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MARGENS QUE ALIMENTAM O CENTRO: 

MACROBIÓTICA E GLOBALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES 

 
Virgínia Henriques Calado1 

Universidade de Lisboa – ICS / CRIA 

virginiacalado@sapo.pt 
 

Resumo: Partindo de investigação recente, desenvolvida em Portugal, sobre práticas e 

representações associadas à macrobiótica, explorarei aspetos que se prendem com o modo 

como práticas marginais em termos alimentares têm contribuído para a transformação do 

espaço alimentar. Assim, adotando uma perspetiva diacrónica relativamente ao processo de 

divulgação e de apropriação da macrobiótica nos EUA e na Europa, procurarei demonstrar de 

que forma uma ideologia alimentar específica contribuiu para a modificação de hábitos 

alimentares e influenciou a indústria alimentar. Esta transformação será evidenciada a partir 

da análise do consumo de produtos derivados de soja, um consumo que tem vindo a ocupar 

um lugar cada vez mais relevante nas sociedades euro-americanas. Na verdade, e no contexto 

social referido, de um consumo humano absolutamente residual destes alimentos, ter-se-á 

passado para uma cada vez maior visibilidade destes produtos na indústria alimentar. O que 

interessará destacar será pois o processo através do qual alimentos que no Ocidente eram 

irrelevantes do ponto de vista cultural e simbólico vão adquirindo novos significados e vão 

ganhando densidade do ponto de vista simbólico. Tratar-se- de observar como um produto 

distante de certas culturas alimentares, passa a ser reconhecido e qualificado num processo de 

globalização que não é necessariamente o da globalização hegemónica.  

 

Palavras-chave: macrobiótica; ideologias alimentares; transformação do espaço alimentar. 

 

 

 

 

 
                                                   
1 Bolseira de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
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1. A macrobiótica e a transformação do espaço alimentar 

 
A macrobiótica, enquanto proposta de orientação no mundo onde deve ser incluído um 

conjunto de conceções/orientações e práticas que se relacionam com a alimentação, tem vindo a 

suscitar em Portugal um interesse crescente. A pesquisa que desenvolvi entre indivíduos que 

seguiam a macrobiótica em cidades como Braga e Lisboa, na primeira década deste século, 

permitiu efetivamente registar esse interesse2. O envolvimento com esta prática alimentar 

corresponde, todavia, a uma adesão que é ainda residual em termos de número de seguidores. 

Neste sentido, e porque a macrobiótica remete para um conjunto de representações e práticas 

sobre a alimentação que se afastam da cultura alimentar (com todas as suas variações) que 

podemos encontrar em Portugal, instaurando mesmo uma rutura com essa mesma cultura, 

afirmo-a como prática marginal. Tal designação, não remete, evidentemente, para as pertenças 

sociais daqueles que adotam esta prática, mas tão-somente, como acabei de dizer, para o facto 

de o número de praticantes da macrobiótica ser pouco expressivo. Uma certa invisibilidade 

social, determinada pelo número de pessoas que dizem desconhecer esta proposta, conduziu, 

também, à classificação da prática da alimentação macrobiótica como prática marginal.  

A fraca expressividade que aqui assinalo não significa, contudo, que a macrobiótica deva ser 

ignorada quando falamos da transformação do espaço alimentar e quando atentamos em alguns 

produtos específicos que contribuem para a transformação desse espaço. Na verdade, a 

pesquisa efetuada permitiu destacar a importância da macrobiótica na divulgação e 

globalização de certos produtos alimentares como as algas, a soja e os derivados da soja (tofu, 

tempeh [tempe], natto molho de soja, miso, “leite” de soja...) entre outros. As orientações 

alimentares subjacentes à macrobiótica, com as necessidades que implicaram no mercado de 

“produtos naturais” (categoria que não discuto nesta ocasião), contribuíram efetivamente, como 

procurarei demonstrar, para impulsionar a produção industrial e comercialização destes bens 

alimentares. 

Partindo desta perspetiva, procurarei destacar a importância desta prática marginal, residual, na 

transformação do mercado alimentar, dando assim conta de como práticas marginais podem 

influenciar consumos alimentares e discursos sobre a alimentação que não são assim tão 

marginais. Discursos mais institucionalizados, frequentemente sustentados pelas Ciências da 

                                                   
2 Refiro-me a pesquisa que desenvolvi ao longo de vários anos sobre práticas e representações sociais associadas 
à macrobiótica e que resultou na tese de doutoramento «À mesa com o Universo», a Proposta Macrobiótica de 
Experiência do Mundo, apresentada no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em 2012 
(pesquisa apoiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia). Este texto resulta em boa medida da dissertação 
apresentada. 
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Nutrição, podendo muitos deles ser reconhecidos como discursos mainstream, refletem, a meu 

ver, o caminho empreendido por processos como o que levou à divulgação da macrobiótica nas 

sociedades euro-americanas. Pretendo dizer com isto, que os discursos e práticas em torno da 

alimentação macrobiótica deram visibilidade a produtos que viriam a ser valorizados em 

discursos produzidos no âmbito das Ciências da Nutrição (e.g. soja e seus derivados), 

observando-se assim essa influência, ainda que de forma indireta, nesses mesmos discursos. 

Este efeito não costuma ser reconhecido explicitamente mas julgo que é revelador de algum 

dinamismo entre diferentes discursos sobre alimentação. Um dinamismo que evidencia, neste 

caso, que discursos marginais sobre alimentação constituem um importante recurso para a 

construção de outros discursos, mais reconhecidos e institucionalizados. Tal não significa 

afirmar que a macrobiótica se deslocou para o mainstream, como sugere Lau (2000). O facto de 

a prática da alimentação macrobiótica poder exigir disponibilidade (tempo) e recursos 

económicos, sendo sobretudo praticada por indivíduos pertencentes a classes sociais mais 

favorecidas, não a transformou, e dificilmente poderá transformar, numa prática mainstream. 

