção que en ca ra mos não é a

de es co lher en tre aju dar os hu ma nos ou os ani -

ma is. Po de mos fa zer as duas co i sas. Por exem plo, 

po de mos de vo tar mu i to de nos so tem po e di nhe i -

ro para aju dar a me lho rar a sa ú de e as con di ções

de vida de pes so as vi ven do na po bre za. Entre tan -

to, ao mes mo tem po, po de mos es tar aju dan do os

ani ma is não co men do sua car ne ou usan do suas

pe les. Na ver da de, o me lhor ad vo ga dor da ca u sa

dos di re i tos hu ma nos que eu co nhe ço é tam bém

ad vo ga dor dos di re i tos dos ani ma is. E vice-ver sa.

Os dois ti pos de ad vo ca cia se com ple men tam, ou

seja, não es tão com pe tin do.
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O im pac to am bi en tal do con su mo de car ne

Entre vis ta com Sér gio Gre if

Apon ta do como um dos gran des cul pa dos

pelo aque ci men to glo bal, a pe cuá rio e o con su mo

de car ne es tão sen do cada vez mais de ba ti dos por

bió lo gos, ve ge ta ri a nos e mo vi men tos so ci a is. Isso

por que é pre ci so que a po pu la ção, como um todo, 

sa i ba que o con su mo de sen fre a do de car ne con tri -

bui para a de vas ta ção da na tu re za. A in dús tria de

car ne é uma das ma i o res res pon sá ve is pela po lu i -

ção da água. So men te os ani ma is cri a dos para o

con su mo hu ma no nos Esta dos Uni dos pro du zem

uma quan ti da de de ex cre men tos 130 ve zes ma i or

do que a de toda a po pu la ção mun di al. Além dis -

so, a pe cuá ria é uma das ma i o res con su mi do ras

de água. São ne ces sá ri os de 20 mil a 30 mil li tros

de água para pro du zir um qui lo de car ne, mas

ape nas 150 li tros de água para um qui lo de tri go.

E mais: a cri a ção de ani ma is de cor te é res pon sá vel

por 90% do des ma ta men to de flo res tas tro pi ca is.

Sobre este as sun to, a IHU On-Line con ver -

sou com o bió lo go e mes tre em nu tri ção Sér gio

Gre if, em 4 de no vem bro de 2007. Adep to do ve -

ge ta ri a nis mo des de os cin co anos, Gre if fala do

im pac to am bi en tal que o con su mo de car ne pro -

duz, das di fi cul da des que pas sou para tor nar-se

ve ge ta ri a no e so bre os di re i tos dos ani ma is.

“Uma ado ção em mas sa do ve ge ta ri a nis mo é a

úni ca so lu ção pla u sí vel. O pro ble ma não deve se

re su mir à ‘di mi nu i ção do con su mo de car ne’, até

por que a car ne é ape nas um dos pro ble mas re la -

ci o na dos à pe cuá ria”, afir ma Sér gio. A en tre vis ta

de Sér gio foi pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do

site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 5 de no -

vem bro de 2007.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is pon -

tos de des ta que, no que diz res pe i to ao

con su mo de car ne em re la ção ao im pac to

am bi en tal?

Sér gio Gre if – A car ne é res pon sá vel por gran de

im pac to am bi en tal. Áre as na tu ra is (flo res tas, ma -

tas, cer ra dos, cam pi nas etc.) pre ci sam ser de vas ta -

das para a aber tu ra de pas tos. Mu i tas pes so as as -

so ci am a de vas ta ção nas flo res tas tro pi ca is ao cor -

te de ma de i ra. Na ver da de, a con tri bu i ção das

ma de i re i ras para essa de vas ta ção nem se com pa -

ra àquela ca u sa da pela pe cuá ria, pois as ma de i re i -

ras se le ci o nam ape nas as ár vo res que in te res sam

para o cor te. Já o pe cu a ris ta pre ci sa se li vrar das

ár vo res in dis cri mi na da men te.

A pe cuá ria se quer é sus ten tá vel nes ses pas -

tos, pois o gado, com o pi so te io, aca ba com pac -

tan do o solo, im pe din do o re bro ta men to de plan -

tas e a li xi vi a ção da água. Des sa for ma, o solo so -

fre pro ces sos ero si vos, o len çol freá ti co de i xa de

re ce ber im por tan tes con tri bu i ções de água, e o

solo da su per fí cie aca ba sen do ar ras ta do para os

cor pos hí dri cos, o que oca si o na em per da de fer ti -

li da de e con ta mi na ção de águas su per fi ci a is. Os

pas tos aber tos logo são aban do na dos e se trans -

for mam em de ser tos, já que mu i tas ve zes o grau

de comprometimento é tal que nem mesmo as

florestas conseguem se reestabelecer na área.

A pe cuá ria, quan do in ten si va, tam bém traz o

pro ble ma da contaminação por fe zes e uri na de

ani ma is. É que os ani ma is pre sos sem pre fa zem

suas ne ces si da des no mes mo lu gar, o que con ta -

mi na o solo e as águas pró xi mas. Esses de je tos ra -

ra men te são tra ta dos por que im pli cam em gas tos

na pro du ção. Ou tro fa tor re la ci o na do à po lu i ção é 

o da ge ra ção de ga ses. Espe ci al men te os ru mi nan -

tes têm, em seu pro ces so di ges ti vo a ge ra ção de

di ver sos ga ses, que são ex pe li dos do cor po atra -
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vés da fla tu lên cia e da eruc ta ção. Esses gases

(óxido nítrico, metano etc.) contribuem com o

efeito estufa.

Ou tro fa tor am bi en tal re la ci o na do à pe cuá ria 

diz res pe i to ao con su mo de água. Cada ca be ça de

gado con so me 50 li tros de água por dia. Ape nas o

pro ces so de aba te de um bo vi no con so me mais de 

1200 li tros de água de uma vez. A la va gem de

uma úni ca car ca ça de fran go consome mais de

120 litros de água.

IHU On-Line – Que ti pos de so lu ções o se -

nhor pode apon tar para que o con su mo da

car ne seja re du zi do no mun do?

Sér gio Gre if – Edu ca ção. Uma ado ção em mas -

sa do ve ge ta ri a nis mo é a úni ca so lu ção pla u sí vel.

O pro ble ma não deve se re su mir à “di mi nu i ção do 

con su mo de car ne”, até por que a car ne é ape nas

um dos pro ble mas re la ci o na dos à pe cuá ria. A po -

pu la ção do mun do deve ser edu ca da a se abs ter

do con su mo de to dos os ti pos de in gre di en tes de

ori gem ani mal. A men sa gem ja ma is deve ser para

que as pes so as “co mam me nos car ne”. A edu ca -

ção for ne ci da deve ser com ple ta, de que as pes -

so as de fato se abs te nham de pro du tos de ori gem

ani mal. Obvi a men te, mu i tas pes so as não se abs te -

rão de ime di a to, mas pelo me nos te rão re ce bi do a

men sa gem cor re ta e cada qual tri lha rá seu ca mi -

nho na sua ve lo ci da de.

IHU On-Line – O se nhor é um ve ge ta ri a no

des de os cin co anos de ida de. Pode nos

con tar como foi essa luta, como en fren tar a

fa mí lia e ami gos (que não eram ve ge ta ri a -

nos) quan do ti nha tão pou ca ida de? E como 

essa luta tor nou-se tra ba lho para o se nhor?

Sér gio Gre if – Qu an do ado tei o ve ge ta ri a nis mo,

eu não co nhe cia ne nhum ve ge ta ri a no e nem co -

nhe cia essa pa la vra. Sim ples men te to mei co nhe -

ci men to de que a car ne era o te ci do de ani ma is e,

en tão, em bo ra o gos to me agra das se, de ci di que

não con su mi ria mais. A prin cí pio, foi di fí cil para

mi nha fa mí lia ace i tar, por que na dé ca da de 1980

mu i tos mé di cos ain da acre di ta vam que pre ci sá va -

mos de uma quan ti da de imen sa de pro te í nas para 

nos de sen vol ver e man ter nos sas fun ções vi ta is.

Mi nha mãe foi re co men da da a es con der car ne en -

tre os ali men tos, e um mé di co che gou a me man -

dar co mer 500 gra mas de que i jo bran co por dia

(uma cri an ça de cin co anos, ima gi ne!). Tam bém

pre ci sa va to mar um com pos to ma ni pu la do, por

re co men da ção de um en do cri no lo gis ta.

Obvi a men te, não fiz nada dis so, e en tão,

quan do fui ao mé di co, um ou dois anos de po is,

ele me exa mi nou e per gun tou se eu es ta va to man -

do o com pos to. Eu in for mei que não, e ele re co -

nhe ceu que eu não te ria pre ci sa do. Ao lon go dos

anos, me cons ci en ti zei de que, em bo ra na que le

mo men to os mé di cos fos sem au to ri da des e ti ves -

sem ao seu lado a ciên cia, eles sa bi am mu i to pou -

co so bre a for ma como nos so cor po fun ci o na. A

ciên cia não é absoluta. Surge uma nova pesquisa

e nossas idéias mudam.

Re sol vi es tu dar Nu tri ção no mes tra do por -

que, em bo ra mu i tos pro fis si o na is de re no me de -

fen des sem que pre ci sa mos nos ali men tar de in -

gre di en tes de ori gem ani mal, eu lia mu i tos tra ba -

lhos que mos tra vam o con trá rio. Hoje, vejo que

mu i tos pro fis si o na is já mu da ram de idéia, mas

alguns ainda mantêm a antiga visão.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is di fe -

ren ças en tre os di re i tos dos ani ma is e a vida 

e o bem-es tar dos ani ma is?

Sér gio Gre if – Em ter mos bem sim ples, al guém

que de fen de que ani ma is têm di re i tos re co nhe ce

que não po de mos uti li zar ani ma is para qua is quer

fins que que i ra mos uti li zá-los. Isso sig ni fi ca que

não po de mos co mer ani ma is, não po de mos ex pe -

ri men tar em seus cor pos, não po de mos ves tir sua

pele e seu cou ro, não po de mos co lo cá-los para

pu xar car ro ças, para nos sa di ver são ou man tê-los

como “brin que dos”. Ani ma is são se res sen sí ve is e

tudo o que fa ze mos a eles tem o peso da qui lo que

fa ze mos a ou tros se res hu ma nos.

Já al guém que de fen de o “bem-es tar” ani mal 

não re co nhe ce que ani ma is pos su em di re i tos. Eles 

con si de ram que se res hu ma nos são se res su pe ri o -

res e po dem uti li zar ani ma is para suas con ve niên -

ci as. Isso sig ni fi ca que po de mos comê-los, po de -

mos uti li zá-los em pesquisas, po de mos matá-los

para ves tir sua pele e seu cou ro, po de mos sub me -

tê-los a tra ba lhos e po de mos pos suí-los. Mas eles,

ao mes mo tem po, de fen dem que ani ma is são se -
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res sen sí ve is e por isso não de ve mos abu sar de les.

Assim, eles es ta be le cem, atra vés de seus pró pri os

con ce i tos, o que é cer to e o que é er ra do se fa zer

com um ani mal. Esses pa râ me tros não usam o

pon to de vis ta do in te res se dos ani ma is, mas sim

das pes so as que se sen tem agre di das com a vi são

do que se faz com os ani ma is quan do eles são ex -

plo ra dos, mas, ao mesmo tempo, não querem

tomar nenhuma atitude pessoal para minorar essa 

exploração.

IHU On-Line – De que for ma você pro põe o

com ba te à fome a par tir do ve ge ta ri a nis mo?

Sér gio Gre if – A cri a ção de ani ma is de man da

imen sas áre as. Mes mo na pe cuá ria in ten si va, os

ani ma is pre ci sam re ce ber o ali men to que foi plan -

ta do em gran des ex ten sões de ter ra. Qu an do per -

mi tir mos aos ani ma is ocu pa rem ta ma nha quan ti -

da de de ter ra ou a uti li za mos para plan tar ali men -

tos que os ali men ta rão, es ta mos des vi an do re cur -

sos que, de ou tra for ma, ali men ta ri am se res hu -

ma nos. Mu i tas pes so as de fen dem que isso não é

um des vio de re cur sos por que es ses ani ma is são

cri a dos para o con su mo por se res hu ma nos, mas,

quan do co lo ca mos um in ter me diá rio en tre nós e

os ali men tos de ori gem ve ge tal, es ta mos per den -

do ener gia do sis te ma.

O flu xo de ener gia ocor re no for ma to de uma 

pi râ mi de. Na base, es tão os pro du to res, os ve ge -

ta is que são ca pa zes de fa zer fo tos sín te se. No an -

dar se guin te, es tão os con su mi do res pri má ri os,

que se ali men tam des ses ve ge ta is. A bi o mas sa, ou

seja, a quan ti da de de ma té ria viva ca paz de sub -

sis tir nes sa po si ção, é ne ces sa ri a men te me nor do

que a do an dar aba i xo, pois de ou tra for ma ha ve -

ria fome. Qu an do a seca se ins ta la em uma re gião

e as plan tas mor rem, os her bí vo ros mor rem de

fome. Num an dar aci ma, nes sa pi râ mi de, es tão os

con su mi do res se cun dá ri os, ou seja, os ani ma is

que co mem ani ma is. Esses pre ci sam man ter uma

bi o mas sa ne ces sa ri a men te me nor do que a de

her bí vo ros ou de ou tra for ma en tram em com pe ti -

ção e tam bém mor rem de fome.

O que acon te ce atu al men te é que o ser hu -

ma no quer se po si ci o nar no ter ce i ro an dar da pi -

râ mi de, no ní vel de con su mi dor se cun dá rio, ten -

do os “ani ma is de con su mo” no an dar aba i xo,

mas ele, ao mes mo tem po, quer per mi tir o cres ci -

men to in de fi ni do de sua po pu la ção. Daí as pes so -

as com pe ti rem por re cur sos, tan ta fome etc. A so -

lu ção que pro po mos é que a po pu la ção pas se a se 

ali men tar em ní ve is mais ba i xos da pi râ mi de de

ener gia, ou seja, que ado tem uma di e ta es tri ta -

men te vegetariana.

IHU On-Line – O se nhor con cor da com o

Pro gra ma Fome Zero?

Sér gio Gre if – Para con cor dar com ele eu pre ci -

sa ria en ten dê-lo. Sou uma pes soa que pen sa de

uma ma ne i ra téc ni ca e não con se gui vi su a li zar a

téc ni ca que está por trás des se pro gra ma. Pro cu rei 

in for ma ções a res pe i to quan do da épo ca das ele i -

ções, mas não ha via in for ma ções so bre isso. Tudo 

o que ha via era que o can di da to à Pre si dên cia iria

aca bar com a fome no Bra sil, mas não se de mons -

trou de que for ma isso se ria re a li za do.

IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre as 

leis re la ci o na das aos di re i tos dos ani ma is

no Bra sil?

Sér gio Gre if – Não exis tem leis re la ci o na das aos

di re i tos dos animais no Bra sil. As leis que exis tem

são de “bem-es tar” ani mal, e mes mo “bem-es tar”

pre ci sa ser co lo ca do en tre as pas, por que não é

bem-es tar de fato. Tudo o que te mos são leis que

es ta be le cem que o tra ta men to dado aos animais

que sub me te mos ao nos so jugo de vem obe de cer

a de ter mi na das re gras que, no me lhor dos ca sos,

ame ni zam o peso que sen ti mos em nos sa cons -

ciên cia em con ti nu ar mos a ex plo rá-los.

As leis que de fato pro du zi ram al gum efe i to

po si ti vo para os ani ma is, como a que pro í be a ri -

nha de galo, por exem plo, tem mais re la ção com a 

pro i bi ção de jo gos de azar do que ou tra co i sa.

Não é de fato uma pre o cu pa ção com os ga los. De

ou tra for ma, ga li nha da tam bém se ria cri me. As

leis re fe ren tes ao trá fi co de ani ma is sil ves tres têm

mais re la ção com o con ser va ci o nis mo do que

com os di re i tos dos ani ma is, tan to é que nin guém

se im por ta se uma pes soa com prar um mico-leão

para man ter em um apar ta men to, des de que o

ani mal pro ve nha de um cri a dou ro co mer ci al.
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IHU On-Line – Cer ta vez você afir mou que

não bas ta in for ma ção para que a cons ci en -

ti za ção e a mu dan ça de há bi tos acon te çam. 

O que é pre ci so fa zer para que a po pu la ção

di mi nua o con su mo de car ne an tes que um

de sas tre am bi en tal ca tas tró fi co acon te ça?

Sér gio Gre if – Eu não me re cor do exa ta men te o

con tex to em que isso foi dito, mas cer ta men te a in -

for ma ção é ape nas um pri me i ro pas so. As pes so as 

pre ci sam ser sen si bi li za das e pre ci sa mos de i xar de 

pou par as pes so as, como se elas não fos sem par te

do pro ble ma. To dos nós so mos par tes do pro ble -

ma. Não adi an ta, des se modo, ten tar mos cul par

as ma de i re i ras, o Ge or ge Bush ou o Mc’Do nalds.

Nós so mos o pro ble ma e a so lu ção deve par tir de

cada um de nós.

Ape nas tra zer a in for ma ção é um pe que no

pas so, mas a in for ma ção tem que se in te gral e in -

te li gí vel. “Esse é o pro ble ma, essa é a so lu ção.”

Simples assim.

IHU On-Line – A sa ú de das pes so as que co -

mem car ne está em pe ri go?

Sér gio Gre if – Mu i tas pes so as acre di tam que a

ex pe ri men ta ção em ani ma is pre ju di ca os ani ma is, 

mas que isso be ne fi cia as pes so as. A in ten ção des -

se li vro é mos trar que, pelo con trá rio, a ex pe ri -

men ta ção ani mal traz pre ju í zos tan to para ani ma is 

quanto para se res hu ma nos. Ape nas se be ne fi -

ci am os ex pe ri men ta do res e os lob bi es que têm

in te res se na ma nu ten ção des se sis te ma.

IHU On-Line – Além de ser ve ge ta ri a no, o

se nhor se mos tra ra di cal men te con tra o uso 

de ani ma is em es tu dos e em sala de aula.

Como foi fi na li zar sua gra du a ção sem ma tar 

um ani mal?

Sér gio Gre if – E quem dis se que para a for ma -

ção de um bom pro fis si o nal em al gu ma área da

Bi o lo gia é ne ces sá rio ma tar ani ma is? Isso é algo

que foi co lo ca do aí e que to dos nós aca ba mos

acre di tan do, mas de for ma al gu ma isso é ver da de.
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“Hoje sou mais sen sí vel e cu i da do sa com a vida como um todo”

De po i men to de So nia Mon ta ño

A IHU On-Line con ver sou com a jor na lis ta

So nia Mon ta ño, mes tre em co mu ni ca ção, pela

Uni si nos e edi to ra da re vis ta IHU On-Line de

2001 a 2006. So nia é uru gua ia, um país con su mi -

dor con tu maz de car ne, mas que, de po is de um re -

ti ro, ade riu ao ve ge ta ri a nis mo. O de po i men to da

So nia foi con ce di do por e-mail à IHU On-Line,

em 4 de no vem bro de 2007, e di vul ga do tam bém

nas No tí ci as do Dia (www.uni si nos.br/ihu) do

site do IHU, em 5 de no vem bro de 2007.

O meu de po i men to so bre ve ge ta ri a nis mo é

des pre ten si o so, já que sou uma “neo-ve ge ta ri a -

na”. To mei a de ci são de não me ali men tar a par tir

dos ani ma is aos 39 anos, isto é, dois me ses atrás.

Co me cei a me per gun tar so bre isso al gum tem po

an tes, en quan to fa zia uma re por ta gem so bre o

tema e en tre vis ta va, para a edi ção 191 da IHU

On-Line, com di ver sas pes so as mi li tan tes da ca u -

sa. Com isso, en xer guei uma por ta para pes so as

que es tão, de al gu ma for ma, se per gun tan do sem -

pre so bre como vi ver me lhor, como se rem mais

co e ren tes com as suas pre o cu pa ções so ci a is, mais

com pro me ti das com a sus ten ta bi li da de do pla ne -

ta e, é cla ro, como se rem mais fe li zes.

Mas ain da es ta va lon ge de mu dar meus há bi -

tos, já que a cor re ria, o es tres se e a ur gên cia por

dar con ta de um es ti lo de vida que pa re ce ser obri -

ga tó rio em nos so mun do oci den tal atu al me em -

pur ra vam para aque la ali men ta ção de mu i ta car -

ne, pou co ver de, pou ca va ri e da de de co res, mu i to 

en la ta do, e as sim por di an te. Mas isso tem um li -

mi te. Se não so mos nós que o da mos, o nos so or -

ga nis mo (as sim como o pla ne ta) co me ça a gri tar e

se com por tar de um modo tão es tra nho que so -

mos obri ga dos a bus car al ter na ti vas. Fi nal men te,

com o que res ta va de mim des se es ti lo um tan to

su i ci da de vida, me apro xi mei de uma es pé cie de

cen tro ve ge ta ri a nis ta, o Insti tu to Ecu mê ni co Po -

pu lar L’Ami go, que ti nha co nhe ci do atra vés da

reportagem.

Esti ve por dez dias lá. Dias de for te con ví vio

com a na tu re za (exu be ran te na tu re za da Pe nha,

San ta Ca ta ri na!) e com uma na tu re za viva e vi vi fi -

ca do ra que in ge ría mos a cada dia atra vés de ali -

men tos bi o gê ni cos (os que ge ram a vida bro tos,

ger mes, grãos) e de uma gran de va ri e da de de fru -

tas, ver du ras e hor ta li ças, ar tis ti ca men te pre pa ra -

das. Qu an do me per gun tam, en tão, por que sou

ve ge ta ri a na, te nho di ver sas ra zões para res pon -

der, mas ne nhu ma de las é de fi ni ti va, só o con jun -

to de las se tor na re le van te para mim.

Te nho al guns fa mi li a res com cân cer. Aliás,

meu país, Uru guai, é um dos pa í ses com ma i or ín -

di ce de con su mo de car ne. O bem-es tar que dá

co mer ali men tos vi vos é mu i to gran de. É bem di -

fe ren te en cer rar uma re fe i ção “nor mal” (a base de 

car ne e de mis tu ra de ali men tos que apre sen tam

di ver sas re a ções ne ga ti vas e a sen sa ção de sa tis fa -

ção e le ve za após um al mo ço ve gan). Des co bri

que a cul tu ra é mu i to mais res pon sá vel por nos sa

ali men ta ção do que a na tu re za. Des de cri an ças,

apren de mos que de ter mi na dos ali men tos são

aque les re al men te “gos to sos” e de se já ve is. Já os

“cha ma dos ou tros” – ver du ras, hor ta li ças etc. –

são aque les que, bom... “de ve mos” co mer para

ter saúde.

Um ou tro ele men to im por tan te é a vida dos

pró pri os ani ma is e o que as in dús tri as do agro ne -

gó cio es tão fa zen do com eles. Re pi to que não sou
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or to do xa e sem pre vai me afe tar mu i to mais pro -

fun da men te ques tões como a er ra di ca ção do tra -

ba lho es cra vo ou da mi sé ria, por exem plo. Mas

usar aque la ar ti fi ci a li da de toda para que as ga li -

nhas não pa rem de “pro du zir”, con ve nha mos que 

tam bém não po de ria ser ca ta lo ga do como um ato

de ex tre ma hu ma ni da de.

Hoje em dia, sou mu i to mais cu i da do sa com

o que de i xo en trar no meu or ga nis mo, en tre ou -

tras co i sas. Isso nos faz mais sen sí ve is ao cu i da do

da vida como um todo e nos au men ta a li ber da de

no meio de um es ti lo de vida e de uma so ci e da de

bastante programada.
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O po der das co mi das cru as

Entre vis ta com Aris La Tham

Aris La Tham, chef ve ge ta ri a no fa mo so por

seus ali men tos fe i tos ao Sol, dis se, em en tre vis ta

ex clu si va por te le fo ne à IHU On-Line, em 14 de

agos to de 2006, que nos ali men tos há vida e de ve -

mos ab sor ver com eles a ener gia so lar que vão

acu mu lan do.

Aris La Tham, pa na me nho da Zona do Ca nal,

é ve ge ta ri a no há 34 anos e usa ali men tos ve gans,

crus e vi vos, há 28. É des cen den te di re to de uma

fa mí lia de mes tres cu li ná ri os afri ca nos das Índi as

Oci den ta is e tor nou-se fa mo so de fen sor dos ali -

men tos sa u dá ve is. For mou-se no cam pus de Ful -

ler ton, da Uni ver si da de do Esta do da Ca li fór nia,

com mes tra do em Lin güís ti ca. É Ph.D. em Ciên cia

da Ali men ta ção e Nu tri ção e tra ba lhou como ad mi -

nis tra dor de Edu ca ção Bi lín güe. Foi ele i to um dos

me lho res che fes ve ge ta ri a nos dos EUA pela re vis ta

Ve ge ta ri an Ti mes. Já apa re ceu nas pá gi nas de pu -

bli ca ções como Ve ge ta ri an Gour met, He alth Qu est,

Upsca le, Essen ce e Tar zan Fit ness Ma ga zi ne, do Ja -

pão, e do jor nal Was hing ton Post. La Tham foi ho -

me na ge a do pelo Raw Food Cu li nary Mas ters

Show ca se (ex po si ção de mes tres da cu li ná ria cru -

dí vo ra) no Swept Away Re sort. Tra ba lhou como

con sul tor exe cu ti vo de ali men ta ção do Straw berry 

Hill Re sort e, atu al men te, dá cur so para chefs ve -

gans e cru dí vo ros em ho téis in ter na ci o na is e re -

sorts. Seus ser vi ços no cam po da cura e da nu tri -

ção es tão dis po ní ve is no Spa De tox & He alth, St

Mary, Ja ma i ca.

IHU On-Line – Por que se tor nou ve ge ta ri a no?

Aris La Tham – Eu me tor nei ve ge ta ri a no na dé -

ca da de 1960. Esta va na fa cul da de e, na que la

épo ca, vi via-se um mo men to de con tes ta ção po -

pu lar nos cam pus uni ver si tá ri os, um mo vi men to

de cons ci en ti za ção e de bus ca por es ti los de vida

al ter na ti vos, en tão foi uma evo lu ção na tu ral para

mim tor nar-me ve ge ta ri a no. Há mais de 30 anos,

eu não con su mo ne nhum tipo de co mi da co zi da.

E, ago ra, ob ser van do a evo lu ção da mi nha vida

como um todo, em com pa ra ção com ou tras pes -

so as, eu vejo que, à me di da que en ve lhe ço, me

tor no cada vez mais for te, mais cri a ti vo, en fim, es -

tou cada vez me lhor.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca essa op ção e

como você a vive?

Aris La Tham – To das as co mi das cru as, ou vi -

vas, são um es ti lo de vida. Deve-se en ten der que o 

cor po é com pos to de mu i tos lí qui dos e mu i tos flu í -

dos, en tão a ma i or par te do que con su mo é em

for ma de cre me. Ba si ca men te, a mi nha ali men ta -

ção é com pos ta por ve ge ta is, es pe ci al men te os

não-pro téi cos, pas ta de ve ge ta is, no zes em ge ral e

al gas, es sas úl ti mas mu i to ri cas em mi ne ra is. Uma

por ção mu i to pe que na da mi nha ali men ta ção

vem de grãos ou le gu mes. O que eu con su mo, ba -

si ca men te, é suco de fru tas fres cas e suco de ve ge -

ta is e bas tan te água de coco.

IHU On-Line – Qu a is são os ali men tos con -

si de ra dos sa u dá ve is? Ain da, o se nhor po de -

ria ex pli car com mais de ta lhes o que é uma

co mi da pre pa ra da pelo sol?

Aris La Tham – Qu an do fa la mos em ti pos de co -

mi da mais sa u dá vel, de ve mos ter em men te que

não exis te ape nas um tipo mais sa u dá vel de co mi -

da. De ve mos co me çar re fle tin do so bre a fi na li da -

de do ato de co mer e, en tão, de ve mos bus car

aque le tipo de co mi da que mais sa tis faz esse fim.

Por tan to, es ta mos fa lan do de ali men tos que são
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efi ci en te men te pro ces sa dos pelo cor po e que não

re que rem mu i to tem po de di ges tão. Os ali men tos

co zi dos sim ples men te des tro em as en zi mas di ges -

ti vas. Des se modo, o cor po é for ça do a pro du zir

uma quan ti da de ex tra de en zi mas, um pro ces so

enor me men te des gas tan te para o cor po. Assim,

todo o prin cí pio da sun fi re food, ou ali men tos co -

zi dos pelo sol, ba se ia-se no fato de que o sol co zi -

nha o ali men to à me di da que ele cres ce, ou seja, a

pró pria trans for ma ção de uma se men te em fru ta

ou ve ge tal que pode ser co mi do é, em si, um pro -

ces so de co zi men to. Ou seja, o ali men to é co zi do

pelo sol du ran te todo o pe río do do seu de sen vol -

vi men to. Então, o que eu faço é sim ples men te

“não fa zer nada” com esse ali men to, para não

des tru ir a ener gia so lar nele con ti da. Ain da, es ses

ali men tos são, ba si ca men te, au to di ges tí ve is.

IHU On-Line – Ba si ca men te, qua is são os

prin ci pa is ini mi gos do ali men to sa u dá vel?

