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Em direção a uma Nova Ordem Alimentar?*
Mabel Gracia Arnaiz

Nas sociedades industrializadas, após recorrentes etapas de desnutrição,
pode-se afirmar, sem exceção, que todos se alimentam e que há u m generalizado
sentimento de afluência alimentar. Nesses contextos, a alimentação deixou de ser
um objetivo principal da organização social e converteu-se n u m direito, reconhecido internacionalmente: o artigo 25, inciso 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), institui que "todos têm direito a u m padrão de vida adequado
de saúde e bem-estar para si próprio e sua família, incluindo a alimentação".
A industrialização do setor agroalimentar, que fundamenta esse processo, foi
acompanhada de uma ruptura fundamental nas relações que os seres humanos mantêm com o seu meio, com seus alimentos e com o fato de as numerosas tarefas, que
haviam sido feitas pelas donas-de-casa e m suas cozinhas, hoje serem feitas nas
fábricas (Goody, 1982; Capatti, 1989). Portanto, no último século e, sobretudo, nos
últimos 40 anos, produziram-se transformações mais radicais na alimentação humana, deslocando-se grande parte das funções de produção, conservação e preparo
dos alimentos do âmbito doméstico e artesanal para as fábricas e, concretamente,
para as estruturas industriais e capitalistas de produção e consumo (Pinard, 1988).
Atualmente, os sistemas alimentares referem-se cada vez mais às exigências marcadas pelos ciclos econômicos capitalistas de grande escala que supõem,
entre outros aspectos, a intensificação da produção agrícola, a orientação da política de oferta e demanda de determinados alimentos, a concentração dos negócios
e m empresas multinacionais, a ampliação e especialização por meio das redes
comerciais cada vez mais onipresentes e, definitivamente, a internacionalização da
alimentação. A cozinha industrial abarca não apenas a dos países industrializados,
mas a do resto do mundo, afetando os processos produtivos, que têm agora como
objetivo a distribuição e m grande escala e, mais recentemente, afetam o próprio
consumo, uma vez que os produtos dela e a agricultura industrializada desempenham papéis determinantes no abastecimento alimentar do Terceiro Mundo.
* Traduzido do espanhol por A n a Maria Canesqui.

Assim, a comida é hoje u m grande negócio, em torno do qual se movem
cifras arquimilionárias, orientadas para o incremento da produtividade agrícola, a
ampliação do lucro, a intensificação da exploração marítima, a oferta dos pratos
manufaturados ou de diferentes tipos de restaurantes. O gasto total realizado na
Espanha na aquisição de alimentos durante o ano 2000, tanto daqueles destinados
ao domicílio quanto ao setor hoteleiro e de restaurantes e às instituições, alcançou
9,102 bilhões de pesetas (61,44 bilhões de euros), valor que representa u m incremento de 8,3% e m relação ao índice obtido e m 2000 (Mapya, 2001).
O sistema alimentar moderno apresenta às vezes paradoxos e, outras vezes,
complementações que se sintetizam e m quatro tendências (Warde, 1997; Germov &
Williams, 1999): o fenômeno da homogeneização do consumo em uma sociedade
massificada; a persistência de u m consumo diferencial e socialmente desigual; o
incremento da oferta personalizada (pós-fordista, nos termos dos autores), avaliada
pela criação de novos estilos de vida comuns, e finalmente o incremento de uma
individualização alimentar, causada pela crescente ansiedade do comensal contemporâneo. Assim, os distintos processos socioeconômicos conduziram alguns autores a caracterizar a nova ordem alimentar como 'hiper-homogênea' (Fischler, 1979;
Goody, 1989), indicando a produção de uma homogeneização interterritorial da dieta, de caráter socialmente horizontal (Carrasco, 1992).
A industrialização da alimentação facilitou diversos processos positivos e
negativos. Por u m lado, nos países ocidentais e entre determinados grupos sociais
nos países e m vias de industrialização, ocorreu o acesso generalizado aos bens
alimentares, produzidos e m maior quantidade e a u m custo relativamente baixo.
Portanto, a produção agroalimentar intensiva, acentuada a partir da segunda metade do século X X , facilitou, juntamente com o aumento do nível de vida da população, o acesso aos alimentos que apenas décadas antes eram inacessíveis para a
maioria dos grupos sociais, exceto as elites. A ampliação das redes de distribuição
e de transportes permitiu, por outro lado, que produtos muito variados chegassem
atualmente a todas as partes, incluindo as zonas geograficamente mais isoladas, e
que o lugar da produção estivesse próximo do consumo. As novas tecnologias
agrícolas dispuseram uma série de alimentos cuja oferta se mantém independente
de sua possível sazonalidade natural, durante o ano inteiro. Todos esses processos
tornaram a alimentação mais variada e diversificada.
Essa diversificação é percebida como positiva e m vários sentidos. Por u m
lado, porque permite não cair numa monotonia alimentar, por ser possível comer
diferentemente no dia-a-dia e a cada refeição; por outro, porque a diversificação
alimentar é, supostamente, mais saudável em termos nutricionais, uma vez que
permite obter a adequação de certos nutrientes e evita, por exemplo, doenças