Adotando uma perspetiva diacrónica, centrada numa primeira fase em Ohsawa, fundador da 

macrobiótica moderna, procurarei demonstrar como o seu trabalho de divulgação, bem como o 

dos seus seguidores, na Europa e nos EUA, foi importante para a aceitação da soja como 

alimento para humanos. Procurarei ainda evidenciar de que forma a atividade de diversos 

indivíduos ligados à macrobiótica ajudou a promover e globalizar alimentos que não eram 

habitualmente consumidos nas sociedades euro-americanas mas sim em diversos contextos 

asiáticos. Esta não é uma globalização hegemónica, no sentido de processo que se impõe à 

generalidade dos indivíduos e é aceite de forma massiva, mas uma globalização que 

correspondeu a um processo de circulação de pessoas, conhecimentos e mercadorias que 

envolveu um número bastante mais restrito de indivíduos. 

Antes de continuar a desenvolver este argumento e para que o mesmo possa ser contextualizado 

de forma mais adequada, convém referir que a macrobiótica foi particularmente impulsionada 

por Georges Ohsawa. Ohsawa, partindo do movimento Shoku-yo (movimento de defesa da 

importância de uma alimentação simples, inspirado naquilo que se classificava como 

alimentação tradicional japonesa), lançou as bases da macrobiótica moderna e divulgou esta 

proposta de orientação na Europa e nos EUA (cf. Kotzsch,1981). Na macrobiótica, alimentos 

como a carne, leite, açúcar, tomates, batatas, bem como aqueles que são muito processados, não 

costumam ser recomendados. Um dos principais promotores da macrobiótica em Portugal, 

Francisco Varatojo, apresenta a macrobiótica desta forma: 
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A macrobiótica não é uma dieta, apesar de a prática alimentar ser transversal à sua 
filosofia. Tampouco existem alimentos proibidos, simplesmente alimentos que são mais 
ou menos aconselháveis segundo as diferentes condições de vida e objectivos pessoais. 
Dum ponto de vista alimentar, a ideia subjacente é de que o ser humano tem 
características e necessidades biológicas específicas e os cereais, vegetais e leguminosas 
satisfazem essas características básicas, não sendo no entanto a base exclusiva da 
alimentação.  
Para mim, no entanto, o objectivo da prática é o desenvolvimento da consciência 
humana e capacidade de vivermos plenamente a vida diária em todas as suas vertentes: 
biológica, emocional, intelectual, social/ambiental e espiritual3. 
 

 

2. Ambiente social de acolhimento da macrobiótica 
 

Com a finalidade de tornar mais evidente o que procuro demonstrar, detenhamo-nos por breve 

momentos no ambiente social que na Europa foi favorável ao acolhimento da macrobiótica e 

que ajuda a compreender o interesse suscitado por esta proposta4. A introdução da macrobiótica 

na Europa (a partir dos anos 1930, e de forma mais alargada a partir de 1950) viria a 

proporcionar a circulação de produtos que dantes não se encontravam nas prateleiras das áreas 

comerciais. Na verdade, as práticas de “alimentação natural” e o direcionamento para a 

agricultura biológica, têm, de acordo com Kotzsch (1981) uma especial dívida para com 

Ohsawa, que terá estimulado este tipo de agricultura. De acordo com Kotzsch (1981:236), 

Ohsawa terá tido um papel pioneiro no incentivo ao cultivo de arroz biológico em França. 

Haveria poucas quintas de agricultura biológica na Europa onde o arroz integral e a sopa de 

miso não surgissem regularmente na mesa (Kotzsch,1981:308), o que é indiciador da influência 

de Ohsawa neste grupo e da profunda conexão entre as perspetivas de Ohsawa, relativamente à 

alimentação, e as preocupações dos que, numa fase inicial, se associaram ao movimento da 

agricultura biológica. De resto, a ligação deste movimento a Rudolf Steiner, fundador da 

corrente filosófica da Antroposofia, (cf. Truninger, 2010: 23), evidenciava que este grupo tinha 

um entendimento sobre a comida que estava longe de se limitar a questões nutritivas e 

ambientais. Tinha também, pelo menos num primeiro momento, uma clara dimensão espiritual.  

Com a passagem de Ohsawa pela Europa e EUA nos anos 1960, rapidamente começam a 

aparecer centros macrobióticos na Bélgica, França e EUA. Na Bélgica, surge um grupo de 

entusiastas que começa a fazer, pela primeira vez na Europa, a distribuição de produtos 
                                                   
3  Disponível em 
http://www.emacrobiotica.com/artigos_e_multimedia/artigos/publicados_no_jornal_sol/#article_125 [acedido em 
28-04-10]  

4
 Para um aprofundamento destas questões remeto o leitor para a pesquisa sobre macrobiótica desenvolvida 

anteriormente (Calado, 2012) 
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macrobióticos de origem biológica, criando uma empresa de distribuição a que seria dado o 

nome da mulher de Ohsawa – «Lima». Diversas pessoas começam a devotar-se por inteiro a 

negócios relacionados com a produção e distribuição de bens alimentares, necessários para uma 

alimentação macrobiótica, bem como à formação nesta área. Este último aspeto seria, aliás, 

imprescindível para a divulgação da macrobiótica, dada a novidade do conjunto de 

conhecimentos (conceções filosóficas, ingredientes, técnicas e estilos culinários…) associados 

à macrobiótica. Começam a surgir revistas dedicadas a esta proposta em francês e em inglês, e 

os livros de Ohsawa começam a ser traduzidos para diversos idiomas. Em Portugal, será 

sobretudo a partir da década de 1970 que começarão a ser publicados os livros deste autor. 

É de referir que o contexto de acolhimento da proposta de Ohsawa nos anos 1960 é-lhe 

particularmente favorável, o que não acontecera nos anos 1930, altura da sua primeira 

passagem pela Europa. Ohsawa representa uma proposta crítica em relação a diversos aspetos 

da sociedade ocidental. As suas objeções em relação à ciência (ainda que tivesse a pretensão de 

a harmonizar com a sua cosmovisão), ao materialismo e ao racionalismo, que, em seu entender, 

impediam o desenvolvimento da intuição e da sensibilidade espiritual, surgem, para muitos, 

como proposta alternativa a uma forma excessivamente racionalizada de explicação do mundo. 