Aris La Tham – Qu al quer ali men to que você co -

lo car den tro do seu sis te ma precisa pas sar pela

cor ren te san güí nea para que o cor po pos sa uti li -

zá-lo, para que o cor po tire para si o va lor des se

ali men to. Des sa for ma, os ali men tos que de sa fi am 

esse pro ces so são os mais pe ri go sos para o sis te -

ma. Esta mos fa lan do de pro du tos in dus tri a li za dos

em ge ral, de pro du tos lác te os, de ali men tos gor -

du ro sos e sal ga dos, de pro te í na ani mal e gor du ra

ani mal. Entre os ani ma is, por exem plo, es tão os

oní vo ros, que co mem de tudo; her bí vo ros, que se

ali men tam do que vem da ter ra; e fru tí fe ros, que

só se ali men tam de fru tas. O fato de os hu ma nos

op ta rem por se rem oní vo ros é um gran de equí vo -

co por que é o pior tipo de sis te ma de ali men ta ção

que exis te, prin ci pal men te por ca u sa do con su mo

de car ne.

IHU On-Line – Pen san do na po pu la ção mun -

di al como um todo, é pos sí vel, eco no mi ca -

men te, que to dos se tor nem ve ge ta ri a nos?

Aris La Tham – Na ver da de, já está pro va do que

cus ta mu i to mais di nhe i ro para pro du zir pro te í na

ani mal e que, em ter mos de cus to-be ne fí cio, se ria

mu i to me lhor se a hu ma ni da de ado tas se uma ali -

men ta ção ve ge ta ri a na, par ti cu lar men te a ali men -

ta ção fru tí fe ra, que é a que mais se adap ta a nós

hu ma nos, já que o nos so cor po está mais pre pa ra -

do para esse tipo de ali men ta ção. Fru tas como

aba ca te e man ga, por exem plo, têm a ca pa ci da de

de se re pro du zir so zi nhas, ou seja, cada uma de

suas se men tes pode ge rar uma nova ár vo re, numa 

ca de ia que pode ge rar bi lhões de fru tos para se -

rem con su mi dos di re ta men te pe los se res hu ma -

nos. No en tan to, ár vo res fru tí fe ras pre ci sam ser

der ru ba das para que o gado pos sa ser cri a do e os

fran gos ali men ta dos. Em suma, o cus to de pro du -

ção dos ali men tos de que o cor po re al men te ne -

ces si ta para de sem pe nhar suas fun ções é mu i to

me nor.

IHU On-Line – Ser ve ge ta ri a no tra ria, en tão, 

be ne fí ci os eco nô mi cos, po lí ti cos e éti cos?

Aris La Tham – Em pri me i ro lu gar, devemos ter

em men te que co mer não é uma op ção. Nós te -

mos que co mer, e isso é fa cil men te pas sí vel de ex -

plo ra ção pe los in te res ses do ca pi tal co mer ci al

mun di al, como as su per-mega com pa nhi as mul ti -

na ci o na is agrí co las, pro du to ras de fer ti li zan tes,

en fim, pro pri e tá ri os de to das as hi per-ins ta la ções

que são ne ces sá ri as para man ter esse mega ne gó -

cio cha ma do agro-bu si ness. Então, a op ção de ser 

ve ge ta ri a no, além de ser mu i to mais sa u dá vel e hi -

giê ni ca, é tam bém uma po si ção po lí ti ca. Pelo me -

nos, foi isso que eu apren di na mi nha vida es tu -

dan til dos anos 1960, nos cam pus uni ver si tá ri os

dos Esta dos Uni dos, du ran te a Gu er ra do Vi et nã,

quan do a ju ven tu de da que la épo ca ti nha uma

pla ta for ma e que ria ser ou vi da, que a ver da de i ra

con tra cul tu ra era uma al ter na ti va con tra o es ta -

blish ment po lí ti co. Des sa for ma, ser ve ge ta ri a no é

uma enor me re a li za ção em ter mos po lí ti cos e, lo -

gi ca men te, tam bém em ter mos am bi en ta lis tas é

uma gran de con quis ta. Enfim, nós te mos de achar 

uma ma ne i ra de cons ci en ti zar as pes so as so bre a

im por tân cia da es co lha da qui lo que elas vão co -

mer, de ma ne i ra que fi quem mais se ri a men te

cons ci en tes de qua is são as es co lhas.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar mais

al gu ma ques tão para fi na li zar esta en tre vis ta?

Aris La Tham – Di ria que cabe a nós vi ver nos sa

vida em for ça ple na, vi ver a ple na ca pa ci da de de

vida que te mos em nós. Então, ten tar man ter um
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cor po vivo atra vés de co mi da mor ta co zi da, de co -

mi da sem vida, não é o cami nho cer to a to mar.

Assim, mi nha po si ção em re la ção à co mi da é que

há vida na co mi da que nós co me mos! E isso deve

ser con si de ra do quan do fa ze mos nos sas es co lhas.

Eu nas ci no Pa na má, cres ci nos Esta dos Uni dos e

co nhe ci di fe ren tes ti pos de co zi nha – chi ne sa, afri -

ca na, eu ro péia –, to tal men te imer so em meus es -

tu dos, en tão eu es tou ab so lu ta men te cons ci en te

do im pac to da di e ta em di fe ren tes co mu ni da des

pelo mun do. Nós te mos o le ga do da co mi da la ti -

no-ame ri ca na, da ca ri be nha, que uti li zam mu i tos

ali men tos fres cos e que são re al men te mu i to bons. 

O pro ces so de co zi nhar, em ba lar, en gar ra far, en -

fim, é tudo mu i to cus to so e des ne ces sá rio e não

lhe tra rá os be ne fí ci os da qui lo que você pode en -

con trar no seu quin tal.
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O gos to do ali men to na tu ral

Entre vis ta com Di lip Bar man

Di lip Bar man, de fen sor do ve ge ta ri a nis mo e

dos di re i tos dos ani ma is, é pre si den te da Tri an gle

Ve ge ta ri an So ci ety (TVS), se di a da na Ca ro li na do

Nor te (EUA), con se lhe i ro da Ve ge ta ri an Uni on of

North Ame ri ca (VUNA) e pa les tran te da Sup por -

ting and Pro mo ting Ethics for the Ani mal King dom 

(SPEA.K), ou Apo io e Pro mo ção da Éti ca para o

Re i no Ani mal. Ele é tam bém en ge nhe i ro de soft -

wa re da IBM. Bar man já pu bli cou ar ti gos so bre cu -

li ná ria em vá ri os li vros e ana is. Deu au las de cu li -

ná ria ve ge ta ri a na em vá ri as ins ti tu i ções. Di lip atua

na Inter net há mais de dez anos. Sua pá gi na é

www.di lip.info e o sí tio da TVS é www.tri an gle veg -

so ci ety.org.

Na en tre vis ta con ce di da por te le fo ne à IHU

On-Line, em 14 de agos to de 2006, ele afir mou

que sua op ção por ser ve ge ta ri a no não está re la -

ci o nada àa sua for ma ção pro fis si o nal na área de

de sign e in for má ti ca, mas am bas se re la ci o nam a

uma pos tu ra éti ca de cu i dar a pró pria sa ú de e a do 

pla ne ta, além de va lo ri zar as inú me ras pos si bi li da -

des que a di e ta ba se a da em plan tas ofe re ce.

IHU On-Line – Por que tor nar-se um ve ge ta -

ri a no? Qu a is são as ra zões para tan to?

Di lip Bar man – Bem, há mu i tas boas ra zões

para tor nar-se ve ge ta ri a no. Exis tem evi dên ci as

éti cas e nu tri ci o na is, in di can do que o me lhor a fa -

zer para a nos sa sa ú de é tor nar-nos ve ge ta ri a nos,

pas sar para uma di e ta ba se a da em plan tas. Hou -

ve uma pes qui sa ao lon go de sete anos, por exem -

plo, en tre Adven tis tas do Sé ti mo Dia24, uma re li -

gião em que mais ou me nos a me ta de das pes so as 

é ve ge ta ri a na. Eles des co bri ram que ve ge ta ri a nos

vi vem sete anos mais que os não-ve ge ta ri a nos.

Cons ta ta ram tam bém que mu i tos ve ge ta ri a nos

em ida de avan ça da apre sen ta vam me nos do en ça

dos rins, do co ra ção, cân cer, eram mais sa di os nos 

anos ter mi na is. Ou tra ra zão para ser ve ge ta ri a no é 

o im pac to que ca u sa mos ao meio am bi en te. Uma

di e ta ba se a da em car ne exi ge mu i tos re cur sos. De

um pon to de vis ta do bom sen so, se nós pen sar -

mos em ter mos de fí si ca, quan do con ver te mos

ener gia, sem pre a cada con ver são se per de ener -

gia. Mu i ta gen te que se tor na ve ge ta ri a na, e es ta va 

acos tu ma da a co mer pra tos sim ples de car ne,

cons ta ta que há tan tas al ter na ti vas atra en tes, tan -

tos ti pos de ali men to que nem co gi ta va: todos os

ti pos de pra tos com fe i jão, len ti lhas, di fe ren tes

hor ta li ças. Obser vo que mu i tas pes so as re co nhe -

cem que suas pos si bi li da des de ali men ta ção au -

men tam enor me men te. Nos úl ti mos dois anos,

com mi nha es po sa, nun ca re pe ti mos um jan tar. A

di e ta ve ge ta ri a na ofe re ce uma enor me fle xi bi li da -

de. Há tam bém uma ques tão éti ca, a éti ca de vi ver 

com sim pli ci da de de modo que ou tros pos sam vi -

ver sem so frer. Por que pre ci sa mos ma tar ani ma is, 

quan do po de mos ser per fe i ta men te sa di os e até

mais sa di os se não os ma ta mos? Algu mas pes so as

são mo ti va das pela re li gião.

IHU On-Line – Qu a is são as in ver da des so -

bre o ve ge ta ri a nis mo?

Di lip Bar man – Há uma sé rie de mi tos. Um mito

é o de que os ve ge ta ri a nos são fra cos e ma gre los.

Se pes qui sar mos, no ta mos que há mu i tas me da -

lhas de ouro olím pi cos que são ve gan. Tem ve -

gans ba ten do todo tipo de re cor des mun di a is em
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atle tis mo. Um ou tro mito tem a ver com a ob ten -

ção de pro te í nas. Pelo me nos no mun do de sen -

vol vi do, é ex tre ma men te raro al gum mé di co aten -

der um pa ci en te que apre sen te de fi ciên cia pro téi -

ca. Se al guém se tor na ve ge ta ri a no e só come ba -

ta ta fri ta, terá não só de fi ciên cia pro téi ca, mas mu i -

tos ou tros pro ble mas tam bém. Pro te í na ge ral men -

te não é pro ble ma. Pelo me nos no mun do de sen -

vol vi do, as pes so as, em ge ral, in clu si ve os ve ge ta -

ri a nos, es tão co men do pro te í na de ma is. Se olhar -

mos os ma i o res ani ma is ter res tres no mun do,

como os ele fan tes, eles são ve gans, ob ten do suas

pro te í nas de fo lhas, er vas, ca pim e co i sas des se

tipo. Isso su ge re que nós, como ve ge ta ri a nos, ob -

te nha mos nos sas pro te í nas de fo lhas, er vas, len ti -

lhas, co i sas des sa na tu re za. Então, a pro te í na não

é um pro ble ma, a não ser que fa ça mos uma di e ta

ve ge ta ri a na ba se a da em junk food25. Um ter ce i ro

mito é o B1226. Esse sim pode ser um pe que no

pro ble ma. Se es ti ver mos em di e ta de ali men tos

crus, sem ali men tos pro ces sa dos, ou seja, que não 

con têm soja, por exem plo, tal vez não re ce ba mos

B12 o su fi ci en te. Anti ga men te, re ce bía mos B12

de fru tas e hor ta li ças cul ti va das ao ar li vre e que

tal vez não ti ves sem sido la va das cu i da do sa men te 

como se faz hoje. Ha via, en tão, o B12 na tu ral do

meio- am bi en te, que se de po si ta nas fru tas e hor -

ta li ças. Ao me nos no mun do de sen vol vi do, o ali -

men to é tão lim po que não re ce be mos essa do sa -

gem. Ape nas 12 mi cro gra mas (12 x 10-6 gra mas)

por dia de B12 per sis tem no cor po por mu i tos me -

ses. Por tan to, não pre ci sa mos de tan to as sim.

Como ve gan – mu i to ali men to pro ces sa do tem

bas tan te B12 –, mas, se não es ti ver mos co men do

ali men to pro ces sa do, é o úni co su ple men to que

eu re co men da ria para ga ran tir.

IHU On-Line – Que ali men tos po de mos co -

lo car no lu gar da car ne, por exem plo?

Di lip Bar man – Não gos to de pen sar em ali men -

to como subs ti tu to. Pen so que ali men to ve ge ta ri a -

no tem qua li da de em si mes mo. Em re la ção às

pes so as que são re al men te car ní vo ras e es tão in te -

res sa das em cor tar o con su mo de car ne, eu pos so

en ten der que fi quem pen san do em como “subs ti -

tu ir’. Com ex ce ção das pes so as que pas sam por

uma tran si ção, ge ral men te não en ca ro o ali men to

como subs ti tu in do algo. Pen so que re fe i ções ve -

ge ta ri a nas são mu i to for tes em si mes mas. No meu 

blog de ali men tos, pode se ver mu i tas re ce i tas.

Com pus uma di e ta ba se a da em plan tas que pode

con tri bu ir para a paz e a jus ti ça no mun do no sen -

ti do de um equi lí brio do ecos sis te ma.

IHU On-Line – Nos EUA, onde teve ori gem o

fast-food, deve ser mu i to di fí cil a cons ci en -

ti za ção para uma ali men ta ção éti ca?

Di lip Bar man – Sim. A di e ta pa drão ame ri ca na

tem mu i ta gor du ra, não en ca ran do a qua li da de

do ali men to que co me mos, mas a quan ti da de do

que co me mos ou a ve lo ci da de em co mer e co zi -

nhar. As fre qüen tes vi si tas a fast-foods de mons -

tram isso. Mu i ta gen te pa re ce não res pe i tar seu

cor po, sem se im por tar em pen sar o que re al men -

te in ge rem quan do fre qüen tam o fast-food .

IHU On-Line – Como o se nhor vê a ques tão

dos trans gê ni cos na ali men ta ção?