c o m o a pelagra, que durante o século XIX disseminou-se nas populações mais
pobres, que tinham o milho como base de sua alimentação, ou ainda doenças
c o m o o cretinismo e o bócio, até recentemente (Fernandez, 1990, 2002). Coincidindo c o m a mudança da dieta nessas áreas, a esperança de vida da população u m indicador fundamental de saúde pública - aumentou bastante.
Entretanto, o reconhecimento geral da maior acessibilidade e da hiperhomogeneização do consumo contrasta c o m quatro realidades: e m primeiro lugar,
c o m a persistência da desigualdade social do acesso a determinados tipos e eleições dos alimentos; e m segundo, c o m a diferenciação, conforme a b a g a g e m
sociocultural, que condiciona certos estilos alimentares de grupos de indivíduos;
e m terceiro, com a variabilidade na oferta alimentar dos hipermercados, que incluem
20 mil itens alimentares distintos; e, por último, com os particularismos nacionais
e locais, que não desaparecem tão rapidamente, conforme foi sugerido. Persistem
as heterogeneidades intra e interterritorial e socialmente vertical. O componente
classe social, por sua vez, apesar de ter-se subsumido sob vários tipos de trabalhos (Fischler, 1995; Warde, 1997), junto com outras variáveis sociais, como a
idade e o gênero, continua central na dieta. N ã o se pode esquecer, por exemplo,
que nos países industrializados, nas últimas décadas, aumentaram as disparidades
sociais, e m função do nível de renda das pessoas, de modo que os modelos de
consumo dos mais pobres permanecem iguais, apesar das questões historicamente definidas de sua exclusão e das suas possibilidades de variedade e qualidade.
Na Grã-Bretanha, por exemplo, as disparidades de renda aumentaram de
1980 a 1990 (Atkins & Bowler, 2001). Outro estudo comparativo, feito e m 1966
e 1998, sobre as aspirações alimentares dos franceses a partir da pergunta "se
você dispusesse de mais dinheiro para a alimentação, no que usaria?", mostrou a
diminuição no número das pessoas que aumentariam a quantidade (de 3 8 % e m
1966 para 16% e m 1998), embora tenha registrado aumento na quantidade das
que gostariam de gastar mais (de 9 5 % e m 1966 para 5 1 % em 1996). Todavia, a
cifra de 16%, obtida com base e m amostra dos responsáveis pelos domicílios,
confirmou que, e m 1998, ninguém tinha u m sentimento de se alimentar o suficiente, na qualidade desejada. Isso indica que os problemas da modernidade alimentar não são, para muitas pessoas, os da abundância (Poulain, 2002a).
Se há valorações extensivas na escala mundial, persistem desigualdades no
consumo (Dupin & Hercberg, 1988; Galán & Hercberg, 1988). Segundo estimativas mais recentes, feitas pela FAO (2002), relativas ao período 1997-99, no
mundo não-industrializado cerca de 777 milhões de pessoas apresentam déficits
de comida. Essa cifra superou as populações totais da América do Norte e da
Europa conjuntamente. Essa espécie de 'continente' artificial, formado por aque-

les que passam fome, inclui homens, mulheres e crianças que provavelmente nunca desenvolveram cem por cento as suas capacidades física e psíquica, porque
não dispõem de comida suficiente, sendo que muitos morrem por não terem alcançado o direito básico de se alimentar - direito que é exercido apenas nas economias industrializadas e, como assinalamos, apenas parcialmente obtido.
O m e s m o informe da FAO e s t i m a o total de pessoas que sofrem de
subnutrição nos países industrializados e e m transição, cujas cifras alcançam 38
milhões de pessoas, confirmando a necessidade de se superar a insegurança alimentar nesses países. Embora esses 38 milhões de pessoas vivam nas sociedades
que se transformaram política e economicamente durante a década de 1990, persistem focos de fome no mundo inteiro. São 800 mil famílias estadunidenses que
sofrem fome. Na Espanha, a extensão da pobreza (famílias que se situam economicamente abaixo de 5 0 % da renda média líquida disponível, no conjunto do
Estado) atinge 2.192.000 domicílios, nos quais vivem 8.509.000 pessoas, sendo
que 86.8000 domicílios e 528.2000 pessoas se encontram e m situação de 'extrem a pobreza', c o m nível de renda que lhes impede o acesso regular aos alimentos,
tornando-as dependentes dos recursos sociais públicos ou privados para se alimentar (Caritas, 2004).
Embora a fome e suas derivações acompanhem a história da humanidade, a
crescente insegurança alimentar, entendida pelas situações de falta ou escassez de
a l i m e n t o s , p r o d u z i d a s e m certas p a r t e s d o m u n d o , p a r e c e estar l i g a d a à
internacionalização do sistema capitalista e dos processos de produção de miséria
e pobreza por ele favorecidos (Feliciello & Garcia, 1996). Se a produção alimentar
atual é suficiente para alimentar toda a população mundial, por que persistem a
fome e a subnutrição? Por que a fome inscreve-se na história da afluência? Os
grupos que vivem essas situações são diversos: vítimas de conflitos políticos;
trabalhadores imigrantes e suas famílias; populações marginais das zonas urbanas; grupos indígenas e minorias étnicas; família e indivíduos de baixa renda etc.
As explicações dadas ao fenômeno da fome são múltiplas e diferentes e
dependem mais da posição ideológica e política de quem as qualifica (teses
neoliberais; construtivistas; neomarxistas) do que dos tipos de conflitos que a
produzem nas sociedades que a sofrem. Algumas teses enfocam as causas relativas às calamidades naturais (inundações, secas, desertificações dos solos); outras, os problemas endógenos (regimes políticos, guerras, conflitos étnicos, falta
de infra-estrutura, desigualdades sociais internas); e outras abordam os fatores
estruturais globais, como a injusta distribuição da riqueza e o fato de que, na
realidade, há pessoas que carecem de alimentos necessários porque a produção
alimentar ajusta-se à demanda solvente. Ou seja, atualmente, há pessoas que pas-