A ausência de sentido ou de finalidade para a vida humana, que dizia observar no Ocidente, 

bem como a ausência de uma compreensão integrada do universo ou ainda o sentimento do 

absurdo da vida (aspetos que terão sido associados a correntes filosóficas em voga nos anos 60 

e 70, como o existencialismo), terão contribuído para que a sua proposta de reencantamento do 

mundo fizesse caminho. Uma visão do universo como sistema fechado (organizado em sete 

estádios segundo a proposta de Ohsawa), coerente e inteligível, com um quadro de valores e de 

orientações organizado e sintético, como aquele que a macrobiótica sugeria, encontrou, 

facilmente, seguidores (ver Kushi, 1989). A macrobiótica surgia assim como uma espécie de 

saber prático, onde teoria e praxis eram associados e podiam ser acionados de forma a 

transformar cada indivíduo e, concomitantemente, a própria ordem social. 

Kotzsch (1981) apresenta a desilusão com a ortodoxia científica e médica como um dos fatores 

que pode ter desencadeado um maior interesse no Ocidente por propostas alternativas como a 

macrobiótica. A proposta eclética e sintética de Ohsawa, sem teísmos, apelava a um certo 

cosmopolitismo, enquanto o seu enfoque na intuição, como dimensão significativa da ação, 

constituía uma espécie de antídoto em relação a vias mais intelectualizadas e racionalizadas. 

Para além disso, a proposta de Ohsawa incluía um elemento poderoso, um otimismo em relação 

ao mundo, ao Homem e à possibilidade de felicidade na Terra que era um claro contraponto a 

visões mais pessimistas e desencantadas do mundo. Refere Kotzsch (1981:312), que o seu 
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pensamento constituiu uma refrescante celebração do Homem, da natureza, do cosmos e do 

modo como se podiam harmonizar entre si. O sofrimento humano, visto como transgressão 

humana da “ordem da natureza”, passava a ser perspetivado como podendo ser facilmente 

superado; constituía, de resto, o prelúdio necessário para a autocrítica e para o despertar para 

uma via em conformidade com a “ordem do universo”.  

Relativamente ao contexto de acolhimento da proposta de Ohsawa, é ainda de salientar que um 

certo fascínio pelo oriente e atração pelos seus sistemas filosóficos e religiosos tinham já 

começado a fazer o seu caminho na Europa e nos EUA, existindo uma audiência potencial para 

os seus ensinamentos. A presença em França, antes da chegada de Ohsawa, de grupos de estudo 

Vedanta e do yôga atestavam esse interesse. Por outro lado, a leitura atenta de Henry David 

Thoreau (1817-1862), com o livro referencial para o movimento ambientalista Walden ou a 

Vida nos Bosques (1854); o zen popularizado por Allan Watts (1915-1973); os beatniks, com 

Jack Kerouac (1922-1969) a escrever Os Vagabundos do Dharma (1958); o movimento 

psicadélico iniciado por Richard Alpert (Ram Dass, n.1931) e Timothy Leary (1920-1996), 

com as experiências psicotrópicas e viagens à Índia, representavam a contestação a uma 

sociedade materialista e vista como pouco centrada na espiritualidade. Representavam a busca 

de novos horizontes e sentidos para uma sociedade desencantada, pelo menos em alguns dos 

seus segmentos. É pois junto dos simpatizantes destas propostas que Ohsawa encontrará muitos 

dos seus seguidores. Outros virão do mainstream, outros ainda virão por razões de saúde. 

Aproveitando o boom zen, Ohsawa dará ao seu livro o título Macrobiótica Zen. Em 1960, 

apresentará uma palestra na Academia Budista de Nova Iorque, indo de encontro a apelos de 

seguidores da macrobiótica que já aí existiam. Cultivará, numa fase final da sua vida, a imagem 

do homem sábio, um dos últimos filósofos do oriente que iria iluminar o mundo (cf. Kotzsch, 

1981: 238).  

 

3. Trânsitos da macrobiótica: circulação de pessoas, ideias e produtos 

 
Para que melhor atentemos no processo que conduz à divulgação e circulação de diversos 

produtos alimentares (sobretudo soja e seus derivados), vale a pena determo-nos na circulação 

de promotores da macrobiótica pela Europa e nos EUA. A divulgação na Europa e na América 

da macrobiótica ficará a dever-se também ao trabalho exercido pelos discípulos diretos de 

Ohsawa, a maior parte deles japoneses. Um dos esforços de Ohsawa foi justamente o de 

promover a colocação de alguns dos seus discípulos na Europa e na América. A partir de 1949, 
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e durante os anos 1950, assistir-se-á à chegada desses discípulos. Michio Kushi (considerado 

atualmente o “líder” da macrobiótica, n.1926), seria o primeiro a sair do Japão. Chegaria a 

Nova Iorque para estudar Direito Internacional na Universidade de Columbia em 1949, após ter 

estudado Direito e Ciências Políticas na Universidade de Tóquio. Aveline Tomoko Yokoyama 

(mais tarde Aveline Kushi, 1923-2001) chegaria a Nova Iorque em 1951, casando-se em 1953 

com Michio Kushi. Herman Aihara (Nobuo Aihara, 1920-1998) chegaria a San Francisco em 

1952 e seguiria nesse mesmo ano para Nova Iorque. Brevemente, Cornellia Yokota (Chiiko 

Yokota) juntar-se-lhe-ia. Viriam a casar em 1955, formando o casal Aihara. Desenvolveriam a 

sua atividade sobretudo na Califórnia, onde criariam um centro de macrobiótica que viria a 

ficar conhecido por George Ohsawa Macrobiotic Foundation. Também na Califórnia, sob 

convite dos Aihara’s, Noburo Muramoto (1920-1955), outro discípulo de Ohsawa, iniciaria a 

sua atividade, ensinando medicina tradicional e dando consultas; o Asunaro Institute, em Glen 

Ellen, seria por ele criado.  