Di lip Bar man – Trans gê ni cos são mo ti va dos por 

al gu mas gran des em pre sas que que rem cri ar ali -

men tos enun ci an do-os como me lho res, por que

fo ram de sen vol vi dos pela en ge nha ria. Mu i tas ve -

zes, a fi na li da de dos ali men tos trans gê ni cos é o

trans por te, de modo que o ali men to não pe re ça

no trans por te, não es tra gue. É do in te res se de les

co mer ci a li zar e ven der es ses ali men tos. Eles têm

uma mo ti va ção mu i to mais eco nô mi ca e prá ti ca,

não uma mo ti va ção com a sa ú de. Nun ca foi o ob -

je ti vo dos trans gê ni cos pro mo ver a sa ú de em qual -

quer ali men to ou ve ge tal. Pen san do no im pac to

am bi en tal, é mu i to ne ga ti vo. Ali men tos trans gê ni -

cos po dem con ta mi nar plan ta ções não-trans gê ni -
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cas. Isso se tor nou um gran de pro ble ma no mun -

do em de sen vol vi men to. Com cer te za, é um pro -

ble ma no país dos meus pais, a Índia, onde al guns

pro du to res de trans gê ni cos es tão ten tan do con tro -

lar o pro du to que in di a nos es tão pro du zin do faz

sé cu los. Ago ra, es tão ten tan do di zer que de ve ri am 

re ce ber ro yal ti es por algo que sim ples men te está

cres cen do de for ma bem na tu ral por mi lê ni os.

IHU On-Line – Con si de ran do que ape nas 4

bi lhões de pes so as es tão bem nu tri das no

mun do, com 6 bi lhões de ha bi tan tes, como

o ve ge ta ri a nis mo po de ria ser uma al ter na ti -

va ao pro ble ma da su ba li men ta ção?

Di lip Bar man – O ve ge ta ri a nis mo até ago ra é o

úni co ca mi nho viá vel, se nos pre o cu par mos com

dis tri bu i ção de ali men tos. Pro du zi um fo lhe to cha -

ma do “Paz e jus ti ça no mun do”, dis cu tin do como

gasta mos mu i ta ener gia para ge rar ali men to ba -

se a do em car ne. Se o mun do todo de re pen te se

tor nas se ve ge ta ri a no, pas sa ría mos de uma es cas -

sez de ali men tos para uma abun dân cia de ali men -

tos. A ra zão é que co me ría mos o ali men to di re ta -

men te, as plan tas ge ra ri am o ali men to, e nós o co -

me ría mos. Por exem plo, são ne ces sá ri as duas or -

dens de mag ni tu de de água para cri ar ali men to

ba se a do em car ne, em com pa ra ção com ali men to 

ba se a do em plan tas. E a água po tá vel sim ples -

men te está aca ban do. Cer ta men te, es ta ría mos

aju dan do a ali men tar e a ob ter ali men to em todo

o mun do se to dos nós op tás se mos por uma di e ta

ba se a da em plan tas. É dig no de nota que a ma i o -

ria dos pa í ses do mun do até bem re cen te men te

era ba si ca men te ve ge ta ri a na.

IHU On-Line – Como o se nhor com bi na seu

tra ba lho em ciên cia e de sign com pu ta ci o -

nal com a prá ti ca e o en si no do ve ge ta ri a -

nis mo?

Di lip Bar man – Sim ples men te é mi nha vida. Eu

gos to de ser ve ge ta ri a no, gos to das van ta gens de

ter mu i to me nos do en ças des de que pa rei de con -

su mir de ri va dos de le i te. Nun ca mais tive um res -

fri a do, e eu cos tu ma va ter bas tan te res fri a do e gri -

pe to dos os anos. Ser ve ge ta ri a no me aju da a ser

um pro fis si o nal mais for te. Não te nho, por exem -

plo, que en fren tar os mes mos pro ble mas de sa ú de 

que mu i tos ou tros têm. Pro fis si o nal men te, mi nha

for ma ção é em ciên cia da com pu ta ção e de sign,

mas es tou mo ti va do pela éti ca, que, para mim, é a 

ra zão pri mor di al para ser ve ge ta ri a no.

IHU On-Line – Como fun ci o na seu blog de

ali men tos? Quem cos tu ma lê-lo?

Di lip Bar man – Tudo quan to é tipo de gen te, re -

ce bo mu i tos e-ma ils. Mi nha mo ti va ção, ao cri ar o

blog, era pas sar uma men sa gem po si ti va so bre

por que e como é gos to so ali men tar-se des sa for -

ma. Não ten to pas sar uma men sa gem ne ga ti va,

fa zen do as pes so as fi ca rem ner vo sas por ca u sa da

sua sa ú de. O blog dá às pes so as na Inter net uma

op ção de sen tir gran de di ver si da de de plan tas e

ali men tos, e es pe ro que in flu en cie as pes so as na

sua di e ta.

45

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



A moda do fu tu ro deve ser eco lo gi ca men te cor re ta

Entre vis ta com Da ni el le Fer raz

Da ni el le Fer raz é jor na lis ta (ven ce do ra do

Prê mio Abril de Jor na lis mo de 2001) e con sul to ra

de moda. Além de ser co la bo ra do ra das prin ci pa is

edi to ras e emis so ras de TV do País, Da ni el le atua

na área de re po si ci o na men to de ima gem para em -

pre sas, na con cep ção e di re ção de des fi les e even -

tos e é do cen te do Se nac Moda, em São Pa u lo.

Duran te o 1º Con gres so Ve ge ta ri a no Bra si -

le i ro e La ti no-ame ri ca no, re a li za do em São Pa u lo

de 4 a 8 de agos to de 2006, acon te ceu o 1º mo -

daCO Mpa i xão, des fi le com rou pas, aces só ri os,

cin tos, bol sas, cal ça dos e cos mé ti cos fa bri ca dos

sem com po nen tes de ori gem ani mal. Esse é um

pro je to vol ta do para es co las de moda, sen do que

nes ta edi ção foi a Uni ver si da de do Esta do de San -

ta Ca ta ri na (UDESC) a res pon sá vel pelo de sen vol -

vi men to dos lo oks, sob a co or de na ção da pro fes -

so ra Ne i de Schul te.

A co or de na ção do des fi le foi da jor na lis ta e

pro du to ra de moda Da ni el le Fer raz. IHU On-Line

en tre vis tou Da ni el le, por te le fo ne, em 14 de agos -

to de 2006, so bre o con ce i to e os ob je ti vos do mo -

daCO Mpa i xão: de sen vol ver a moda do fu tu ro

com éti ca e pre o cu pa ção eco ló gi ca e so ci al. Con -

su mo éti co, co mér cio jus to, res pe i to ao meio am -

bi en te e aos ani ma is, sus ten ta bi li da de, so li da ri e -

da de e re u ti li za ção são al guns dos con ce i tos que

fun da men tam a pro pos ta das pe ças apre sen ta das

na pas sa re la. Ne las, não fo ram uti li za das pe les,

cou ro ou ou tros pro du tos de ori gem ani mal. Foi

dada ên fa se a ma te ri a is or gâ ni cos, de fi bras na tu -

ra is, que não agri dem o meio am bi en te.

IHU On-Line – Como a se nho ra de fi ne o

con ce i to “mo daCO Mpa i xão”?

Dani el le Fer raz – A idéia sur giu de um ar ti go que

eu es cre vi, in ti tu la do “Chi que é ser cons ci en te”27.

Esse ar ti go abor da a moda atu al, con si de ran do

que eu não me con for mo que, com tan tos re cur -

sos dis po ní ve is, com a in dús tria têx til tão de sen -

vol vi da, a pon to de pro du zir qual quer tipo de te ci -

do e ma te ri al, os ani ma is ain da se jam mor tos de

ma ne i ra tão cru el, sim ples men te para ter a sua

pele re ti ra da e essa pele ser si nô ni mo de gla mour.

Ao mes mo tem po, eu con tes tei al guns as pec tos da 

moda hoje, como a ques tão do con su mis mo ex -

ces si vo, quan do o Pla ne ta pre ci sa que seus re cur -

sos se jam pou pa dos. A par tir dis so, sur giu a idéia

de fa zer des fi les de moda que cha ma mos de moda 

cons ci en te e eco lo gi ca men te cor re ta. Foi quan do

sur giu o mo daCO Mpa i xão, que, na mi nha de fi ni -

ção, é uma moda eco lo gi ca men te cor re ta e pre o -

cu pa da com o meio am bi en te e com os ani ma is.

IHU On-Line – Como foi o des fi le do 1º mo -

daCO Mpa i xão? Qu a is são as re per cus sões?

Da ni el le Fer raz – A pri me i ra edi ção de des fi les

com essa moda foi re a li za da em Flo ri a nó po lis, em

2005, e teve o tí tu lo de Veg fas hi on. Foi algo mais

gran di o so que o des fi le des se ano. Ti ve mos vá ri as

mar cas e dois dias de even to, sen do o des fi le do

se gun do dia fe i to com rou pas de sen vol vi das pe los 

es tu dan tes da UDESC (Uni ver si da de Esta du al de

San ta Ca ta ri na). Na edi ção des te ano, fo ram ape -

nas os es tu dan tes da UDESC que apre sen ta ram

suas rou pas. Mas o des fi le teve uma boa re per cus -

são, as pes so as gos ta ram mu i to. Inclu si ve, os mo -

de los que des fi la ram qui se ram com prar as rou pas

de tan to que gos ta ram.
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IHU On-Line – Para onde está vol ta da a prá -

ti ca das Esco las de Moda no Bra sil e fora

dele? Qu a is são as prin ci pa is ten dên ci as? A 

eco lo gia e a pre ser va ção es tão en tre elas?

Da ni el le Fer raz – Estão, com cer te za. As es co las

que pre pa ram os no vos es ti lis tas pre ci sam vol -

tar-se para es sas ques tões, por que já che gou o

mo men to em que o Pla ne ta não su por ta mais. É

pre ci so bus car a re u ti li za ção em to das as áre as. E

a moda, que é um meio de co mu ni ca ção, pre ci sa

levan tar pri me i ra men te essa ban de i ra, as sim como

já vem fa zen do.

IHU On-Line – Como será a moda do fu tu ro?

Da ni el le Fer raz – A moda do fu tu ro está mu i to

li ga da às ques tões eco ló gi cas, na bus ca de pou par 

os re cur sos e na re u ti li za ção de ma te ri a is. É uma

moda eco lo gi ca men te cor re ta, que re al men te

com bi na com o atu al mo men to que vi ve mos no

Pla ne ta e que está pre pa ran do as pró xi mas ge ra -

ções para que as pes so as se jam con su mi do ras

mais cons ci en tes. Pre ci sa mos en ten der que é o

con su mi dor que vai fa zer as em pre sas se re es tru -

tu rem com re la ção à pre o cu pa ção am bi en tal. É o

con su mi dor que vai fa zer uma pres são para que

es ses pro du tos sur jam em lar ga es ca la.

IHU On-Line – É pos sí vel pen sar uma moda

éti ca, eco ló gi ca e so ci al men te cor re ta no

uni ver so do luxo e do con su mo de sen fre a do 

com o qual os con su mi do res da moda es tão

ha bi tu a dos?

Da ni el le Fer raz – Em pri me i ro lu gar, pre ci sa -

mos re a li zar uma mu dan ça no con su mi dor, o que

já está co me çan do. A nova ge ra ção, em fun ção da 

edu ca ção nas es co las, já é mu i to mais cons ci en te

ambi en tal men te do que nós. As cri an ças já se

pre o cu pam mu i to mais com o des per dí cio de

água, com a ques tão da po lu i ção. Isso já vem de

ber ço, é algo que pre ci sa ser tra ba lha do des de a

in fân cia. Eu cre io que es ses no vos con su mi do res,

os jo vens que ques ti o nam mais es ses va lo res, com 

cer te za vão aju dar a di fun dir essa moda eco lo gi -

ca men te cor re ta. Há es pa ço para essa moda e

quan to mais o con su mi dor for mu dan do de men -

ta li da de, mais pro du to res que bus quem essa nova 

prá ti ca vão sur gir.

IHU On-Line – Como fo ram fe i tas as pe ças

apre sen ta das na pas sa re la?

Da ni el le Fer raz – As pe ças fo ram fe i tas com te ci -

dos re u ti li za dos de rou pas do a das. Esse foi o con -

ce i to que sur giu com base no ar ti go “Chi que é ser

cons ci en te”: fa zer uma moda eco lo gi ca men te cor -

re ta ape nas com te ci dos re u ti li za dos e usan do

tam bém como con ce i to a so li da ri e da de, em bu ti da 

na ques tão da do a ção. O que não é mais usa do

nós re u ti li za mos para fa zer no vas rou pas. Não va -

mos cus to mi zar a rou pa, mas re u ti li zar o seu te ci -

do. Ti nha mu i ta peça de re ta lho, que cha ma mos

de pat chwork, além de apli ca ções e bor da dos.

Esta va tudo mu i to bem tra ba lha do. Inclu si ve, teve 

uma li nha de bi quí nis fe i tos com re ta lho, tudo

mu i to co lo ri do, por que fo ram apro ve i ta dos te ci -

dos pi ca di nhos de vá ri os lu ga res. Ha via rou pas

fe i tas com te ci dos de mais de 30 anos, que fo ram

fe i tas com rou pas mu i to an ti gas, que as pes so as

não usa vam mais e es ta vam no ar má rio. Nos sa

idéia é di fun dir esse con ce i to de doar o que não

usam e re u ti li zar o te ci do para cri a ção de no vas

rou pas.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia que a

se nho ra vê em de sen vol ver um even to como 

esse?

Da ni el le Fer raz – O Con gres so Ve ge ta ri a no foi

im por tan te por que não dis cu tiu só o ve ge ta ri a nis -

mo no sen ti do de não co mer car ne. Fa lou-se do

im pac to am bi en tal do con su mo ex ces si vo de car -

ne, do que é fe i to nos bas ti do res com os ani ma is,

do im pac to dis so na sa ú de. Nes se con tex to, pe ga -

mos ca ro na no mo daCO Mpa i xão, por que tam -

bém com ba te mos a idéia de ani ma is que são ví ti -

mas da moda e que aca bam sen do mor tos de ma -

ne i ra mu i to cru el ape nas pelo sta tus do uso de um

ca sa co de pele.
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Cris ti a nis mo, ali men ta ção e cura

Entre vis ta com Mag da Kör bes

Mag da Kör bes é re li gi o sa da Fra ter ni da de

Espe ran ça, for ma da em Pe da go gia, pela Uni ver si -

da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na (UFSC), e es pe -

ci a lis ta em Ori en ta ção Edu ca ci o nal, pela mes ma

uni ver si da de. Tra ba lhou du ran te nove anos na

Pas to ral de Sa ú de, na di o ce se de Jo in vil le (SC) e

qua tor ze na Sa ú de Pre ven ti va Po pu lar.