sam fome e morrem, não pela falta de alimentos para toda a população mundial,
mas porque não dispõem de acesso aos recursos alimentares: os que têm dinheiro
se alimentam e os que não têm podem morrer de fome. Há mais de 15 anos a FAO
informou que, no mundo, o estado atual das forças produtivas agrícolas permite
alimentar, sem problemas, mais de 12 milhões dos seres humanos (Ziegler, 2000).
Dessa forma, podemos abordar os aspectos positivos da industrialização
sem esquecer que, nas tendências do sistema alimentar contemporâneo, a m á
nutrição caracteriza o regime alimentar de alguns grupos populacionais. Nas sociedades industrializadas, a relativa acessibilidade aos alimentos e a oportunidade de
eleger as múltiplas ofertas podem estar associadas aos problemas de saúde (doenças cardiovasculares, osteoporose, obesidade, cirrose hepática, cárie dentária,
bulimia ou anorexia nervosa, entre outros) derivados do consumo atual. Isso ocorre
tanto para aqueles que não atingem suas necessidades nutricionais quanto para os
que as excedem, principalmente por meio do consumo de gorduras saturadas e
açúcares simples. São enfermidades da 'sociedade da abundância', que não deixam de ser paradoxais. Como, então, entender o aumento de doenças tão extremas, mas tão próximas entre si, c o m o a obesidade e a anorexia? Ainda que comer
e comer e m excesso sejam bons para os negócios da indústria alimentar, não
parecem sê-lo para a saúde física ou mental das pessoas. Tudo é pertinente numa
sociedade e m que convivem milhares de produtos alimentares ao lado de milhares
de mensagens para evitá-los, promovendo tanto a abundância de comida como a
magreza mais

rigorosa.

O sistema proporciona o mal (a abundância e a promoção do consumo) e,
paralelamente, o seu remédio (a restrição ou o consumo de substâncias e atividades
emagrecedoras). Tal é a pressão exercida pelos discursos dietéticos e pelo

marketing

do corpo - e este é o seu papel na construção da imagem social - que, nas últimas
décadas, um número cada vez mais numeroso de pessoas, e m especial as mulheres,
vêm mostrando seus conflitos de identidade e seu descontentamento c o m as formas
corporais, abstendo-se, controlando-se ou, persistentemente, negando-se a uma parte
importante da oferta do mercado, com a finalidade de evitar, não ampliar ou resolver
o seu problema de identidade ou de aceitação social.

ENTRE A SEGURANÇA E O RISCO ALIMENTARES
A industrialização, como processo tecnológico, foi percebida negativamente por diferentes coletivos sociais: os consumidores, os médicos, os educadores e
as donas-de-casa. A manipulação industrial dos alimentos acompanha-se de incer-

tezas provocadas pelos excessos associados ao próprio processo, de modo que a
cadeia agroalimentar está sendo questionada e m todos os níveis (Millán, 2002).
Isso coincide, paradoxalmente, com o aumento das regulamentações sobre
a higiene e as políticas de qualidade, incrementadas pelos administradores e pelo
setor industrial, objetivando garantir a estabilidade das características orgânicas e
microbiológicas dos produtos, ao longo da vida, que oferecem 'caixa' aos microrganismos, tal como propôs Poulain (2002a). O fenômeno do controle e de busca
do prolongamento da vida dos produtos beneficia os processos agroindustriais,
diminuindo, contudo, o gosto dos alimentos e o paladar dos consumidores. São
exemplos as frutas e os legumes, calibrados de tal forma nas suas medidas que
acabam assemelhados entre si, embora algumas variedades, produzidas pela pesquisa agronômica, se imponham mais pelo seu rendimento e boa conservação do
que por sua apreciação gustativa ou pela maior demanda.
Até os anos 90, a noção de segurança alimentar abarcava o conjunto de
dispositivos e atividades para lutar contra o risco da fome que afetava certas
regiões do mundo. 'Segurança alimentar' refere-se sempre à população que dispõe de recursos alimentares suficientes para garantir sua sobrevivência e reprodução (food security).