Uma atividade significativa associada à macrobiótica pode ser assim observada na Califórnia, 

contexto de particular expressão de diversos movimentos de contestação dos anos 1950-60, e 

em relação ao qual diversos autores referem o desenvolvimento de movimentos ligados à 

agricultura biológica e comercialização de “produtos alimentares alternativos” (cf. Pollan, 

2009; Belasco, 2007 [1989]). No entanto, um primeiro conjunto de atividades ligadas à 

macrobiótica nos EUA, centra-se inicialmente em Nova Iorque. Em 1954, Michio Kushi e 

Aveline Kushi começariam a ensinar filosofia e medicina oriental e a dar aulas de “cozinha 

natural” nessa cidade e, em 1956, envolver-se-iam, também aí, na abertura da primeira loja 

japonesa onde surgiriam produtos associados à cozinha macrobiótica «Azuma». Ao trabalho de 

Ohsawa e Lima Ohsawa (Sanae [Sanai?] Tanaka,1899-1999) em França, juntar-se-ia o de Clim 

Yoshimi, (Kaoru Yoshimi) que, com Françoise Rivière e René Levy, contribuiriam para 

difundir a macrobiótica neste país. Na Bélgica, a macrobiótica desenvolver-se-ia com o apoio 

de Clim Yoshimi e, depois, Roland Yasuhara e sua mulher, Josianne Bagno, , enquanto que Eb 

Nakamura e Augustine Kawano (Kiyozumi Kawano) contribuiriam para uma maior presença 

da macrobiótica na Alemanha. Tomio Kikuchi e Bernardette Kikuchi assegurariam a 

divulgação na América do Sul, nomeadamente no Brasil, a partir de 1955. Após a morte de 

Ohsawa, Hideo Ohmori, Shuzo Okada e Lima Ohsawa terão assegurado o desenvolvimento de 

atividades ligadas à macrobiótica no Japão. Em 1959, Okada fundaria a Muso Shokuhin, 

empresa alimentar ligada à macrobiótica que teve um importante papel na introdução e 

distribuição de alimentos no Japão, Europa e América. Começaram por exportar produtos 
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fermentados derivados da soja para a companhia «Lima» (sediada na Bélgica), em 1963 e em 

1966 para a Chico-san, na Califórnia (cf. Shurtleff e Aoyagi, 2004)5. 

Apesar da crescente expressividade que a macrobiótica ia conhecendo na Europa e nos EUA, 

no Japão esta proposta não terá conhecido grande reconhecimento. No ano em que Ohsawa 

morreu, em 1966, com uma paragem cardíaca, a organização macrobiótica no Japão (Centro 

nipónico Ignoramus) encontrava-se sediada num edifício modesto. Os discípulos de Ohsawa no 

Japão eram poucos e ocupavam-se sobretudo com aulas de cozinha e com a publicação da 

revista Atarashiki Sekai. Havia mais alguns ramos do centro noutras cidades, mas pouco 

expressivo. De acordo com Kotzsch, Ohsawa deixou poucos praticantes no Japão. A 

alimentação macrobiótica representava para a maior parte das pessoas uma forma de ascetismo 

(na verdade, encontrava-se próxima da dieta dos monges budistas que levavam uma vida de 

renúncia) e aqueles que a ela aderiam eram sobretudo indivíduos cuja saúde dependia da 

alimentação. Por outro lado, o consumo de arroz integral era ainda associado a memórias de 

guerra e pobreza. Para além disso, seguir a macrobiótica significava ainda, para muitos, um 

esbatimento indesejável de certas relações sociais, dado que por vezes significava o 

afastamento em relação a certos grupos e a impossibilidade da comensalidade. Após a morte de 

Ohsawa, houve um período de estagnação relativamente às atividades associadas à 

macrobiótica. Algum tempo depois, com o trabalho persistente de Lima e alguns dos 

seguidores de Ohsawa, foi possível desenvolver uma atividade relativamente consistente de 

formação e publicação nos dois principais centros de divulgação da macrobiótica, Tóquio e 

Osaka.  

Em 1984, um dos números da revista Atarashiki Sekai apresentaria uma lista com 160 centros e 

lojas de venda de produtos pelo país. De acordo com Kotzsch (1985:213), esta atividade ligada 

à macrobiótica viria a contribuir para que se estabelecesse no Japão um sector económico 

ligado à comercialização de “comida alternativa”. Na verdade, muitos dos produtos utilizados 

no âmbito da macrobiótica, que passaram a ser comercializados na Europa e EUA eram 

importados diretamente do Japão. «Musō Shokuhin» e «Mitoku» são exemplos de empresas de 

distribuição entretanto criadas. Da sua atividade resultou a possibilidade de encontrar de forma 

mais regular, tanto na Europa como na América, diversos produtos usados na macrobiótica 

(algas, miso, ameixa umeboshi, tamari…). Diz-nos ainda Kotzsch (ibid.), que o 

desenvolvimento da agricultura biológica no Japão conheceu também um particular impulso 
                                                   
5 Para uma informação mais detalhada sobre aspetos relativos à implementação e institucionalização da 
macrobiótica, ver sobretudo Kotzsch (1981, 1985, 1988), William Shurtleff com Akiko Aoyagi (2004) e Kushi 
(1989).  
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com o envolvimento nesse sector de pessoas ligadas à macrobiótica. Na área do fornecimento 

de sal, que constituía um monopólio do Estado no Japão, surgiram também duas companhias 

dirigidas por pessoas procedentes da macrobiótica e que procuraram, de acordo com o mesmo 

autor, colocar no mercado um sal de maior qualidade. 

Sem pretender alongar-me excessivamente com factos relativos ao processo de divulgação, 

implementação e institucionalização da macrobiótica, julgo ser ainda pertinente referir alguns 

acontecimentos que, de acordo com os dados disponíveis, acabaram por marcar o rumo da 

macrobiótica. Estes acontecimentos viriam a influenciar a produção e comercialização da soja e 

seus derivados Em 1961, Ohsawa visitaria os EUA para participar num campo de verão nas 

montanhas Catskill – Wursboro (Nova Iorque)6. Aí, num contexto marcado pela guerra fria, 

revelaria alguma preocupação relativamente à crise associada à construção do muro de Berlim 

e à situação de Cuba, referindo a possibilidade de uma catástrofe nuclear. Exortou, por 

conseguinte, os seus seguidores a deixarem Nova Iorque e a instalarem-se num local mais a 

salvo da radioatividade, que, para além disso, fosse adequado para o cultivo de arroz. Após 

intensa procura desse local, vários seguidores decidiram-se por Chico, no vale de Sacramento 

(Califórnia). Treze famílias (36 pessoas) juntaram os seus bens e dirigiram-se para Chico em 

caravana (Kushi e Jack, 1989:294)7. Chegaram a 1 de Outubro de 1961. Entre estas pessoas, de 

talentos muito diversos, mas poucos conhecimentos no sector da produção e distribuição de 

alimentos, estava Herman Aihara8.  