A irmã Mag da é co or de na do ra do Insti tu to

Ecu mê ni co Po pu lar L’AMIGO (IEP L’AMIGO), cen -

tro de me di ci na al ter na ti va, ba se a do no na tu ris -

mo, um tra ba lho de pre ven ção à sa ú de, lo ca li za do 

no mu ni cí pio Pe nha, San ta Ca ta ri na. “O ob je ti vo

é que as pes so as to mem a sua vida e a sua his tó ria

na mão e sem de pen dên ci as”, ex pli ca a irmã, em

en tre vis ta con ce di da por te le fo ne à IHU On-Line, 

em 14 de agos to de 2006. O IEP L’AMIGO tra ba lha 

com te ra pi as na tu ra is: hi dro te ra pia, ge o te ra pia, fi -

to te ra pia, ta las so te ra pia, mas so te ra pia, re i ki etc.,

bus can do a re cu pe ra ção ener gé ti ca das pes so as.

“Sa ú de para nós é ener gia, é pre ci so re cu pe rar a

cor ren te na tu ral e vi tal para ob ter a sa ú de”, sa li en -

ta a irmã Mag da.

IHU On-Line – Que re la ções po de mos es ta -

be le cer en tre ve ge ta ri a nis mo e cris ti a nis mo?

Mag da Kör bes – O ve ge ta ri a nis mo é uma men -

ta li da de e uma ati tu de eco ló gi ca. Hoje, com a des -

tru i ção do Pla ne ta, o ve ge ta ri a nis mo e o con su mo 

éti co são al ter na ti vas que nas cem para pro te ger a

vida. O Ori en te é mu i to mais ze lo so pe las te ra pi as

na tu ra is do que o Oci den te. No cris ti a nis mo, se

nós olhar mos as cu ras de Je sus, fo ram to das na li -

nha na tu ral. Ele des per ta va a ener gia das pes so as

e aju da va a to ma rem sua vida nas pró pri as mãos,

in te gran do-as na so ci e da de. Usa va a sa li va e o

bar ro como sím bo los ener gé ti cos. As ra í zes do

cris ti a nis mo são ori en ta is. O Oci den te se per deu

mu i to no con su mis mo, no ca pi ta lis mo, e fez da

do en ça um co mér cio. A in dús tria far ma cêu ti ca é

uma das ma i o res in dús tri as do Pla ne ta. Os re mé -

di os quí mi cos, em ge ral, tra zem mu i tos pro ble mas 

co la te ra is. Na cura pelo na tu ral, tra ba lha-se na di -

men são ener gé ti ca, quer di zer, as plan tas vão de

acor do com a ener gia das pes so as. Não são to das

as plan tas que ser vem para to das as pes so as. Por

isso, nor mal men te é pre ci so tes tar para ve ri fi car

que plan tas se har mo ni zam com a pes soa. As

plan tas têm uma ener gia mais ele va da que o ser

hu ma no. Assim, elas têm a pos si bi li da de de re cu -

pe rar a nos sa ener gia vi tal por meio dos chás, dos

su cos etc. Os re cur sos na tu ra is não são re mé di os e 

sim com ple men tos ali men ta res ou di na mi za do res

de ener gia.

IHU On-Line – Qual se ria a mís ti ca que há

no es ti lo de vida que vo cês pro põem?

Mag da Kör bes – Nos sa mís ti ca con sis te em ver a

vida na sua glo ba li da de, le van do em con ta a sa ú -

de fí si ca, a emo ci o nal, a men tal, a so ci al e a es pi ri -

tu al. A pro te ção da vida, a pro te ção dos ani ma is,

a sa ú de das pes so as e o ecos sis te ma são o nos so

ob je ti vo. Os ve ge ta is têm mu i to mais ener gia que

o ser hu ma no. É por isso que as plan tas têm a ca -

pa ci da de de re vi ta li zar a ener gia hu ma na. A car ne 

é um ali men to de se gun da ca te go ria. Nós tra ba -

lha mos com as fon tes ener gé ti cas, que são o sol, o

ar, as plan tas, a ter ra, a água. O ser hu ma no é um

ser li ga do à ter ra, e a sua sa ú de de pen de das fon -

tes ener gé ti cas. Essas fon tes ener gé ti cas es tão em

pe ri go. A ter ra está en ve ne na da pe los agro tó xi -

cos, as plan tas e os ali men tos es tão che i os de ve -

ne no, o sol com a ca ma da de ozô nio com pro me ti -
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do, o ar e a água po lu í dos. A vida está em pe ri go

por que as fon tes ener gé ti cas es tão em pe ri go. A

nos sa mís ti ca é pro te ger a vida, tan to dos ani ma is

quan to das plan tas, e es pe ci al men te das pes so as.

O ser hu ma no foi cri a do para ad mi nis trar a vida

no Pla ne ta: esta é a sua mis são.

IHU On-Line – Como se ria uma ali men ta ção 

sa u dá vel?

Mag da Kör bes – É mu i to re la ti vo. A ques tão da

ali men ta ção hoje é uma ques tão mu i to pro ble má -

ti ca. De ve mos não ape nas le var em con ta a quan -

ti da de de ali men tos, mas tam bém a qua li da de. Já

exis tem mu i tos pro je tos que vi sam à pro du ção na -

tu ral de ver du ras, fru tas e ce re a is. Fe liz de quem

tem aces so a eles. Tam bém não é pos sí vel di zer

que não se deva co mer car ne. O me lhor é eli mi -

ná-la do car dá pio. Entre tan to, pode acon te cer

que al gu ma pes soa em si tu a ções es pe ci a is ne ces -

si te de al gu ma car ne, e o mes mo é pos sí vel di zer

dos ovos e dos la ti cí ni os. O pro ble ma é que se fez

do con su mo da car ne um agro ne gó cio. O pro ble -

ma, hoje, é o agro ne gó cio, que faz di nhe i ro e lu -

cro em cima do ani mal, des res pe i tan do sua vida e

seus di re i tos e cri an do sé ri os pro ble mas no meio

am bi en te. Re co men do um ví deo cha ma do A car -

ne é fra ca (do cu men tá rio so bre o con su mo de car -

ne, fe i to por De ni se Gon çal ves). Ele dá ori en ta ção 

para a pro te ção dos ani ma is e de nun cia a ex plo ra -

ção do agro ne gó cio.

O je jum

IHU On-Line – A ali men ta ção na for ma como 

vo cês a con ce bem tem al gu ma re la ção com

o sen ti do do je jum no cris ti a nis mo?

Mag da Kör bes – Tem. No nos so tra ba lho, a ali -

men ta ção tam bém é uma de sin to xi ca ção. As pes -

so as, na sua ma i o ria, vi vem al ta men te in to xi ca -

das. A mo no di e ta tem como ob je ti vo a de sin to xi -

ca ção do cor po. Ela con sis te em co mer ape nas

uma qua li da de de ali men to por dia: ou ver du ras,

ou fru tas, ou su cos. O je jum é uma de sin to xi ca ção 

mais pro fun da, sen do pre pa ra do pela mo no di e ta.

Te mos sem pre qua tro dias de pre pa ra ção para o

je jum e qua tro dias para sair do je jum. O je jum é

al ta men te ne ces sá rio, não só para a sa ú de, mas

tam bém para re cu pe rar o po der vi tal das pes so as

por den tro, a dis ci pli na in te ri or. Ele ofe re ce uma

ener gia es pe ci al para as pes so as. As pes so as, em

ge ral, têm medo de fazê-lo, mas quan do o fa zem

per ce bem o quan to ele é be né fi co, não só para a

sa ú de fí si ca, mas es pe ci al men te para a sa ú de

emo ci o nal e es pi ri tu al. O je jum é um dos me lho res 

re mé di os para qua se to das as do en ças.

IHU On-Line – Se ria esse tam bém o sen ti do

do je jum qua res mal?

Mag da Kör bes – Está re la ci o na do, mas a pes soa

se pre pa ra para as su mi-lo com mais ob je ti vo e

cons ciên cia. Para se cu rar, a pes soa pre ci sa re -

nun ci ar. Ela deve re nun ci ar à sua gula, aos seus

ca pri chos, à mo le za, à aco mo da ção e a vá ri as co i -

sas de suas re la ções pes so a is e fa mi li a res. Nor mal -

men te, diz-se que na mo le za não há sa ú de. Não é, 

po rém, o sa cri fí cio pelo sa cri fí cio. O je jum faz res -

sur gir a ener gia in te ri or e um for te sen ti men to de

so li da ri e da de, de fra ter ni da de com quem pas sa

fome. Dele, faz par te o pro ces so do per dão e da

re con ci li a ção. O per dão-amor con sis te em ace i tar, 

aco lher, as su mir e har mo ni zar a pró pria vida e a

pró pria his tó ria. Esse é o ca mi nho da cura.

IHU On-Line – Como fun ci o na o Insti tu to?

Ele é aber to ao pú bli co?

Mag da Kör bes – Ele é aber to ao pú bli co, só que

nós aten de mos as pes so as em gru pos de 12, no

má xi mo 20 pes so as. Cha ma mos isso de tre i na -

men to in ten si vo. Não é um SPA e não é uma clí ni -

ca. As pes so as fi cam aqui du ran te dez dias. O tre i -

na men to é par ti ci pa ti vo, ou seja, a pes soa faz e

apren de fa zen do as te ra pi as. Ao mes mo tem po

em que ela se tra ta, vai apren den do to das as te ra -

pi as, para de po is, quan do es ti ver em casa, po der

con ti nu ar e, se fi car do en te, sa ber como se cu rar.

Há uma mu dan ça de há bi tos, mas tam bém uma

mu dan ça de va lo res, o que é o fun da men tal. Isso

exi ge mu dan ça de com por ta men tos e de op ções.

Na cor re ria do dia-a-dia, a pes soa es que ce de cu i -

dar da sua vida, da sua fé e de suas re la ções. É

pre ci so co lo car o di nhe i ro a ser vi ço da vida e não

a vida a ser vi ço do di nhe i ro. Infe liz men te, a nos sa

es tru tu ra so ci al faz da vida uma cons tan te luta

pela so bre vi vên cia.
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IHU On-Line – O tre i na men to está re la ci o -

na do a uma ex pe riên cia de es pi ri tu a li da de

cris tã?

Mag da Kör bes – Sim. O tre i na men to visa ao en -

con tro da pes soa con si go mes ma, des co brin do as

ca u sas de suas do en ças e dos ma les que a afli gem. 

Nor mal men te, são qua tro dias de pre pa ra ção

para o dia do je jum e qua tro dias de sa í da do je -

jum. O gran de dia é o dia do je jum, dia do per dão

e da re con ci li a ção con si go mes ma, com os ou tros

e com Deus. Sa be mos que as má go as, os res sen ti -

men tos, as ra i vas, os ódi os e a fal ta de ace i ta ção

de si são fon tes para a do en ça. Quem ama não

ado e ce, diz o tí tu lo de um li vro. No pri me i ro do -

min go, faz-se um gran de dia do per dão, uma ce le -

bra ção ex plí ci ta de per dão e de re con ci li a ção, e o

dia do je jum é o dia de re vi são de vida. Te mos

tam bém to dos os dias uma hora de me di ta ção

com um tema di re ci o na do para a pes soa se en -

con trar con si go mes ma. No fi nal, fa ze mos uma

gran de ce le bra ção de ação de gra ças. Todo o tre i -

na men to é um pro ces so de cura.

IHU On-Line – Qual é o per fil das pes so as

que che gam no IEP L’Ami go?

Mag da Kör bes – Nor mal men te, as pes so as que

vêm até nós che gam ex tre ma men te can sa das, de -

pri mi das, com auto-es ti ma ba i xa, de sa ni ma das,

do en tes, com um gran de va zio exis ten ci al. Os per -

fis são mu i to di ver sos, bem como as clas ses so ci a is.

Ace i ta mos qual quer pes soa, des de que ela se

que ira cu rar e acre di te na cura pelo na tu ral. Da -

mos pre fe rên cia aos ex clu í dos dos me i os mo der -

nos de tra ta men to, mas es ta mos aber tos a to dos.

Como o Insti tu to é la ti no-ame ri ca no, já tre i na mos

um gran de gru po de pes so as do Pa ra guai, da Bo -

lí via, do Equa dor, al gu mas pes so as do Uru guai,

da Argen ti na, de al guns pa í ses da Eu ro pa, da Áfri -

ca etc. So mos uma equi pe po pu lar, que nós cha -

ma mos de mo ni to res. Os mo ni to res são pre pa ra -

dos para se rem fa ci li ta do res du ran te a te ra pia.

Nós não cu ra mos nin guém; é a pes soa que se

cura. Mer gu lhan do na ener gia da na tu re za, a pes -

soa vai to man do cons ciên cia, mu dan do há bi tos,

to man do o pro ces so de sua cura nas pró pri as

mãos. Alguns são pro fis si o na li za dos em mas sa -

gem, em re fle xo lo gia, em acu pun tu ra, em fi to te ra -

pia. Os mo ni to res aju dam as pes so as a as su mi rem 

as te ra pi as, isto é, en si nam como fazê-las. Todo o

dia há uma hora de pa les tra e ori en ta ção. Exis te

uma fun da men ta ção teó ri ca e di nâ mi cas de gru po 

para a in te gra ção e re la ções in ter pes so a is.

IHU On-Line – Tam bém há mé di cos den tro

da equi pe?

Mag da Kör bes – Não. Já vi e ram mé di cos par ti ci -

par do tre i na men to, mas na equi pe não há mé di -

cos, por que não as su mi mos pes so as que es tão em 

acom pa nha men to clí ni co. Nós as su mi mos as pes -

so as com con di ções de ain da pe gar a sua sa ú de

na mão. Qu an do é um caso clí ni co, não ace i ta -

mos, por que não é a nos sa es pe ci a li da de. Aju da -

mos a pes soa a cu i dar da sua sa ú de; a cura da

do en ça é uma con se qüên cia.
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Os ani ma is e a ques tão da al te ri da de

Entre vis ta com San dro de Sou za Fer re i ra

San dro de Sou za Fer re i ra é for ma do em di -

re i to pela Uni si nos, pro mo tor de Jus ti ça em Novo 

Ham bur go e pro fes sor de Di re i to Ambi en tal e de

Di re i to Pe nal na Fe e va le. Atu al men te, cur sa mes -

tra do em fi lo so fia na Uni si nos. Sua dis ser ta ção

tem o tí tu lo O pró xi mo de Ki er ke ga ard, o ou tro

de Lé vi nas e a con di ção ani mal. Fer re i ra con ce -

deu en tre vis ta à IHU On-Line por e-mail, em

14 de agos to de 2006, fa lan do so bre a éti ca ani -

mal e ali men tar, a par tir de con ce i tos fi lo só fi cos

de Ki er ke ga ard e Lé vi nas.

IHU On-Line – Como os con ce i tos de Pró xi -

mo, de Ki er ke ga ard, e de Ou tro, de Lé vi nas, 

po dem ser pen sa dos em re la ção à con di ção

ani mal?