U m novo sentido dessa expressão foi introduzido, recente-

mente, nas sociedades industrializadas que gozam de maior abundância. O risco
ou a ausência de segurança inclui uma série de perigos, relativamente negativos e
quantificáveis e não ligados à falta ou à escassez de aumentos, mas à sua inocuidade
sanitária. Assim, o termo 'segurança alimentar' refere-se também ao conjunto de
alimentos livres dos riscos para a saúde (food safety), riscos que podem relacionar-se com as intoxicações químicas ou microbiológicas a longo prazo; com as
conseqüências e o uso de novas tecnologias aplicadas à produção e à transformação alimentar; ou também com as patologias provocadas pela príon

(proteína

responsável pela Encefalopatía Espongiforme Bovina - E E B ) . O recurso de
engordamento artificial das aves e do gado, os pesticidas nos campos de cultivo,
os antibióticos e hormônios, os aditivos químicos e ingredientes adicionados, as
técnicas de transformações complexas fazem questionar a produção industrial, a
qualidade e a segurança do que é oferecido maciçamente. Esses produtos novos,
não facilmente identificáveis, trazem a manipulação industrial e são denominados
de objetos comestíveis não-identificados, segundo Fischler (1995).
Dessa forma, o aumento de alimentos mais baratos e de pratos preparados
permite reduzir o tempo dedicado à cozinha, assim como os esforços investidos,
e espaçar as compras, e m associação com u m tipo de recusa à comida industrial
pelos responsáveis pela alimentação doméstica. As desconfianças quanto à origem
e aos ingredientes dos produtos suscitam o t e m o r dos processos q u í m i c o s

agroalimentares, especialmente os aditivos e produtos que não têm a etiqueta de
natural, dos riscos bacteriológicos (novos mariscos e temperos) e dos alimentos
que foram manipulados geneticamente (transgênicos).
U m estudo conduzido pelo Centro de Investigação Sociológica (CIS) e m
1999, sobre as atitudes da população espanhola em relação ao consumo de alimentos transgênicos, identificou que 4 8 % dos respondentes manifestaram atitudes
negativas, enquanto os 12% que responderam "não sabem ou não questionam"
mantiveram atitudes negativas e m relação a eles e supunham que esses produtos
eram mais econômicos do que os modificados geneticamente. Em relação a esses
alimentos há uma desconfiança ambivalente, de origem moral e prática: são produtos de 'laboratório', cuja essência original mudou, sem apresentarem vantagens
claras e imediatas sobre os que não o são. Dois anos mais tarde, e m 2 0 0 1 , outro
estudo realizado pela mesma organização constatou que 5 0 % dos entrevistados
ainda discordavam do uso de técnicas de engenharia genética na agricultura e na
produção de alimentos. E mais: perguntados se estariam de acordo e m introduzir
genes de milho na batata para aumentar seu valor nutritivo, 6 3 , 5 % responderam
que não (CIS, 2001).
Fala-se também dos possíveis riscos para a saúde e o ambiente. Os movimentos sociais, surgidos na comunidade internacional e ampliados nos últimos anos,
tais como as associações de ecologistas e de consumidores, principalmente, pressionam os governos sobre os avanços da biotecnologia e de suas aplicações. Na
Europa, por exemplo, os principais conflitos surgidos nos diferentes países em
relação à aplicação da comercialização de novas culturas modificadas geneticamente
associam-se à aplicação de normas, especialmente devidas às diversas interpretações dos vários estados sobre o conceito de 'efeito adverso' sobre o meio ambiente
e a saúde, cujas discrepâncias cresceram, ocasionando moratórias para a regulamentação do cultivo de alimentos transgênicos no solo europeu (Cuerda et al., 2000).
D e u m lado, há o temor de recorrer aos produtos processados industrialmente e, de outro, a necessidade ou a c o m o d i d a d e de usá-los. Certamente
d i s p o m o s de muita comida, m a s a qual p r e ç o ? O benefício da abundância
alimentar é m e n o s óbvio q u a n d o se duvida da qualidade dos alimentos produzidos e t a m b é m q u a n d o os alimentos se convertem e m possíveis provedores
de d o e n ç a s e de riscos de diversos alcances. Nesse contexto, as sucessivas
crises alimentares c o m o a crise da ' v a c a l o u c a ' , a febre aftosa, a peste suína
e as infecções por salmonelas a l a r m a r a m profundamente os c o n s u m i d o r e s ,
por evidenciarem o extraordinário alcance da globalização do sistema alimentar e, conseqüentemente, os reflexos de suas incongruências e erros, reduzindo a confiabilidade no próprio sistema.