Esta deslocação em caravana não deixa de ter o seu lado “folclórico”, no sentido menos 

intelectualizado do termo, mas constitui também apanágio de uma época marcada pelos 

movimentos de contracultura, pelo desejo de celebração da natureza, reação ao materialismo, 

industrialização e procura de novas formas de espiritualidade. Uma contracozinha 

(countercuisine), conceito adotado por Belasco (2007 [1989]), com preferência pelo orgânico, 

que condenasse a “comida de plástico” e que tivesse uma dimensão terapêutica (Belasco, 

2007:4). Desta forma, uma cozinha com um novo paradigma, surgia como um desafio a seguir, 

algo que pode ser visto como compaginável com o desejo de transformação social. Os aspetos 

referidos por Belasco, aqui entendidos como configuradores dessa cozinha marginal que era a 

contracozinha, constituem também dimensões fundamentais na macrobiótica. Tais aspetos, 

                                                   
6 Os Campos de verão são encontros consagrados na macrobiótica. São ocasiões onde é possível reunir 
indivíduos interessados por esta proposta e onde estes podem praticar uma alimentação macrobiótica e participar 
em atividades relacionadas com a macrobiótica ou com afinidade com ela. 
7 Shurtleff e Aoyagi (2004) referem 32 pessoas e 11 famílias. 
8 Dizem-nos Shurtleff e Aoyagy a propósito do êxodo para Chico «Os talentos eram diversos mas poucos no que 
respeitava a confecção e distribuição de alimentos: cinco trompetistas profissionais, um pintor, um escultor, um 
economista de Harvard, uma estrela de telenovelas e um engenheiro» (2004:7). 
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ainda que não sejam exclusivos à macrobiótica, têm vindo a adquirir um lugar cada vez mais 

central nos discursos de base científica sobre a comida (Nestle, 2006; Pollan, 2009; Willet, 

2005; Campbell, 2006), e até junto dos consumidores. A este propósito, ainda que 

especificamente sobre os alimentos orgânicos, diz-nos Pollan reportando-se ao contexto 

americano: “A palavra «orgânico» passou a ser uma das palavras mais poderosas no 

supermercado: sem qualquer ajuda da parte do governo, produtores e consumidores, 

trabalhando juntos, criaram uma indústria avaliada em 11 mil milhões de dólares, o sector da 

economia alimentar que apresenta atualmente o crescimento mais rápido” (2009:145). A 

macrobiótica, apesar da importância dada aos alimentos orgânicos, não adquiriu, no entanto, a 

centralidade que Lau (2000) lhe atribui, mas muitos dos aspetos a ela associados (preferências 

alimentares e ingredientes), foram, efetivamente, sendo introduzidos no mainstream das 

orientações alimentares sem que esse processo relacional fosse explicitado. De um modo geral, 

ainda não foi devidamente reconhecida, ao nível do mainstream, a importância da 

macrobiótica, e dos movimentos a que atrás aludi, nos novos entendimentos sobre o que deve 

ser uma “alimentação saudável”. Quando Lau (2000:87) refere que a macrobiótica conseguiu 

implantar-se porque participava do discurso mainstream relativo à saúde e à dieta, o discurso 

dos “super alimentos”, dos “super corpos” e do “controle do corpo”, oculta a influência que a 

macrobiótica teve em relação a esse mesmo mainstream, com o seu trabalho pioneiro. Ou seja, 

a macrobiótica não se adequa apenas a um discurso pré-existente, influencia esse mesmo 

discurso. Por outro lado, Lau não dá conta das especificidades da macrobiótica em relação a 

essas dimensões (saúde e dieta), nem da resistência e dúvidas que essa proposta sempre foi 

suscitando, e continua a suscitar, junto desse mesmo mainstream. Um trabalho de desocultação 

dessas relações seria indiciador de como as práticas marginais associadas ao grupo que nos 

anos 60 se instalou na Califórnia, e a muitos outros que adotaram a macrobiótica, podem ser 

perspetivadas como lugares de cumplicidade e de criatividade, a partir dos quais seria possível 

desenvolver aprendizagens e ir apresentando novos conceitos e produtos ligados à 

alimentação9. 

Em 1962, o grupo que sob incentivo de Ohsawa se havia deslocado para a Califórnia fundaria a 

empresa alimentar «Chico-san», uma empresa de importação e distribuição de alimentos, que 

rapidamente importaria e colocaria no mercado alguns dos produtos básicos da macrobiótica 

(algas, shoyu, miso, ameixas umeboshi…). Seria, de acordo com Shurtleff e Aoyagy (2004), a 

                                                   
9 Diz-nos Pollan (2009), que do desejo de uma produção alimentar não contaminada surgiram grupos hoje 
expressivos do ponto de vista económico, como a empresa «Whole Foods», que terá passado de uma atividade 
marginal para uma de maior centralidade, medida pelo volume de negócios. 
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primeira empresa na América a distribuir produtos alimentares associados à macrobiótica. 

Numa primeira fase a empresa não teve muito sucesso com a venda de alimentos, mas após 

recomendação de Georges Ohsawa (visitou a «Chico-san» no início dos anos 1960, onde deu 

palestras) para que produzissem bolos de arroz, tornou-se mais popular, transformando-se esse 

produto no primeiro sucesso da «Chico-san» (cf. Shurtleff e Aoyagy, 2004). Começam a ser 

divulgados os livros de cozinha macrobiótica, que constituem um importante ponto de apoio 

para as “aventuras” na cozinha, e são publicados diversos livros de Ohsawa nos EUA. Os livros 

Zen Cookery (1985 [1964])10, e Zen Macrobiotics (Ohsawa, 1979 [1960]) constituiriam dois 

dos primeiros importantes veículos através  dos quais os americanos se familiarizariam com a 

macrobiótica. A partir de 1965, de acordo com Shurtleff e Aoyagy (2004), as atividades ligadas 

à macrobiótica cresceram rapidamente nos EUA, estimando estes autores que de 300 

praticantes se tenha passado para 2000 pessoas ativamente envolvidas com a macrobiótica. 

Ainda de acordo com Shurtleff e Aoyagy (2004) um número significativo de empresas ligadas 

à transformação da soja foram fortemente influenciadas pela macrobiótica. Nos EUA, as três 

primeiras empresas não orientais, produtoras de miso, seriam criadas por estudantes de 

macrobiótica.  