San dro Fer re i ra – A éti ca pen sa da a par tir da

al te ri da de, na qual a res pon sa bi li da de as su me o 

pa pel pri mor di al, in clu si ve em face da li ber da -

de, pode apre sen tar-se como um bom ca mi nho.

É nes se con tex to que so bres sa em os no mes de

Ki er ke ga ard28 e de Lé vi nas29, fi ló so fos que pen -

sa ram a al te ri da de e a res pon sa bi li da de de for -

mas ino va do ras.

A éti ca da al te ri da de

Kierke ga ard e Lé vi nas pen sa ram a éti ca a

par tir da al te ri da de. E a res pon sa bi li da de dela

de cor ren te, quer as su ma o nome de re nún cia de

si, quer as su ma o nome de subs ti tu i ção, não en -

con tra li mi tes. A von ta de e a au to no mia ce dem

ante a pre sen ça he te ro nô mi ca de uma al te ri da de

que não co in ci de com o Eu. No en con tro, é des -

per ta do o amor – para Ki er ke ga ard – ou o de se jo

me ta fí si co – para Lé vi nas –, am bos mar ca dos

pela in sa ci a bi li da de, pela in fi ni tu de e im pen sá -

ve is na or dem da eco no mia. Nem Ki er ke ga ard

nem Lé vi nas ex pu se ram, di re ta men te, uma éti ca

en de re ça da aos ani ma is. Em que pese o si lên cio

de Ki er ke ga ard e de Lé vi nas, a éti ca da al te ri da de, 

tal como por eles pen sa da, pode, en tre tan to, apre -

sen tar-se como uma boa pers pec ti va de en ca mi -

nha men to do de ba te acer ca da con di ção ani mal.

Caso se en ten da que o per fec ci o nis mo de Aris tó -

te les30 e de To más de Aqui no31 – ain da que re li do

e com o acrés ci mo de uma re no va da reta ra zão –

não pos sa dar con ta dos in trin ca dos pro ble mas

que cer cam nos sas re la ções com os ani ma is – nem 
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28 So ren Ki er ke ga ard (1813-1855): fi ló so fo exis ten ci a lis ta di na mar quês. A res pe i to de Ki er ke ga ard, con fi ra a en tre vis ta “Pa u lo e
Ki er ke ga ard”, re a li za da com o Prof. Dr. Álva ro Valls, da Uni si nos, na edi ção 175, de 10 de abril de 2006, da IHU On-Line.
(Nota da IHU On-Line)

29 Emma nu el Lé vi nas: fi ló so fo e co men ta dor tal mú di co, nas ceu em 1906, na Li tuâ nia, e fa le ceu em 1995, na Fran ça. (Nota da
IHU On-Line)

30 Aris tó te les de Esta gi ra (384 a C. – 322 a. C.): fi ló so fo gre go, um dos ma i o res pen sa do res de to dos os tem pos. (Nota da IHU

On-Line)
31 To más de Aqui no (1227-1274): fra de do mi ni ca no e teó lo go ita li a no, con si de ra do san to pela Igre ja. (Nota da IHU On-Line)



sem pre as sim tão edi fi can tes – e caso se en ten da

que as vo zes de Sin ger e de Re gan, por ve zes, pa -

re çam ce der ante as for tes ob je ções que lhes são

opos tas, Ki er ke ga ard e Lé vi nas apre sen tam-se

como al ter na ti vas pla u sí ve is de diá lo go. Ki er ke -

ga ard fala que a for ma mais de sin te res sa da de

amar é re cor dar uma pes soa fa le ci da. O mor to

nada exi ge e, em re la ção a ele, não se pode es pe -

rar qual quer re tri bu i ção. Se Ki er ke ga ard es ti ver

cer to, amar um ani mal pode ser a se gun da for ma

mais de sin te res sa da de amar.

IHU On-Line – É pos sí vel com pa ti bi li zar éti -

ca ani mal e ali men ta ção para uma po pu la -

ção mun di al em cons tan te cres ci men to?

San dro Fer re i ra – Não sei se é pos sí vel essa

com pa ti bi li za ção. Pe ter Sin ger e Tom Re gam su -

ge rem que sim. O fato é que, mes mo as su pe res -

tru tu ras que uti li zam ani ma is como fon te de ge ra -

ção de pro te í nas não dão con ta, atu al men te, de

al can çar ali men tos a to das as pes so as. E mes mo

que a cri a ção de ani ma is em es ca la in dus tri al fos se 

ca paz de cum prir esse mis ter, per ma ne ce ria pro -

ble má ti ca a ques tão acer ca da eti ci da de des sa

so lu ção.

IHU On-Line – Do pon to de vis ta ju rí di co,

qua is são os di re i tos dos ani ma is? Qu a is fo -

ram as mu dan ças e os pro gres sos pe los

qua is pas sou a le gis la ção nos úl ti mos anos?

San dro Fer re i ra – Os ani ma is, atu al men te, são

vis tos com bens pas sí ve is de apro pri a ção, de co -

mer ci a li za ção e de aba te não-cri mi nal. Não há ili -

ci tu de – ex ce to quan do a mor te de um ani mal im -

pli car em sig ni fi ca ti vo dano ao meio am bi en te –

em qui tar a vida de um ani mal. Exis tem ape nas

leis que ve dam a prá ti ca de atos cru éis con tra os

ani ma is, mas que não tra zem qual quer ga ran tia

con tra uma pos sí vel qui ta ção não-cri mi nal.

Nos so di re i to per ma ne ce vin cu la do às es tru -

tu ras do con tra tu a lis mo e o que es ta be le ce o mo -

men to em que al guém pas sa a ser ti tu lar de di re i -

tos é a no ção de su je i to. E os ani ma is não são su -

je i tos, não são su je i tos de di re i tos.

A tra di ção fi lo só fi ca sem pre es te ve in dis so lu -

vel men te li ga da – em bo ra nem sem pre o re co nhe -

ces se – à di fi cul da de de de fi nir a vida. Essa di fi cul -

da de, pa ra do xal men te, fez o in de fi ní vel aca bar

por ser “in ces san te men te ar ti cu la do e di vi di do”. A 

con di ção ani mal é sub tra í da – ou ex pul sa – do in -

te ri or do ho mem como con di ção de “pos si bi li da -

de de se es ta be le cer uma opo si ção en tre o ho mem 

e os de ma is vi ven tes e, ao mes mo tem po, de or ga -

ni zar a com ple xa eco no mia das re la ções en tre os

ho mens e os ani ma is”. Essa ce su ra en tre o hu ma -

no e o ani mal se es ta be le ce, con clui Agam ben32,

“fun da men tal men te no in te ri or do ho mem, que

sem pre foi pen sa do como a ar ti cu la ção e a con -

jun ção de um cor po e uma alma, de um vi ven te e

de um lo gos, de um ele men to na tu ral e de um ele -

men to so bre na tu ral”.

Qu an do um ani mal é le va do à mor te, as sim,

não se fala, pro pri a men te, em nos so di re i to, em
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32 Gi or gio Agam ben (1942): fi ló so fo ita li a no. É pro fes sor da Fa col ta di De sign e arti del la IUAV (Ve ne za), onde en si na Esté ti ca, e
do Col le ge Inter na ti o nal de Phi lo sop hie de Pa ris. For ma do em Di re i to, foi pro fes sor da Uni ver si tá di Ma ce ra ta, Uni ver si tá di Ve -
ro na e da New York Uni ver sity, car go ao qual re nu ni cou em pro tes to à po lí ti ca do go ver no nor te-ame ri ca no. Sua pro du ção
cen tra-se nas re la ções en tre fi lo so fia, li te ra tu ra, po e sia e fun da men tal men te, po lí ti ca. Entre suas prin ci pa is obras, es tão Homo
Sa cer: o po der so be ra no e a vida nua I (Belo Ho ri zon te: Ed. UFMG, 2002); A lin gua gem e a mor te: um se mi ná rio so -
bre o lu gar da ne ga ti vi dade (Belo Ho ri zon te: UFMG, 2005); Infân cia e his tó ria: des tru i ção de ex pe riên cia e ori gem
da his tó ria (Belo Ho ri zon te: UFMG, 2006); Esta do de ex ce ção (São Pa u lo: Bo i tem po Edi to ri al, 2007); Estân ci as – A pa -
la vra e o fan tas ma na cul tu ra oci den tal (Belo Ho ri zon te: UFMG, 2007); e Pro fa na ções (São Pa u lo: Bo i tem po Edi to ri al,
2007). A edi ção 81 da IHU On-Line, de 27-10-2003, in ti tu la da O Esta do de ex ce ção e a vida nua: a lei po lí ti ca mo der -
na, é de di ca da a uma aná li se de obras de Agam ben. A edi ção 236 da IHU On-Line, de 17-09-2007, pu bli cou a en tre vis ta
“Agam ben e He i deg ger: o âm bi to ori gi ná rio de uma nova ex pe riên cia, éti ca, po lí ti ca e di re i to”, com o fi ló so fo Fa brí cio Car los
Za nin. A edi ção 239 da re vis ta, de 08-10-2007, pu bli cou a en tre vis ta “Agam ben e a vida nua: pro du to fi nal da má qui na an tro -
po ló gi ca”, com o ad vo ga do e fi ló so fo San dro de Sou za Fer re i ra. Em 04-09-2007, o site do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU

pu bli cou a en tre vis ta “Esta do de ex ce ção e bi o po lí ti ca se gun do Gi or gio Agam ben”, com o fi ló so fo Jas son da Sil va Mar tins.
Para con fe rir o ma te ri al, aces se www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)



as sas si na to. Der ri da33 si tua essa ex clu são no que

cha ma de car no fa lo go cen tris mo. Há ape nas “ne -

ces si da de, de se jo, au to ri za ção ou jus ti fi ca ti va para 

le var à mor te”. E, para Der ri da, o car no fa lo go cen -

tris mo está li ga do à “ins ti tu i ção vi o len ta do quem

como su je i to”. E o su je i to é o su je i to vi ril, o su je i to

que “ace i ta o sa crí fi co e come a car ne”; “o chef –

in clu si ve chef de Esta do – deve ser um co me dor

de car ne, para ser, in clu si ve, sim bo li ca men te co -

mi do por si mes mo”.

A jus ti ça em re la ção aos ani ma is, por tan to,

pas sa ria pela des cons tru ção da es tru tu ra car no fa lo -

go cên tri ca, pois en quan to ela é man ti da e jus ti fi ca -

da – com for ça de lei – se irá sem pre “re cons tru ir

so bre o nome de su je i to, na ver da de, sob o nome

de Da se in, uma iden ti da de de li mi ta da ile gi ti ma -

men te e que, en tre tan to, goza da au to ri da de de di -

re i tos – e em nome de um tipo es pe ci al de di re i tos”.
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33 Jac ques Der ri da (1930-2004): fi ló so fo fran cês, cri a dor do mé to do cha ma do des cons tru ção. Seu tra ba lho é as so ci a do, com fre -
qüên cia, ao pós-es tru tu ra lis mo e ao pós-mo der nis mo. Entre as prin ci pa is in fluên ci as de Der ri da en con tram-se Sig mund Fre ud
e Mar tin He i deg ger. Em sua ex ten sa pro du ção, fi gu ram os li vros Gra ma to lo gia (São Pa u lo: Pers pec ti va, 1973); A far má cia
de Pla tão (São Pa u lo: Ilu mi nu ras, 1994); Po si ções (Belo Ho ri zon te: Au tên ti ca, 2001); Tor res de Ba bel (Belo Ho ri zon te:
Ed. UFMG, 2002); A es cri tu ra e a di fe ren ça (3. ed. São Pa u lo: Pers pec ti va, 2002); O ani mal que logo sou (São Pa u lo:
Unesp, 2002); A uni ver si da de sem con di ção (São Pa u lo: Esta ção Li ber da de, 2003); Pa pel-má qui na (São Pa u lo: Esta ção
Li ber da de, 2004); e For ça de lei (São Pa u lo: WMF Mar tins Fon tes, 2007). De di ca mos a Der ri da a edi to ria Me mó ria da IHU

On-Line edi ção 119, de 18-10-2004. (Nota da IHU On-Line)



Me di ci na so ci al e sa ú de como ins tru men to de de nún cia

Entre vis ta com Ste la Na za reth Me neg hel

Ste la Na za reth Me neg hel gra du ou-se em

Me di ci na, e fez mes tra do e dou to ra do em Me di ci -

na (Clí ni ca Mé di ca), na Uni ver si da de Fe de ral do

Rio Gran de do Sul (UFRGS). O tí tu lo de sua tese

de dou to ra do é Fa mí li as em pe da ços – um es tu do

so bre vi o lên cia do més ti ca e agres si vi da de na ado -

les cên cia. Atu al men te, Ste la é pro fes so ra das

Ciên ci as da Sa ú de da Uni si nos. A pro fes so ra é au -

to ra, ao lado de A. Ca sa rin, de Ava li a ção de

pri o ri da des – Mag ni tu de, trans cen dên cia e

vul ne ra bi li da de do dano (Por to Ale gre: Se cre -

ta ria da Sa ú de e do Meio Ambi en te, 1982) e or ga -

ni za do ra da obra Ca der no de Exer cí ci os de

Epi de mi o lo gia (Ca no as: Ulbra, 2002).

Na en tre vis ta que a pro fes so ra Ste la Me neg hel

con ce deu à IHU On-Line, no dia pri me i ro de de -

zem bro de 2003, ela abor da a me di ci na so ci al

atra vés de seus con ce i tos e de sua ori gem, numa

re tros pec ti va his tó ri ca até os dias atu a is. “A me di -

ci na so ci al teve e tem um pa pel de de nún cia, de

apon tar as de si gual da des so ci a is”, afir ma Ste la.

IHU On-Line – Em que sen ti do a sa ú de é

ins tru men to de de nún cia so ci al?

Ste la Me neg hel – Para res pon der a esta ques -

tão, tal vez de va mos nos re por tar às ori gens do

mo vi men to da me di ci na so ci al que acon te ceu na

Eu ro pa no sé cu lo XVIII. Fou ca ult34, ao es tu dar

este mo vi men to, mos trou que a me di ci na co me -

çou so ci al, ao con trá rio do que nos pa re ce nos

tem pos atu a is. No sé cu lo XVIII, vá ri os pa í ses eu ro -

pe us so ci a li za ram as prá ti cas de sa ú de. Na Ale ma -

nha, este mo vi men to acon te ceu via po lí cia mé di -

ca. Fo ram ela bo ra das re gras re la ci o na das à vi gi -

lân cia sa ni tá ria, ao con tro le dos ali men tos, aos es -

ta be le ci men tos de sa ú de, ao cu i da do dos gru pos

vul ne rá ve is. Essas me di das ob je ti va vam o con tro -

le e a do mes ti ca ção dos cor pos, como tam bém

apon ta ria Fou ca ult, acres cen tan do que a Fran ça

nor ma li zou seus ca nhões e seus pro fes so res, en -

quan to a Ale ma nha nor ma li zou os seus mé di cos.