Essas crises provocaram reações que vão desde o incremento dos regimes
alimentares alternativos, até agora minoritárias, como o vegetarianismo (Garcia,
2002), até a redução ou recusa do consumo de alimentos antes apreciados (as
carnes vermelhas, por exemplo), de forma que ficaram e m situação difícil setores
da produção agrícola espanhola e européia (Contreras, 2002). Por exemplo: diante
da crise da 'vaca louca', os espanhóis mudaram o consumo de carne de carneiro,
cuja queda foi de 5 0 % no período mais crítico (final de 2000 e início de 2001),
sendo que a demanda recuperou-se recentemente. Devido a essa crítica situação,
alguns consumidores substituíram a carne vermelha por outros tipos de carne,
optando pelo consumo de alimentos procedentes do cultivo biológico, embora
outros continuassem consumindo carne, por julgá-la mais controlada. N o período
2001-2002, a crise foi 'reabsorvida' graças a u m conjunto de medidas tendentes a
recuperar a confiança dos consumidores: o sacrifício em massa dos bovinos suspeitos, a retirada de produtos à venda, as novas legislações para o preparo de
farinhas animais, a política de monitoramento da carne, a aplicação do princípio
de precaução e a obrigatoriedade das etiquetas de qualidade.
Todos esses fatos evidenciaram que a 'insegurança alimentar' está instaurada nas representações sociais dos comensais contemporâneos (Mennell,
Murcott & Van Otterloo, 1992; Fischler, 1998; Peretti-Watel, 2000, 2001), e m bora as percepções do risco variem substancialmente, dependendo do contexto
no qual são geradas.
E m geral, as sucessivas crises alimentares não permitem expor a dificuldade real de estabelecer os limites entre os riscos reais e os riscos subjetivos. Afinal,
as mortes humanas devidas à Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD), transmitida
pelo consumo da carne de vaca, apenas supera as centenas. As pessoas não deixam de dirigir automóveis, mesmo que a cada ano mil morram nas estradas, por
acidentes, mas questionam sua comida porque associam a ela os riscos negativos.
Essa instauração da insegurança alimentar e do risco não é uma característica
exclusiva da modernidade, tal como assinalou Beck (2001, 2002) com relação à
emergência histórica dessa noção, mas, como sugeriram diferentes antropólogos
e sociólogos (Fischler, 1995; Paul-Lévy, 1997; Hubert, 2002), a ansiedade alimentar é histórica e etnograficamente permanente e m nossa relação com os alimentos.
Apenas suas formas de expressão mudam, segundo o contexto.
A contradição do sistema alimentar moderno, entre a abundância e o risco,
j á foi explicada por diferentes abordagens, argumentando-se algumas vezes que
negar a comida é um mecanismo da racionalidade humana, uma resposta à abundância (Harris, 1989), e outras vezes afirmando-se que a expressão 'insegurança'
produz-se nos processos de anomia que caracterizam o contexto cultural (Fischler,

1995). Seja por reação, seja por crise, o certo é que estamos diante de um novo
sistema alimentar: o modelo de comportamento atual mudou suas formas e seus
conteúdos e m relação aos modelos alimentares anteriores, embora persistam numerosos elementos imutáveis.

Os Novos

COMENSAIS, NOVOS ALIMENTOS, NOVOS

COMPORTAMENTOS
Nos contextos urbanos, parece que o comensal contemporâneo converteu-se num indivíduo muito mais autônomo e m suas escolhas, substituindo as
suas limitações sociais por condutas individuais: os tempos, ritmos e companhias
impõem-se com menos formalismos. A alimentação e a recuperação oferecem a
possibilidade de alimentar-se de todas as formas: sozinho ou acompanhado, a
qualquer hora, sem sentar-se à mesa. Há os que atribuem essa subjetivação à
redução das pressões de correspondência às categorias sociais (Bauman, 2 0 0 1 ;
Giddens, 1991; Giddens et al., 1996; Duelos, 1996; Beck, 2 0 0 1 , 2002), que traduz a debilidade dos grandes determinismos sociais, e m especial os de classe, que
pesam sobre os indivíduos e suas práticas de consumo.
Na alimentação, esse movimento apontado por Fischler (1995) adquiriu
formas bastante variadas, tais como a ampliação do espaço de tomada de decisão
alimentar, o desenvolvimento das porções individuais ou a multiplicação dos cardápios específicos para diferentes comensais da m e s m a mesa, como no caso das
comidas familiares, e m que os meninos, o marido e esposa c o m e m pratos diferentes. Nesse contexto, criam-se novos grupos biossociais, compartilhantes de estilos de vida e gostos particulares, que a t e n d e m às diferenças/similaridades
'geracionais', de gênero ou ligadas a modismos, mais do que a discriminação
segundo a classe social. Nessa perspectiva, as pessoas p o d e m eleger os seus
próprios pacotes de hábitos de consumo dentro de uma gama de possibilidades. O
argumento da diversidade alimentar, referido como alimentação pós-fordista, quanto
à variedade, propugna a idéia de nicho do consumo voluntário, resultante de um
sistema capitalista que tende a uma produção mais flexível (Warde, 1997).
A situação de maior acessibilidade e flexibilidade vinculou-se a certas características que, segundo alguns teóricos, conformam os novos consumidores
das sociedades industrializadas (Morace, 1993; Rochefort, 2001). Diante do 'alimento-mercadoria', aparece o 'sujeito-consumidor'. Os novos consumidores, na
mudança do milênio, haviam superado a inconsciência feliz da opulência e tam-