 

4.  Soja: comida para humanos? 

 
Muito embora o cultivo de soja se tenha iniciado nos EUA em 1765, com Samuel Bowen, só a 

partir de 1887 haveria um verdadeiro incentivo às experiências agrícolas com esta leguminosa. 

Tal como descrito no livro The World of Soy (Du Bois et al.,2008), apenas a partir de finais do 

século XIX os americanos revelaram alguma curiosidade pela soja. Numa fase inicial, aquele 

que viria a ser o primeiro produto agrícola em termos de valor das exportações dos EUA, seria 

sobretudo utilizado para enriquecer os solos e como forragem, não sendo os feijões de soja 

percecionados como comida para humanos. Mintz (2008), no conjunto de aspetos que 

menciona para procurar compreender por que motivo na Europa e nos EUA nunca se havia 

fermentado as leguminosas antes do século XX - técnica que, no caso da soja, permite criar um 

conjunto assinalável de derivados (miso, molho de soja, tofu, tempeh, natto…) - conduz-nos a 

identificar o valor vital da soja em alguns países asiáticos (sobretudo China, Japão, Coreia e 

                                                   
10 Livro elaborado pelos fundadores da «Chico-san» (Ohsawa Foundation of Chico), como resposta à necessidade 
de uma orientação prática na cozinha. 
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Vietname) com motivos de que beneficiariam tanto produtores como consumidores11. A soja 

seria importante para enriquecer os solos e como fonte de energia e de proteínas para os 

humanos. É evidente que a questão das proteínas não podia ser colocada numa fase inicial do 

consumo da soja, mas face a uma alimentação com uma ampla base vegetal, a soja constituía, 

com grande probabilidade, um recurso de ordem energética não negligenciável. Por outro lado, 

uma das hipóteses para que a fermentação da soja ocorresse primeiro na China, e que é 

sugerida a Mintz por Huang (Mintz, 2008:62), aponta para uma conjunção favorável, naquele 

contexto ambiental, entre o tipo de cereais cultivados (arroz e millet), a utilização do vapor 

como técnica para cozinhar e a existência de várias espécies de fungos no ambiente. No 

ocidente, tais condições não terão sido tão propícias. Por outro lado, não teria havido 

necessidade de fermentação das leguminosas, dado que, ainda que os feijões disponíveis não 

fossem fáceis digerir, não apresentavam os problemas de indigestibilidade da soja. A estes 

aspetos haveria ainda a acrescentar, de acordo com Mintz (2008), a existência de um 

momentum cultural específico, na China, que permitiria a fermentação da soja. Aliás, seriam 

também outros momenta culturais particulares que levariam ao sucesso do açúcar e, mais tarde, 

ao sucesso da soja fora do contexto asiático. 

Desde a domesticação da soja, cerca de 1000 anos a.C., até à sua fermentação, por volta do ano 

900, um longo caminho foi percorrido, favorecendo uma íntima convivência com um produto 

de difícil digestão, que tornaria possível a invenção de diferentes formas de o manipular e de o 

apresentar. Mais que isto: seria definido através da fermentação da soja um tipo específico de 

tempero e de sabor que virá a caracterizar tanto a cozinha chinesa como a japonesa. O molho de 

soja impregnaria inúmeros pratos confecionados em muitos lugares, tornando-se num dos 

marcadores mais expressivos das cozinhas da China e do Japão, podendo ser visto como 

enquadrando os seus princípios de condimentação12. Possivelmente porque pouco 

familiarizados com estes princípios de condimentação, e porque a questão do gosto também é 

importante na eleição dos alimentos, tanto europeus como americanos terão tido alguma 

relutância em relação a este tipo de alimentos (cf. Du Bois, 2008).  

Associar estes sabores a uma nova cosmovisão e a novas orientações ideológicas com as quais 

se sentia alguma afinidade, como a macrobiótica, ou ainda, exaltar os efeitos do ponto de vista 

biológico da adoção desses alimentos, com as vantagens correspondentes para a saúde, acabaria 
                                                   
11Dos produtos fermentados derivados da soja, só o molho de soja era utilizado na cozinha europeia. O molho de 
soja terá entrado na culinária europeia no século XVII (Mintz, 2008:62). 

12 A noção de princípios de condimentação (aromas e sabores específicos) é considerada por Contreras e Gracia 
(2005: 202), seguindo Elizabeth Rozin e Paul Rozin (1981), como um dos aspetos mais permanentes (porque mais 
resistente) e identificador de uma cozinha, algo que pode permanecer durante séculos enquanto outros 
componentes desaparecem. 
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por facilitar a introdução destes produtos. Estes aspetos devem, assim, ser vistos como 

relevantes numa análise das mudanças alimentares e de desenvolvimento do gosto. Du Bois 

refere, também ela, a importância do movimento da contracultura nos anos 60 para que se 

tornassem mais conhecidos os sistemas de pensamento orientais, as suas comidas e práticas 

médicas. A soja aparece como produto com muitas potencialidades ao qual se associam 

escolhas culinárias New Age (Du Bois, 2008:221). Esta autora não especifica o que entende por 

“escolhas culinárias New Age”, apenas refere a existência de um número crescente de 

imigrantes asiáticos que consumiam soja e o maior interesse por este produto, tanto ao nível da 

investigação médica, como por parte dos jornalistas que davam conta dessa investigação13. Nos 

dados apresentados, Du Bois nunca refere a macrobiótica, como opção particularmente 

importante para ajudar a compreender algumas das transformações do ponto de vista alimentar. 

Todavia, os elementos que têm vindo a ser apresentados apontam para o facto de os seguidores 

da macrobiótica terem sido um grupo decisivo na compreensão da divulgação da soja e seus 

derivados na alimentação humana. Fator que terá contribuído para a transformação do mercado 

de bens alimentares. A partir dos anos 1980, foi notório o aumento do consumo de alimentos à 

base de soja, de tal forma que, de 1992 para 2004, o volume de vendas deste tipo de alimentos, 

produzidos nos EUA, aumentaria de 300 milhões de dólares para 3,9 biliões (cf. Du Bois, 

2008), números, sem dúvida, bastante reveladores da importância que este produto adquiriu em 

termos alimentares.  