O ali nha men to po lí ti co com a me di ci na so ci al pro -

pi ci ou que inú me ros mé di cos re a li zas sem in ves ti -

ga ções de sur tos e epi de mi as (ain da pre do mi na -

vam as do en ças in fec ci o sas ou epi dê mi cas), re co -

nhe cen do as con di ções de vida da po pu la ção

como de ter mi nan tes do apa re ci men to das do en -

ças. Uma des tas in ves ti ga ções foi re a li za da por

Vil ler mé na Fran ça, que ob ser vou o pro ces so de

tra ba lho e a sa ú de dos ope rá ri os das in dús tri as de

lã. Nes tas fá bri cas de te ci dos ru di men ta res, onde

as jor na das de tra ba lho ul tra pas sa vam 12 ho ras

diá ri as, em con di ções de aglo me ra ção, má ali -

men ta ção e ven ti la ção es cas sa, a tu ber cu lo se co -

me çou a as cen der de ma ne i ra ver ti gi no sa. A ina -

la ção de par tí cu las de lã pe los tra ba lha do res agre -

ga va-se às con di ções am bi en ta is, fa vo re cen do a

ins ta la ção de qua dros pul mo na res. Até esta épo -

ca, do en ças trans mis sí ve is ocor ri am de for ma epi -

só di ca na po pu la ção que vi via pre pon de ran te -

men te em re gião ru ral. No tex to de Engels35, as sim 

como em tan tos ou tros do cu men tos e re la tó ri os

da im pren sa le i ga ou de sa ú de, ob ser va-se um im -

pres si o nan te pa i nel onde se de li ne i am as ci fras

ele va dís si mas de mor ta li da de in fan til, al co o lis mo,

do en ças in fec ci o sas, mor ta li da de ma ter na, ha bi -

ta ções in sa lu bres, pre cá ri as e su per lo ta das, au sên -

cia de sa ne a men to, des nutri ção, tra ba lho in fan til, 
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34 Fou ca ult M. O nas ci men to da me di ci na so ci al. In: Mi cro fí si ca do po der. 2. ed. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1979. (Nota da au to ra)
35 Engels F. A si tu a ção da clas se tra ba lha do ra na Ingla ter ra. São Pa u lo: Glo bal, 1986. (Nota da au to ra)



aci den tes e mu ti la ções, mos tran do a re la ção uní -

vo ca en tre mi sé ria e ado e ci men to. Os do cu men -

tos mé di cos e sa ni tá ri os ela bo ra dos pe los adep -

tos da me di ci na so ci al fo ram unâ ni mes em de -

nun ci ar o ca rá ter so ci al e po lí ti co da do en ça e

pre co ni zar me di das de ca rá ter so ci al para de be -

lar as en fer mi da des.

IHU On-Line – Qual se ria o pro je to de so ci e -

da de da me di ci na so ci al?

Ste la Me neg hel – A me di ci na so ci al pode ser de -

fi ni da como o es tu do do pro ces so sa ú de/do en ça

nas po pu la ções, sua re la ção com a es tru tu ra de

aten ção mé di ca e com a so ci e da de, vi san do à

trans for ma ção des tas re la ções para a ob ten ção de

ní ve is má xi mos pos sí ve is de sa ú de e bem-es tar.

Tal vez a sín te se da me di ci na so ci al ain da pos sa ser 

con si de ra da a má xi ma de seus pri me i ros adep tos,

ao afir ma rem que “a me di ci na é uma ciên cia so -

ci al e a po lí ti ca nada mais é do que a me di ci na em

gran de es ca la”. Wir chow e Ne u mann, mé di cos

des ta cor ren te de pen sa men to, atri bu íam a ir rup -

ção de epi de mi as a fa to res eco nô mi cos e so ci a is.

Eles for mu la ram uma te o ria da do en ça epi dê mi ca

en ten di da como de cor ren te da or ga ni za ção po lí ti -

ca e so ci al, atin gin do prin ci pal men te os gru pos

me nos fa vo re ci dos. Os pres su pos tos da me di ci na

so ci al na sua ori gem po dem ser sin te ti za dos em

três prin cí pi os fun da men ta is. O pri me i ro de les

pos tu la que a sa ú de do povo é ob je to de res pon -

sa bi li da de so ci al; o se gun do prin cí pio é de que as

con di ções eco nô mi cas e so ci a is são de ter mi nan -

tes da sa ú de/do en ça; o ter ce i ro in di ca que as me -

di das para com ba ter a do en ça são tan to mé di cas

quan to so ci a is. Esses prin cí pi os per ma ne ce ram

atu a is e es tão pre sen tes no mo vi men to da re for ma 

sa ni tá ria que se ar ti cu lou nos úl ti mos 20 anos no

Bra sil. Fren te às cri ses no mo de lo mé di co he ge -

mô ni co em dar con ta da sa ú de da po pu la ção, du -

ran te os anos 1980, fo ram dis cu ti das vá ri as pro -

pos tas de aten ção in te gral à sa ú de, to das elas, de

al gu ma ma ne i ra, re for çan do a par ti ci pa ção da po -

pu la ção no con tro le dos ser vi ços de sa ú de. Essas

ações e pro pos tas fi ze ram par te da agen da de um

am plo mo vi men to que se es bo çou nes tes anos e

mo bi li zou di fe ren tes se to res da so ci e da de bra si le i -

ra. Um dos mar cos im por tan tes des te mo vi men to

foi a or ga ni za ção da 8ª Con fe rên cia Na ci o nal de

Sa ú de, que as su miu um con ce i to abran gen te de

sa ú de, en ten di da como “o pro ces so re sul tan te das 

con di ções de ali men ta ção, ha bi ta ção, edu ca ção,

ren da, meio am bi en te, tra ba lho, trans por te, em -

pre go, la zer, li ber da de, aces so à ter ra e aos ser vi -

ços de sa ú de”. Essa de fi ni ção de sa ú de traz em

seu bojo, a bus ca de eqüi da de e jus ti ça so ci al e

apon ta para as de si gual da des re la ci o na das com a

exclu são so ci al. A Re for ma Sa ni tá ria lu tou pela sa ú -

de como di re i to de to dos e de ver do Esta do, e foi

vi a bi li za da pela im plan ta ção do Sis te ma Úni co de

Sa ú de (SUS), apro va do no tex to da Cons ti tu i ção

Bra si le i ra de 1988. Den tre os prin cí pi os do SUS,

des ta cam-se a uni ver sa li da de, a in te gra li da de, a

des cen tra li za ção, a eqüi da de e o con tro le so ci al.

IHU On-Line – Qu a is são os fa to res de ter mi -

nan tes que fa zem com que o aces so à sa ú de

seja res tri to e crie si tu a ções de caos nos

hos pi ta is pú bli cos?

Ste la Me neg hel – Des de o mo men to da ins ti tu -

ci o na li za ção do SUS, ini ci ou um mo vi men to de

bo i co te, prin ci pal men te por par te das eli tes in te -

res sa das na ma nu ten ção de pri vi lé gi os e do mo -

de lo as sis ten ci al pri va do de sa ú de. Um sis te ma

úni co de sa ú de, efi ci en te, equâ ni me, vol ta do para

a aten ção in te gral da sa ú de da po pu la ção, sig ni fi -

ca re du ção de gas tos su pér flu os. Esta pro pos ta

ame a ça o mo de lo as sis ten ci al pri va do, es pe ci a li -

za do, hos pi ta lo cên tri co, cal ca do em equi pa men -

tos e tec no lo gi as so fis ti ca das, mu i tas das qua is de

efi cá cia du vi do sa. O mo de lo ne o li be ral en ten de a

sa ú de e a me di ci na como pro du tos de mer ca do.

Assim ven dem-se bens, check-ups, ci rur gi as ema -

gre ce do ras, pí lu las re ju ve ne ce do ras etc. As in dús -

tri as de me di ca men tos e de equi pa men tos es tão

en tre as ge ra do ras das ma i o res re ce i tas mun di a is.

Ve i cu la-se a idéia de que o Esta do é cor rup to, bu -

ro cra ti za do, ine fi ci en te e que é ne ces sá ria uma pa -

ra fer ná lia de equi pa men tos para as se gu rar a sa ú -

de. É cla ro que a es ses gru pos não in te res sa o sis -

te ma na ci o nal de sa ú de. A do en ça gera lu cros.

Esses se to res da so ci e da de, mu ni dos de po der de

per su a são e in fluên cia po lí ti ca, atu al men te di vi sam

uma gran de re ser va de mer ca do para as se gu ra do -

ras de sa ú de. Para au men tar a fa tia de mer ca do

55

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



pa gan te de se gu ros de sa ú de, é pre ci so que o SUS

não fun ci o ne. Assim, pre co ni za-se um es ta do mí ni -

mo e a fo ca li za ção das po lí ti cas pú bli cas para gru -

pos po pu la ci o na is ca ren tes e ex clu í dos.

A mí dia alar de ia os as pec tos ain da pre cá ri os

do SUS en quan to cala os as pec tos fa vo rá ve is. As

fi las de es pe ra e o caos na aten ção são sem pre co -

lo ca dos em evi dên cia (na Ingla ter ra, o Sis te ma

Na ci o nal de Sa ú de per mi te que uma pes soa per -

ma ne ça vá ri os me ses em uma fila de es pe ra

aguar dan do um pro ce di men to ele ti vo). Ou tros fa -

tos co lo ca dos em des ta que são os even tos sen ti ne -

la (grá vi das que ti ve ram os be bês em am bu lân -

ci as, por exem plo) e não se men ci o na que, pela

pri me i ra vez no país, toda a po pu la ção tem aces -

so ir res tri to aos ser vi ços de sa ú de, tam pou co os

pro ce di men tos de alta com ple xi da de (trans plan -

tes e he mo diá li se), cus te a dos pelo SUS para pra -

ti ca men te toda a po pu la ção (in clu si ve a par ce la

que pos sui pla nos de sa ú de pri va dos), ou a cres -

cen te par ti ci pa ção po pu lar nos con se lhos de sa ú -

de, nas con fe rên ci as de sa ú de e em ou tras ins tân -

ci as so ci e tá ri as.

IHU On-Line – Que al ter na ti vas po de ría mos 

as si na lar para su pe rar esta si tu a ção?

Ste la Me neg hel – A sa ú de co le ti va – de sig na ção

atu al da me di ci na so ci al – tem sido con si de ra da

um cam po de co nhe ci men to com ple xo. Assu mir a 

com ple xi da de sig ni fi ca en ten der que são mu i tos

os sa be res que a cons ti tu em, ema ra nha dos em re -

des in ter dis ci pli na res. Além dis so, a sa ú de co le ti va 

– cons ti tu í da nos li mi tes en tre o bi o ló gi co e o so -

ci al – tem aden tra do no cam po das ciên ci as hu -

ma nas – so ci o lo gia e psi co lo gia –, em bus ca de

fer ra men tas ca pa zes de am pli ar o seu po ten ci al

ex pli ca ti vo e de in ter ven ção. Uma al ter na ti va para 

su pe rar os im pas ses com que nos de fron ta mos no

cam po da sa ú de é a cons tru ção de pro je tos co le ti -

vos nas or ga ni za ções de sa ú de, vol ta dos à va lo ri -

za ção da vida e re gi dos por va lo res de jus ti ça so -

ci al. Na cons tru ção de po lí ti cas de sa ú de pa u ta das 

pelo com pro mis so com a de fe sa da vida, são fun -

da men ta is os pro ces sos nos qua is as sub je ti va ções 

se pro du zem e as no vas for mas de or ga ni zar o tra -

ba lho vivo em sa ú de, tais como o dis po si ti vo do

aco lhi men to.

Ine ga vel men te, o Sis te ma Úni co de Sa ú de,

com seus avan ços e re tro ces sos, suas con quis tas e

li mi ta ções, faz par te do pa tri mô nio bra si le i ro cons -

tru í do co le ti va men te nas úl ti mas dé ca das, as sim

como o ca be dal de es tu dos, pes qui sas e pro pos tas 

para iden ti fi car as de si gual da des em sa ú de, ela bo -

ra dos pela epi de mi o lo gia. Não po de mos cor rer o

ris co de des mon tar o SUS em tro ca de so lu ções

apa ren te men te fa ci li ta do ras. Sa li en ta mos, ain da,

a im por tân cia da for ma ção e qua li fi ca ção dos tra -

ba lha do res de sa ú de pú bli ca, res pon sa bi li da de

as su mi da pelo en si no pós-gra du a do, in clu in do o

Mes tra do de Sa ú de Co le ti va da Uni si nos. As in ter -

ven ções que pro po mos im pli cam o exer cí cio e o

com pro mis so com ações que sig ni fi quem atos de

re sis tên cia ao po der-sa ber do mi nan te e per mi tam

a emer gên cia do sa ber-fa zer como prá ti ca trans -

for ma do ra. Con cor da mos com Paim e Alme i da

Fi lho (2000)36, ao afir mar que “uma das for mas

de en fren tar os de sa fi os da sa ú de com eqüi da de

será cons ti tu ir su je i tos so ci a is com pro me ti dos com 

no vas uto pi as, es ta be le cen do ca na is de co mu ni -

ca ção com ou tros su je i tos so ci a is que pas sem da

con di ção de usuá ri os ou des ti na tá ri os de ser vi ços

pú bli cos para um pa ta mar mais ele va do de

parceiros e cidadãos”.

56

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

36 PAIM, J & Alme i da Fi lho, N. A cri se da sa ú de pú bli ca e a uto pia da sa ú de co le ti va. Casa da sa ú de. UFBA, 2000. (Nota
da au to ra)



O cor po como úl ti ma uto pia

Entre vis ta com Fran cis co Orte ga

Fran cis co Orte ga é fi ló so fo e pro fes sor ad jun -

to do Insti tu to de Me di ci na So ci al da Uni ver si da de 

Esta du al do Rio de Ja ne i ro (Uerj). Na en tre vis ta

con ce di da à IHU On-Line, em 10 de de zem bro

de 2006, Orte ga fala da cul tu ra so má ti ca con tem -

po râ nea, na qual “per de mos essa ca pa ci da de de

fin gir, de dis si mu lar, de es con der nos sas in ten ções 

ou de es co lher quan do e a quem mos tra mos o que 

ver da de i ra men te so mos, pois, se es sên cia e apa -

rên cia se iden ti fi cam, o que ver da de i ra men te sou

se con fun de com a for ma da apre sen ta ção, o que

sou está ex pos to ao olhar cen su ra dor do ou tro, es -

tou à mer cê dele, não pos so me es con der”. Esta

entre vis ta tam bém pode ser con fe ri da nas No tí -

ci as do Dia do site do IHU www.uni si nos.br/ihu.