bém a agressividade da cultura light pós-moderna (Alonso, 2002). Esses consumidores do ajuste, da crise do consumo, como crises do consumo grupai ou do
consumo individualista ostensivo, ancoram-se sobre valores mais reflexivos e foram recorrentes tópicos da década de 1990, como a solidariedade, o novo pacto
familiar, os c o n s u m o s v e r d e s , o d i s c u r s o d o s u s t e n t á v e l e s u s t e n t a d o , o
multiculturalismo, os produtos equilibrados e saudáveis etc.
Embora aceitando o diagnóstico do novo consumidor como excessivamente otimista, o consumo de massa persiste como o grande nicho da demanda e
dos valores e de referências vigentes. Há algo novo nessa teorização, que alija de
todos os tópicos analíticos, atualmente considerados inúteis no estudo do consum o como problema social, a idéia do consumidor alienado, assimilado e totalmente dominado, desprovido de razão e de sociabilidade mínima, ao lado do consumidor racional, puro - o Homo economicus

- , que maximiza as suas preferências

individuais. Numa perspectiva intermediária, o consumidor de alimentos apresenta-se como u m sujeito que elege e m função do contexto social em que se move
como u m ser portador de percepção, representações e valores, que se integram e
se complementam com as demais esferas de suas relações e atividades. Isso significa que o processo de consumir detém u m conjunto de comportamentos que
reconhecem e ampliam os âmbitos do público e do privado, os estilos de vida, as
mudanças culturais na sociedade e m seu conjunto.
Para Fischler (1979), a nova liberdade, de que dispõe o comensal contemporâneo, incorpora u m certo grau de incerteza. A alimentação é objeto de decisões
cotidianas, mas para efetuá-las o indivíduo apenas conta com informações coerentes. Aqui reside uma boa parte do problema: não existe consumidor e m si mesmo, se
não na 'cacofonia' dos critérios propostos culturalmente, e que incluem a influência
dos médicos, dos publicitários, passando por várias alternativas díspares entre si.
Para Fischler (1979), a sociedade rural era uma sociedade 'gastro-nômica', regida
pelas normas alimentares; a sociedade urbana é uma sociedade 'gastro-anômica',
isto é, desprovida de leis ou com normas desestruturadas ou em degradação. Nessa
transição cultural, a gramática e a sintaxe da alimentação cotidiana sofreram extraordinárias transformações. As comidas familiares se reduzem; o tempo que lhes é
dedicado é cada vez menor; omitem-se comidas nos pratos; muda-se a estrutura e
as horas são irregulares. Todas essas mudanças estruturais animaram algumas populações urbanas, das principais capitais ocidentais, a iniciarem u m processo inverso de retorno ao rural - a 'neorruralidade'. Abandonaram as cidades e buscaram no
campo uma forma de vida, segundo os critérios que até agora governam as sociedades tradicionais, e recusam, conseqüentemente, o urbano como sinônimo de industrialização, artificial ou global (Eder, 1996; Cantarero, 2002).