Antes que esta expressividade no consumo de produtos derivados da soja se verificasse e se 

observasse neles uma trajetória alheada da macrobiótica, alguns acontecimentos relativos à 

História da macrobiótica devem ser mencionados para que se compreendam melhor os 

caminhos da mercantilização de produtos associados a macrobiótica. Em 1965, um 

acontecimento trágico viria a contribuir para uma imagem negativa da macrobiótica. Uma 

mulher jovem com problemas de adição, Beth Ann Simon, , decidiu seguir, por sua conta, uma 

dieta muito restritiva proposta pela macrobiótica (apenas à base de cereais), acabando por 

morrer. Dada a ação do seu pai enquanto advogado, a Fundação Ohsawa de Nova Iorque, 

entretanto criada, é encerrada pela «Food and Drug Administration» (FDA), vindo então o 

                                                   
13 A importância da soja em termos nutritivos tem sido amplamente difundida, bem como os seus efeitos para a 
saúde. As proteínas presentes na soja transformaram-na num alimento particularmente recomendado nos regimes 
vegetarianos e semi-vegetarianos, como forma parcial de substituição dos alimentos de origem animal. Os 
benefícios das isoflavonas presentes na soja têm também sido largamente divulgados, sendo associadas ao 
combate da osteoporose e desconfortos da menopausa, bem como na prevenção de certos tipos de cancro. Este 
alimento surge assim na categoria dos nutracêuticos, ou seja, alimentos com efeitos medicinais. Curiosamente, o 
“leite” de soja (bebida de soja), cuja presença é cada vez mais regular nos supermercados e à mesa, tido por muitos 
como um substituto saudável ao leite, foi-me apresentado nas sessões de formação em macrobiótica como um 
produto “de difícil digestão” e que não deveria ser consumido diariamente. 
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centro a mudar-se para Boston, onde se tornou a base de atividades nos EUA. Este facto, que 

terá contribuído para uma imagem negativa da macrobiótica e para uma mediatização pouco 

favorável desta proposta, permite, no entanto, compreender o estabelecimento da macrobiótica 

noutros contextos. 

Na sequência do encerramento da Fundação Ohsawa de Nova Iorque, o casal Kushi muda-se 

para Brookline, aí ficando sediada uma boa parte da atividade ligada à macrobiótica. Em 1966, 

Aveline Kushi abre uma pequena loja de produtos associados à macrobiótica - «Erewhon»14. A 

«Erewhon» tornar-se-ia numa das mais importantes lojas de distribuição de “comida orgânica e 

natural”, sendo a representante exclusiva de empresas japonesas como a «Muso» e a «Mitoku». 

Mais tarde (1986) viria a adotar o nome «U.S. Mills», nome de companhia de venda de cereais 

fundada em 1908, que seria adquirida pela «Erewhon», quando o volume de negócios desta 

última empresa atingiu um milhão de dólares15.  

Em 1972 seria criada, em Boston, a «The East West Foundation» (EWF), uma organização sem 

fins lucrativos, votada ao ensino da macrobiótica, da medicina oriental e outras artes 

tradicionais, presidida por Michio Kushi. Associada a esta organização, surgiria uma revista 

com o mesmo nome que se transformaria numa espécie de porta-voz de estilos de vida 

alternativos. A EWF acolheria entre 10-12 estudantes que viveriam com os Kushi. Mais tarde 

(1978), seria fundado o Instituto Kushi em Boston, que hoje se encontra sediado nas Berkshires 

(Becket – MA). Nova Iorque, Massachusetts e Califórnia seriam assim três polos importantes 

no desenvolvimento de práticas relativas à macrobiótica.  

No Reino Unido, só a partir de finais dos anos 1960, com Greg e Craig Sams, se começaria a 

promover a macrobiótica. Diz-nos Kotzsch (1988) que a maior recetividade a este tipo de 

propostas viria do movimento contracultura, onde se encontrariam albergadas tendências que 

viam na macrobiótica uma forma de expressão adequada ao espírito contestatário. Diz-nos 

ainda o mesmo autor que, com uma certa falta de informação sobre o que era realmente a 

macrobiótica, alguns destes indivíduos juntavam o arroz integral à marijuana (Kotzsch, 

1988:221). A partir de 1975, o casal Kushi começaria a divulgar a macrobiótica na Europa, 

apresentando esta proposta como tendo preocupações ligadas à agricultura, ecologia, saúde, 

desenvolvimento espiritual e paz mundial, temas para os quais havia cada vez maior 

                                                   
14 Designação que é também uma homenagem a Ohsawa, dado que é igualmente o título de um livro de Samuel 
Butler [1872], apreciado por Ohsawa. 
15 Entretanto a «U.S. Mills, Inc.» foi adquirida, em 2009, pela «Attune Foods», empresa do ramo alimentar 
dedicada sobretudo à produção de cereais de pequeno-almoço. Este tipo de cereais não é dos produtos mais 
recomendados nas sessões de formação sobre macrobiótica, dado o processamento de que são alvo. A mudança de 
mãos desta empresa parece estar assim associada a uma estratégia onde a macrobiótica, ainda que possa ser vista 
como fazendo parte da História da empresa, tem já um valor residual. 
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sensibilidade. Diz-nos Kotzsch (1988:220) que nos anos 80 havia já uma larga e crescente rede 

de pessoas ligadas à macrobiótica na Europa. Em 1982 é fundada a Associação Macrobiótica 

Europeia, com secretariado em Antuérpia e com organização de congressos anuais16. 

 

5. A macrobiótica em Portugal 
 

A cadeia de pessoas, lugares, produtos, saberes e significados, criada a partir da macrobiótica, 

gerou um tipo dinamismo específico que acabou por se estender ao espaço português, 

sobretudo a partir dos anos 1970. Ainda que possam ser estabelecidas ligações entre a 

proposta macrobiótica e estruturas pré-existentes, como as que promoviam o naturismo e 

vegetarianismo, há uma dinâmica nova de que importa dar conta. A movimentação observada, 

resultante da circulação de ideias, entendimentos, produtos e ações, caracterizou-se, na 

verdade, por um tipo de realizações que tem semelhanças com o que se verificou em países 

como a França ou EUA. Começa por haver um contacto com o tipo de proposta defendido 

pela macrobiótica; surgem alguns indivíduos (por vezes marcados por uma história de 

doença) que decidem adotá-la e que experimentam os seus benefícios; segue-se um período de 

implementação e diversificação das vias através das quais se materializa um novo produto 

social: sessões de informação e promoção, publicações, aulas de cozinha, restaurantes, 

produção e circulação de bens alimentares, consultas de orientação alimentar e estilo de vida, 

procedimentos terapêuticos, etc. 