IHU On-Line – Nos sa apa rên cia vi rou nos sa

es sên cia? Qu a is são os prin ci pa is pro ble -

mas des se des lo ca men to de sen ti do?

Fran cis co Orte ga – O pro ble ma prin ci pal é que

em cul tu ras nas qua is exis tia uma di fe ren ça en tre

es sên cia e apa rên cia, ou seja, en tre o que “eu ver -

da de i ra men te sou” e “como me apre sen to” ao

ou tro e à so ci e da de – ob vi a men te exis ti am nas di -

fe ren tes cul tu ras e so ci e da des di ver sos mo dos de

ar ti cu lar essa di fe ren ça e de va lo ri zar ou sa li en tar

mais um dos dois ele men tos –, o in di ví duo po dia

es con der seus ver da de i ros sen ti men tos do ou tro.

Em con tra par ti da, na cul tu ra so má ti ca con tem po -

râ nea, per de mos essa ca pa ci da de de fin gir, de dis -

si mu lar, de es con der nos sas in ten ções ou de es co -

lher quan do e a quem mos tra mos o que ver da de i -

ra men te so mos, pois, se es sên cia e apa rên cia se

iden ti fi cam, o que ver da de i ra men te sou se con -

fun de com a for ma da apre sen ta ção, o que sou

está ex pos to ao olhar cen su ra dor do ou tro, es tou

à mer cê dele, não pos so me es con der. Pa ra do xal -

men te com a va lo ri za ção da apa rên cia e da ima -

gem do cor po, pre ci so cons tan te men te des se ou -

tro ao qual es tou ex pos to, pre ci so ser per ce bi do

por ele para po der exis tir, de um ou tro que me

diga se meu cor po está o su fi ci en te men te ma lha -

do ou sa ra do como nos sa cul tu ra exi ge. Con se -

qüen te men te, os in di ví du os tor nam-se su per fi ci a is 

(não sen ti do li te ral e me ta fó ri co do ter mo), des -

con fi am cons tan te men te do ou tro, isto é, são cada 

vez mais pa ra nói cos e me lin dro sos. Esses in di ví -

du os têm uma for ma de fu gir da cul tu ra e da ti ra -

nia da apa rên cia, mas essa for ma é uma ar ma di -

lha, pois a úni ca ma ne i ra de es con der-se numa

cul tu ra na qual o que exis te está sem pre ex pos to é

se igua lan do ou se iden ti fi can do com nor mas de

com por ta men to, de ali men ta ção, de re gi mes de

con di ci o na men to fí si co etc. Ser idên ti co e con for -

mis ta é a úni ca ma ne i ra de pro te ger-se do olhar

cen su ra dor do ou tro.

IHU On-Line – O se nhor po de ria ex pli car sua 

afir ma ção de que “o in te res se pelo cor po

gera o de sin te res se pelo mun do; a hi per tro -

fia mus cu lar se tra duz em atro fia so ci al”?

Fran cis co Orte ga – Essas per gun tas es tão re la -

ci o na das e, de al gu ma ma ne i ra, se guem a res pos -

ta dada à pri me i ra per gun ta. Cla ro, po de ría mos

res pon der a um ní vel mu i to sim ples e di zer que

quem se ocu pa do cor po ob ses si va men te não tem

tem po, ener gia, in te res se ou mo ti va ção para se

ocu par do ou tro e da so ci e da de. Mas é mais do

que isso, pois o cor po ocu pou o lu gar do ou tro.

Ele é o ou tro, nos so par ce i ro e con fi den te pri vi le -

gi a do, por isso, mes mo em re u niões so ci a is, fa la -

mos sem pre dele, das di e tas que es ta mos fa zen do, 
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da nova aca de mia, de nos sas ta xas de co les te rol

etc. É por isso que o in te res se pelo cor po gera de -

sin te res se pelo mun do. O in te res se pelo cor po

nas so ci e da des clás si cas gre co-la ti nas e nas cul -

tu ras ori en ta is não se es go ta no pró prio cor po: a

ação so bre o cor po (a as ce se) se cons ti tu ía ami ú de 

como ob je to de re sis tên cia cul tu ral e po lí ti ca; po -

dia vi sar à cons ti tu i ção de si como su je i to mo ral da 

Anti gui da de gre co-la ti na, a auto-re nún cia e a pu -

re za do cris ti a nis mo, a in te ri o ri da de cris tã e bur -

gue sa. Em con tra par ti da, ob ser va mos, na cul tu ra

so má ti ca con tem po râ nea, que o cu i da do ex ces si -

vo com o cor po se tra duz em uma von ta de de uni -

for mi da de, de adap ta ção à nor ma e de cons ti tu i -

ção de mo dos de exis tên cia con for mis tas e ego ís -

tas, vi san do à pro cu ra da sa ú de e do cor po per fe i -

to. Fal ta nela, a pre o cu pa ção pelo ou tro e pelo

bem co mum, a qual é subs ti tu í da pela pre o cu pa -

ção pelo cor po. Daí que o lu gar da uto pia se des -

lo que para o cor po. A uto pia pas sa a ser uma uto -

pia cor po ral de des co ber ta e co lo ni za ção do con ti -

nen te “cor po”.

IHU On-Line – Qual é a di fe ren ça en tre mo -

di fi ca ções cor po ra is ma ins tre am e non ma -

ins tre am? O que elas re ve lam so bre seus

ato res? E como é pos sí vel en ten der a dor e o 

ris co con ti dos nes sas prá ti cas?

Fran cis co Orte ga – Os es tu di o sos des sas prá ti -

cas lo ca li zam nas ta tu a gens e pi er cings as prá ti cas

ma ins tre am, isto é, as mais co muns e di fun di das,

de i xan do as non ma ins tre am para fa lar de pi er -

cings ge ni ta is, que i ma du ras, ci ca tri zes, im plan tes

de si li co ne, am pu ta ções, en tre ou tros, as qua is são 

res tri tas a co mu ni da des e sub cul tu ras es pe cí fi cas.

À me di da que as mo di fi ca ções cor po ra is vão se

di fun din do e atin gin do um pú bli co ma i or, au men -

ta a pro cu ra por for mas me nos di fun di das e mais

ra di ca is para po der de fi nir um gru po ou sub cul tu -

ra de ter mi na da. Qu an do qual quer ado les cen te

tem uma ta tu a gem no pes co ço, nas cos tas ou bar -

ri ga, ta tu ar-se não re pre sen ta mais uma prá ti ca al -

ter na ti va de mo di fi ca ção cor po ral, daí que te -

nham apa re ci do re cen te men te ta tu a gens sem tin -

ta! Di re ta men te na car ne, com san gue e ar ran can -

do a pele. Pen sei que a dor e o ris co su pu nham,

para além de in ter pre ta ções mais con ven ci o na is,

as qua is não ex cluo, mas não pri vi le gio nas mi -

nhas aná li ses, uma for ma de re cla mar a au ten ti ci -

da de des sa prá ti ca cor po ral, de ex pe ri en ci ar a cor -

po re i da de numa cul tu ra que anes te sia a dor e as

ex pe riên ci as sen so ri a is e que nos diz que o cor po é 

ob so le to, que deve ser su pe ra do ou que é uma

mera ima gem.

IHU On-Line – Por que o se nhor dis cor da de

Ba u dril lard quan to à ques tão das mo di fi ca -

ções cor po ra is?

Fran cis co Orte ga – Ba u dril lard re pre sen ta uma

das abor da gens pri vi le gi a das pe los es tu di o sos das

mo di fi ca ções cor po ra is. Se gun do essa abor da -

gem, as mo di fi ca ções se ri am um “car na val de sig -

nos sem sig ni fi ca do ane xo”, isto é, um ele men to a

mais da so ci e da de do con su mo, do es pe tá cu lo e

do mun do da moda. Não digo que não exis ta essa 

le i tu ra nem que não te nha sua va li da de. Sim ples -

men te, ten to pro por uma le i tu ra al ter na ti va mais

com ple xa que fo ca li ze na ex pe riên cia cor po ral

mesma, na fe no me no lo gia da cor po re i da de. Acre -

di to que al guns ele men tos res sal ta dos pe los ato res 

en vol vi dos nas prá ti cas, tais como o ca rá ter per -

ma nen te da mar ca cor po ral, a pla ni fi ca ção e a

dor, es ca pam do ecle tis mo su per fi ci al do mun do

da moda.

IHU On-Line – É pos sí vel re la ci o nar a bus ca 

do cor po per fe i to e sua cons tru ção com a

au to no mia do su je i to?

Fran cis co Orte ga – Em nos sa cul tu ra so má ti ca,

es ses dois ele men tos es tão uni dos, pois pri vi le gi a -

mos os ide a is de li ber da de e de au to no mia en ten -

di das como li ber da de e au to no mia de cu i dar e

atin gir a per fe i ção cor po ral. Não de ve mos es que -

cer que a ên fa se na au to no mia in di vi du al está in -

dis so lu vel men te li ga da à des mon ta gem do es ta do

de bem-es tar as sis ten ci al e a pri va ti za ção das po lí -

ti cas pú bli cas e de sa ú de. Nes se ce ná rio, a de pen -

dên cia é cri ti ca da e tra ta da com des dém. Re i vin di -

ca mos uma au to no mia que se en con tra na base

das di fe ren tes tec no lo gi as que nos go ver nam,

como di ver sos au to res têm su bli nha do. É uma au -

to no mia en ga no sa, a au to no mia e a li ber da de de

nos vi gi ar, e nos tor nar mos ex per tos de nos sa sa ú -

de e de nos so cor po, como ana li so no meu tex to.

58

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



IHU On-Line – Como esse cul to ao cor po se

apre sen ta no Bra sil? Há mu i tas di fe ren ças

nes se com por ta men to con for me as re giões

de nos so país?

Fran cis co Orte ga – O Bra sil, como todo o mun -

do sabe, é cam peão em ob ses são pelo cor po, aca -

de mi as de gi nás ti ca, ci rur gi as es té ti cas, en tre ou -

tros. So bre as di fe ren ças re gi o na is não sa be ria di -

zer, mas ima gi no que, onde au menta a con cen tra -

ção de ren da, a ob ses são deve ser ma i or, nas zo -

nas de pra ia mais do que no in te ri or.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que os ta bus 

pas sa ram da cama para a mesa. O ho mem

con tem po râ neo está ob ce ca do pelo que

come? O que há por trás dis so? O sexo fi cou 

em se gun do pla no?

Fran cis co Orte ga – O que está por trás dis so é

pre ci sa men te a cul tu ra so má ti ca com sua in sis tên -

cia pela sa ú de e a bus ca do cor po per fe i to. So bre

os ta bus, acre di to que a se xu a li da de te nha sido

des lo ca da como es pa ço de pro ble ma ti za ção na

nos sa cul tu ra. Du ran te sé cu los, a ver da de de si

mes mo e pelo tan to a dis tin ção nor mal/pa to ló gi co 

e os ta bus gi ra vam em tor no dela. Não quer di zer

que hoje a se xu a li da de não seja mais “pro ble ma ti -

za da”. Obvi a men te, exis tem ain da pre con ce i tos,

bem como atos de vi o lên cia con tra ho mos se xu a is, 

tra ves tis etc. Pa re ce-me, no en tan to, que os in di ví -

du os, hoje em dia, li dam com mais fa ci li da de com

suas es co lhas se xu a is, as qua is pro vo cam me nos

an gús tia e an si e da de. No vas pa to lo gi as que as sal -

tam os con sul tó ri os de psi ca na lis tas e psi co te ra pe -

u tas, tais como ano re xi as, bu li mi as, ata ques de

pâni co, en tre ou tros, apon tam mais para dis túr -

bi os da ima gem do cor po que para uma se xu a li -

da de re cal ca da ou re pri mi da. Ao di zer que os ta -

bus pas sa ram da cama para a mesa, quis fa zer

uma pe que na brin ca de i ra que visa ques ti o nar a

mo ra li za ção da co mi da e da sa ú de. Fi ca mos mu i -

to pre o cu pa dos com o doce que co me mos no jan -

tar de on tem, o com a pi ca nha que não de ve ría -

mos ter ace i ta do, en fim, é co mum nas re u niões

so ci a is as pes so as pas sa rem ho ras dis cu tin do es -

sas ques tões. E, se vo cês de ram uma olha da aos

si tes e blogs de me ni nas ano ré xi cas, ve mos esse

vo ca bu lá rio re cor ren te da cul pa e da pu ni ção em

re la ção à co mi da.

IHU On-Line – Em que me di da a prá ti ca de

es por tes ra di ca is e sexo sem pro te ção são

res pos tas “à ob ses são por com por ta men tos 

e es ti los de vida sem ris co”?

Fran cis co Orte ga – Só quan do nos di zem que

de ve mos evi tar con ti nu a men te os ris cos que a in -

ci ta ção de re a li zar com por ta men tos de ris co au -

men ta, des de os es por tes ra di ca is ao sexo sem ca -

mi si nha. Da mes ma ma ne i ra que a pro li fe ra ção

de for mas de vida e há bi tos ar ris ca dos deve ser

ana li sa da no con tex to de uma cul tu ra que pri ma

pelo des vio aos ris cos, a mes ma cul tu ra que pro -

duz a ob ses são pela ma lha ção, a di e ta sa u dá vel, e

qual quer pro du to novo de fit ness, sa ú de ou be le -

za, ge rou tam bém os ca sos ex tre mos de se den ta -

ris mo, a fast-food, e toda uma gama de dro gas sin -

té ti cas. Cor pos ma lha dos e sa ra dos con vi vem,

lado a lado, com obe sos re ti cen tes e fu man tes em -

pe der ni dos. Como tes te mu nham os con sul tó ri os

dos psi qui a tras, psi ca na lis tas e psi co te ra pe u tas,

co e xis tem em nu me ro sos in di ví du os, em di fí cil

equi lí brio, há bi tos bi o as cé ti cos e des cu i da dos, cri -

an do es tres se psi co ló gi co e ten ta ti vas de com pro -

mis so in di vi du al. O au men to na com ple xi da de de

um sis te ma re sul ta na di ver si fi ca ção pe ri fé ri ca,

con ser van do, no en tan to, a co e rên cia glo bal, o

que faz com que co e xis tam e se po ten ci a li zem mu -

tu a men te fe nô me nos tão pa ra do xa is como o bi o -

as ce tis mo e a dis pli cên cia so má ti ca, am bos ma ni -

fes ta ções da di ver si da de pe ri fé ri ca.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a

ques tão da ex clu são/es tig ma ti za ção da que -

las pes so as que es tão fora do ide al de be le -

za atu al?

Fran cis co Orte ga – São ab sur das a ex clu são e

es tig ma ti za ção de ve lhos e do en tes, afi nal a ve lhi -

ce e a do en ça fa zem par te da con di ção hu ma na.

Tem algo de pro fun da men te er ra do nes sa ne ga -

ção de nos sa con di ção.
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