N u m marco cultural mais flexível e informal, os constrangimentos materiais
podem exercer u m efeito socialmente desintegrador e desestruturante. Embora a
alimentação cotidiana tenda a vincular-se ao universo do trabalho e ser solucionada,
no âmbito doméstico, com produtos industrializados modernos, além da oferta baseada e m restaurantes, bares ou cafés, a comida ritualizada e socializada inscreve-se
no tempo de ócio, investindo-se de novos significados, convertendo-se em uma
forma de consumo cultural (Warde & Martens, 2000). Agora a alimentação já não
estrutura o tempo, mas o tempo estrutura a alimentação, ou seja, os tempos de
trabalho, de ócio e o festivo. Nesse contexto, o individualismo e o aumento do
número de refeições, o snacking, esboçam uma outra tendência da alimentação atual
(Mintz, 1985). Nas sociedades industrializadas, a dieta se refaz porque o caráter de
seu sistema produtivo reformulou-se e, com ele, a natureza do tempo de trabalho e
de ócio. As práticas alimentares são percebidas agora como u m tempo necessário.
Por essa razão, o snacking aparece no contexto concreto coincidindo com os trabalhos altamente produtivos que requerem menor dispêndio de tempo nas refeições.
Desfrutar o máximo e no menor tempo possível implica compartilhar o
consumo c o m outras atividades (trabalhar, assistir à televisão, andar e estudar) e
ampliar a freqüência de ocasiões para o consumo. A indústria alimentar e, especialmente, a publicidade reforçam a idéia de incrementar a liberdade na eleição individual, e o desenvolvimento das comidas preparadas em casa ou fora de casa
mostra-se como prática poupadora de tempo. A dialética dá-se entre essa suposta
liberdade individual e os modelos existentes. O tempo é um recurso limitado, e sua
maior ou menor disponibilidade faz c o m que se administrem e determinem as
práticas alimentares, assim como as formas de sociabilidade alimentar, o equipamento doméstico e a consciência do tempo e de sua valoração. Assim, entre os
alimentos de acesso que aparecem nas cestas dos consumidores, estão aqueles
prontos para comer e que incorporam tarefas que envolvem dedicação e esforço
e m seu preparo. Mediante a nova valorização do tempo e das pressões exercidas
pelos constrangimentos do trabalho (distâncias, horários, transportes), aumenta o
recurso às refeições fora do domicílio, e m cantinas para trabalhadores, restaurantes coletivos (empresariais e escolares), restaurantes, cafés e bares. Assim, o
êxito dos fast-foods

do tipo McDonald's vincula-se, entre outras coisas, a esse

novo valor dado ao tempo. Nesses locais confluem vários fatores socioculturais.
Eles cumprem a missão de oferecer pratos rápidos, c o m cardápios-surpresa, a
preços acessíveis, e assim os jovens podem marcar melhor as suas diferenças
(comer c o m os dedos, assistir a videoclipes) (Pynson, 1987).
O processo de 'mcdonaldização', tal como descrito por Ritzer (1992, 2 0 0 1 ;
Fischler, 1996), é a fórmula segundo a qual os princípios que regem os restauran-

tes de comidas rápidas (eficácia, rapidez, higiene, preço baixo) dominam, cada
vez mais, os setores da sociedade norte-americana, assim c o m o os de outros
países industrializados ou e m vias de industrialização. Assim, esse processo não
apenas afeta o negócio da refeição como também a educação, o trabalho, as atividades de ócio, a política ou a família. Gefre e colaboradores (1988) dizem que
esse tipo de cozinha pretende adequar-se ao tempo, que é muito valioso para ser
despendido cozinhando e comendo. Deve-se observar que as refeições públicas
ou privadas nem sempre seguem os critérios da racionalidade, rapidez, planejamento e preço baixo, identificados com a 'mcdonaldização'. Há também múltipla
oferta e pluralidade de tipos de restaurantes (cozinha étnica, local, regional, nova
cozinha, cozinha de mercado e vegetariana).
Fazer refeições fora de casa se liga não apenas aos imperativos do trabalho
e ao valor dado ao tempo, mas à simplificação das práticas alimentares caseiras,
dos produtos adquiridos e à tecnicização dos equipamentos domésticos. Além de
considerar a diversidade c o m o característica do sistema alimentar contemporâneo, o refinamento culinário, conforme assinala Demuth (1988), é compatível
com a simplificação. É o que Grignon e Grignon (1980b) apontam como tendência do modelo de consumo dominante nas sociedades urbanizadas: a combinação
de uma alimentação pública de luxo com uma cozinha-minuto, relativamente custosa, mas simplificada no âmbito doméstico, porque, segundo esses autores, entre as classes populares é menos freqüente fazer refeições fora de casa e a cozinha
doméstica é mais elaborada.
Definidas as formas da desestruturação e m torno da atemporalidade, a
'dissocialização', o deslocamento e a desconcentração das comidas (Herpin &
Verger, 1991), perguntamos se nossos comportamentos alimentares pautam-se
pela desagregação, conforme muitas vezes a mídia e os estudos sociológicos anunciaram. Certamente algumas características das sociedades industrializadas, como
as pressões e tensões do trabalho, a tecnicização da vida cotidiana, a coisificação
do corpo, transformaram profundamente as formas de se alimentar e de pensar a
comida. Também é certo que alguns grupos sociais apresentaram o signo negativo, relacionado aos signos sociais e nutricionais: os snackings,

a monotonia ali-

mentar, a perda de saber culinário e a restrição extrema do consumo. É também
verdade, entretanto, que não é significativo o número de pessoas cuja alimentação
se qualifica cómo desestruturada.
Ainda que certas atitudes apontem para o fato de que o ato de comer
'dissocializou-se', isto parece contradizer outras atitudes contrárias. Referimo-nos, na situação da Espanha, ao aumento das comidas de caráter social, tanto
públicas quanto privadas. As possibilidades de comer e m grupo são múltiplas e