Em Portugal, uma das entidades que mais contribuiu para a divulgação da macrobiótica e dos 

produtos a ela associados foi a «Unimave» (Centro Macrobiótico Vegetariano S.C.A.R.L), 

cooperativa criada em 1972. A «Unimave» para além de promover a publicação de textos 

sobre a macrobiótica é também referida por alguns dos seus dirigentes como o grande centro 

de aprendizagem. Da «Unimave» saíram pessoas com gosto pelo trabalho ligado aos 

“produtos naturais” e às terapêuticas não convencionais, algumas com uma atitude 

empreendedora, que as levaria à criação de negócios nesta área.  

Empresas de distribuição e produção de alimentos, como o caso da «Trigrama», da 

«Ignoramus» e da «Próvida», entre outras, são exemplo do que se afirma. A «Próvida - 

Produtos Naturais Lda.», fundada em 1984, é atualmente uma das empresas portuguesas de 

maior relevo na produção e distribuição de bens alimentares usados habitualmente na 

macrobiótica. Conta entre os seus sócios fundadores Cesaltina e Alcino Sousa. Terá surgido, 

                                                   
16 Para uma visão mais completa sobre o desenvolvimento da macrobiótica na Europa veja-se Kotzsch (1988). 
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de acordo com o que me foi relatado, na sequência de uma situação de doença que levou à 

opção por uma alimentação macrobiótica como forma de resolver esse problema de saúde. 

Atualmente, no site da empresa, não se divulgam os produtos a partir de classificações como 

«alimentação macrobiótica», mas antes «alimentação natural», termo menos específico mas 

também menos restritivo, facto que, do ponto de vista comercial, pode ter efeitos positivos, na 

medida em que pode incluir um número mais alargado de pessoas. Em todo o caso, a linha 

específica de «produtos japoneses» (géneros alimentares e utensílios) divulgada no site dá 

bem conta do enraizamento na macrobiótica e de como ela foi importante para promover todo 

um conjunto de produtos que hoje já não estão exclusivamente associados à macrobiótica. Tal 

como sucedeu noutros contextos, é a partir da macrobiótica que muitos dos produtos 

associados à «alimentação natural» passarão a circular e a ser promovidos. De acordo com um 

dos dirigentes da «Unimave» que contactei um dos primeiros indivíduos a fabricar tofu em 

Portugal teria estado ligado à «Unimave» e à «Próvida». 

A Próvida foi fundada por duas pessoas que saem da Unimave (…).É hoje a grande 
empresa portuguesa de referência na área da alimentação natural. Entre as empresas que 
nasceram sob o impulso da macrobiótica temos a Cereália, a Ignoramus, a Trigrama, 
Próvida, nascem sob o impulso da macrobiótica. Quem fundou a Trigrama foi um 
grande ativista na Unimave, foi diretor da Unimave, o Gomes Ribeiro, não sei se foi 
presidente, mas diretor foi, editou livros e por aí fora. Foi também ele que fundou o 
Chakra [restaurante], agora não se pode dizer que a Trigrama seja uma empresa 
macrobiótica (…) comercializa alguma coisa macrobiótica e outras que não são 
propriamente macrobióticas, mas é sob o impulso da macrobiótica que esta empresa 
surge [Dirigente da Unimave] 

No decurso desta investigação tive oportunidade de conhecer um dos membros da «Unimave» 

e a unidade de produção de tofu e outros derivados de soja por si produzidos na Beira Interior. 

Instala-se numa quinta onde se dedica a atividades «agro-ecológicas» e vive sobretudo da 

produção de bens alimentares habitualmente usados pelos que praticam uma alimentação 

macrobiótica e/ou vegetariana. A comercialização deste tipo de produtos encontra-se em 

expansão, dado que estes alimentos, vistos como substitutos da proteína de origem animal, 

começam a figurar, cada vez mais regularmente, nas mesas comuns.  

 
Julgo ser possível sustentar, após esta apresentação, a importância de Ohsawa e do conjunto de 

atividades associadas à macrobiótica na compreensão de algumas das transformações 

alimentares que se têm vindo a observar nas sociedades euro-americanas. Alimentos que no 

passado não se consumiam ou que tinham uma importância residual, passaram a ser 

consumidos com maior regularidade, fazendo o seu caminho das margens para o centro. É 
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nesse sentido que se expressam Du Bois (2008), Mascarenhas (2007) e Belasco (2007). O 

“leite” de soja e iogurtes de soja passaram a ter um lugar proeminente nas fileiras dos grandes 

supermercados, sendo assim evidenciada a importância que estes consumos adquiriram. A 

produção e consumo de produtos biológicos, ainda que longe de se encontrar limitada aos que 

seguem a macrobiótica, foram largamente incentivados por esta proposta. De acordo com os 

dados recolhidos, a distribuição de alimentos como o miso, molho de soja, tofu, óleo de 

sésamo, algas, diversidade de grãos, resultou em grande medida da introdução da macrobiótica. 

Os dados apresentados apontam uma efetiva relevância da macrobiótica, que, de prática 

marginal, desterritorializada, contribuiu, pelos consumos, alimentares e ao nível dos 

tratamentos, para a transformação dos sistemas sociais. Convém salientar, contudo, que muito 

embora alguns consumos e práticas possam ter relação com a macrobiótica, a partir de 

determinado momento ter-se-ão autonomizado dessa proposta e seguido um caminho próprio, 

sendo, frequentemente, ignorada a história desses processos. 

A macrobiótica coloca a alimentação no centro da procura de uma vida saudável. Para aqueles 

que aderem ao movimento, independentemente do grau de adesão, a macrobiótica define um 

modelo de relação com o corpo e com o mundo. Em última instância trata-se de uma questão 

de poder e de controlo, ou seja, de convicção nas virtudes de um modo de vida que permite o 

equilíbrio do corpo e que, simultaneamente, pelo menos a partir de um certo nível de adesão, 

permite também a leitura do corpo alheio, desvendando sinais de saúde ou de doença e 

prescrevendo como terapia o reencontro com a vida saudável que a macrobiótica acredita 

perseguir.  
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