continuam constituindo vias de perpetuação da função comensal e de criação e
recriação da identidade coletiva: tradições populares, reuniões de amigos, celebrações familiares, comensalidade do trabalho, festas escolares, atos empresariais e
institucionais, comemorações histórico-civis, atividades esportivas e de ócio, ritos de passagem etc. (Homobono, 2002).
Contrariamente às teses que explicam todas essas tendências como resultados da modernidade alimentar, para Grignon e Grignon (1980a, 1980b, 1984) e
Grignon (1993) essas explicações se aplicam apenas a u m âmbito específico da
alimentação, num cenário global de mudanças derivadas das teorias do crescimento que acompanharam a expansão das políticas econômicas dos anos 60 e que, de
fato, produziram uma espécie de colonização das hipóteses da desestruturação da
alimentação moderna, segundo os interesses agroindustriais. Esses autores mostram que a situação da sociedade industrial não é um cataclismo generalizado, uma
vez que a ingestão alimentar inclui três principais momentos: o café da manhã, o
almoço e o jantar para a maioria dos franceses (75,3%), o que na realidade pressupõe u m freio ao consumo extensivo ou à alimentação contínua, conforme propõe a indústria agroalimentar, visivelmente interessada em aumentar ao máximo a
prática do snacking ou de petiscar.
Os estudos realizados na França e e m outros países industrializados (Warde
& Martens, 2000; Poulain, 2002b) apóiam e m parte as teses gastro-anômicas de
Fischler, por mostrarem u m a simplificação da estrutura das comidas e u m aumento da importância de petiscar, evidenciando a existência de uma defasagem entre
as normas sociais relativas às refeições e às práticas propriamente ditas. Nas
normas relativas às grandes refeições, há uma organização tripartite (entrada, prato composto e sobremesa) e a proibição de petiscar, o que explica que as verdadeiras transformações do consumo alimentar escapam, e m grande parte, das pesquisas que se valem apenas de métodos declarativos e, sobretudo, dos métodos autoadministrados (Calvo, 1980; Garine, 1980; Galán & Hercerbg, 1988; 1994; Gracia,
1996; Poulain, 2002a).
Os estudos, realizados na Espanha, apontam a existência de alguns aspectos que caracterizam a desestruturação da alimentação, embora a análise da defasagem entre as normas e as práticas e a forte interiorização do modelo tripartido
da alimentação convide a afirmar a tese da anomia proposta por Fischler (Carrasco, 1992; González-Turmo, 1995; Gracia, 1998; Kaplan & Carrasco, 2002). Da
mesma forma, os estudos feitos em outros países europeus reiteram aquela tese
da desestruturação, uma vez que a alimentação simplifica-se com o aumento do
snacking,

em determinados grupos da população (Rigalleau, 1989; Lozada, 2000;

Mcintosh & Kubena, 1999). Nesse caso estão os grupos que vivem com poucos

recursos, que apresentam os ritmos marcados pelo acúmulo do trabalho e a
hiperatividade; os grupos de idade (adultos e jovens), ou os indivíduos migrantes,
e m situação de adaptação à nova sociedade. Todos esses se incluem nos segmentos mais vulneráveis às pressões desestruturantes da nova ordem alimentar.

CONCLUSÃO
Nas agendas de estudiosos dedicados à alimentação estão, na ordem do dia,
vários assuntos e processos que requerem soluções urgentes. A maioria deles
deve ser resolvida a partir do reconhecimento das diferenças culturais, do papel
desempenhado pela socialização do consumo alimentar e das implicações sociais
da alimentação para a saúde e o meio ambiente. A produção, a distribuição e o
consumo de alimentos envolvem numerosos setores e m qualquer sociedade: desde a agricultura até o processamento de alimentos; o restaurante e a casa; desde o
indivíduo ao grupo social. Apesar da abundância aparente, os sistemas de produção e distribuição alimentares atuais não asseguram as necessidades básicas das
pessoas, nem a repartição equitativa dos alimentos, nem a capacidade de recuperar os recursos utilizados, tampouco a preservação da identidade cultural. Eles
também não favorecem a confiança nos alimentos produzidos nem o desejo, tão
humano e legítimo, de preservar e melhorar a qualidade de vida.
Diante desses temas pode-se perguntar: onde a antropologia deve aplicar os
seus esforços? Descrevendo e interpretando essas transformações, que geralmente
se encontram na ordem social mais ampla? E m nossa opinião, esses esforços devem
ir além, aproveitando as possibilidades oferecidas por este objeto de estudo. Atualmente, as diferentes partes do sistema alimentar constituem u m espaço útil para
caracterizar a compreensão do mundo contemporâneo, tal como mostra a crescente atenção a ele dada pelas diferentes disciplinas, embora exista u m espaço de conflito que não deve ser esquecido. Reduzir as desigualdades sociais e evitar as discriminações, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, preservar o meio
ambiente e a biodiversidade, manter as identidades locais ou defender a redução dos
riscos e dos medos das pessoas são alguns objetivos a serem perseguidos pela
antropologia da alimentação, u m a vez que dispomos de u m marco teórico e
metodológico que nos permite identificar problemas e abordá-los.
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