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Considerações finais

O estilo natural acompanha o processo de desenvolvimento 
social no Brasil e a produção de desigualdade social. Constitui-
-se na convivência de riqueza e poder com pobreza e exclusão, e 
ainda que, como fala Giddens (2006), o contato entre esses dois 
mundos seja mínimo, o impacto é grande nas formas de pensar 
e sentir. Vários interesses no campo das práticas de alimentação 
estão em jogo nesse processo de desigualdade. A reprimarização 
da economia, com a expansão de áreas de produção agrícola de 
monocultura, vem crescendo; embora as corporações sejam hoje 
menos numerosas, estão mais poderosas e mantêm sua rentável 
produção de alimentos baseada no modelo desenvolvimentista 
tradicional.

A situação de desqualificação da população, que é eviden-
temente política, serve para sustentar uma ordem de poder que 
tem, na ponta da pirâmide, a gestão da produção orientada por 
um mercado de bens e capital e, na base, os “descapitalizados”, 
que, alienados, engordam, no duplo sentido, os argumentos desse 
modelo desenvolvimentista de produção de gêneros alimentícios 
a “baixo custo” e em larga escala não sustentável.

A convivência lado a lado da fartura com a carência alimen-
tar é pacífica, e a violência simbólica se apresenta sutilmente in-
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corporada. Hoje, a população está cathechisada por novos jesuítas; 
as doutrinas antes religiosas agora estão disseminadas em micro-
poderes, em formas invisíveis no universo simbólico. A compre-
ensão da imaginação não a limita mais a um tipo de fantasia, fuga, 
passatempo de elites ou mera contemplação. O que imaginamos 
é parte de um espaço organizado de práticas sociais, com forma 
de comunicação negociada em que o receptor está ativo, ainda 
que aja de modo inconsciente. Se já fomos o que comemos, serí-
amos o que imaginamos que comemos. No entanto, convivendo 
com a desigualdade social e a violência simbólica no universo da 
imaginação, se, por um lado, somos joguetes que operam como 
mercadorias, alienados de nosso próprio trabalho, por outro, a 
capacidade de atribuir sentidos é singular e intransferível. 

A intensificação da produção agrícola e a internacionaliza-
ção da alimentação, movidas por um mercado altamente compe-
titivo, pactuam interesses: de um lado, indústria, laboratórios e 
sistemas agroalimentares, a construírem já no imaginário social 
variedades alimentícias que, suplantando a sazonalidade das safras 
e diminuindo o custo em diversas etapas da produção, podem 
atingir um número maior de consumidores; de outro, esses con-
sumidores, sejam mais ou menos abastados, estão cada vez mais 
dispostos a consumir mais coisas por um custo menor, mecanica-
mente, selando uma espécie de acordo social entre os que vendem 
e os que compram. 

Os acordos, os consensos e as trocas simbólicas são comple-
xos. Por exemplo: os interesses comerciais de laboratórios podero-
sos – como o Nutrasweet Company, da Monsanto, o Tate & Tyle 
PLC ou o JK Sucralose Inc., detentores da produção de adoçan-
tes dietéticos como aspartame e sucralose – se aliam à produção 
científica na disseminação de um imaginário de saúde em que o 
comer bem deixa de ser o comer muito para se tornar um comer 
zero. Hoje, alguns alimentos, a exemplo dos light e diet e dos in-
tegrais e naturais, estão não somente acessíveis a grande parte da 
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população, mas também significados como necessários. A cons-
trução do “novo” se tornou uma necessidade de consumo, numa 
construção que diz respeito a novas sensibilidades nas práticas de 
alimentação. Os produtos são criados com uma cara de novo, ain-
da que sejam constituídos por fragmentos de ideias antigas, numa 
bricolagem alimentar. Mas o que nos leva a escolher um alimento 
no meio de milhares? Como foi que o sentido, de “zero”, passou a 
ser “muito”? Como foi que as cascas das hortaliças e do arroz in-
tegral, antes não comestíveis, passaram a ser naturais e saudáveis? 
Que jogo de distinções, marcado por costumes, relações sociais, 
crenças e estilos, capaz de provocar atração ou repulsa nas pessoas, 
está por trás dessas escolhas? 

Os estilos de alimentação passam a se constituir como for-
ma simbólica de organização que transcende uma questão quanti-
tativa, do quanto se consome o quê, para questões socioculturais 
na incorporação de significados que se ajustam e se reconstroem 
nos acordos e pactos travados cotidianamente nas relações so-
ciais, desenvolvendo sentidos que organizam os significados com 
schemas, produzindo identidade coletiva e individual. A comida 
converge, na prática, significados que operam como espécie de 
linguagem intrínseca de troca de sentidos, gostos e distinções nas 
relações sociais, com um caráter erótico e íntimo. O comer, junto 
a seus significados, é mais incorporado do que as verdades cien-
tíficas, pois estas são exteriores, não se relacionam com a mesma 
intimidade no corpo como as comidas. 

Atribuir sentidos e significados aos alimentos é ao mesmo 
tempo uma capacidade e uma necessidade humana; organiza 
a vida por meio de schemas, habitus, estilos e jogos simbólicos, 
numa relação de mão dupla entre prática alimentar e estrutura 
social. A alimentação circula saberes em variadas direções. Um 
tipo de ordenação que não tem consciência de sua condição de 
estruturante estruturada na prática.
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Uma análise interpretativa não deve permanecer ingenua-
mente no campo de um projeto de transformação de dada es-
trutura social; tem de se colocar o desafio de tornar consciente a 
violência simbólica que sofremos sem nos dar conta em virtude 
de nossa condição de comensais. Nessa perspectiva, interpretar 
é necessário para não deixar calar as potencialidades de que o ser 
humano dispõe no enfrentamento da desigualdade social. Na 
prática, interpretar já é um “construir” e, nesse sentido, pode ser 
estratégico na tomada de decisão de uma atitude política e ética 
diante da vida. 

A bricolagem é a perspectiva de olhar e ver que é também 
um fazer. Construir significados com o que se vê nos leva a per-
guntar: quanto o ato de comer recupera um sentimento de que 
o mundo pode ser melhor? Quantas comidas naturais deram voz 
a lideranças no campo da alimentação e quantas não contesta-
ram políticas liberais de produção depredadora, em larga esca-
la? Quanto o natural não é um sentido de resistência às práticas 
de alimentação? Quantas concepções de pureza e liberdade não 
foram incorporadas a esse nome? Quantas sensações de tortura, 
quantas imposições sociais e descensos, quantos sofrimentos e 
mortes não estão significados na carne vermelha?

O estilo natural se empodera com as forças superiores da Na-
tureza no fascínio e respeito de gestos simples e cotidianos do co-
mer. A Natureza é ressacralizada como uma deusa grega, perfeita, 
dotada de poderes superiores e digna de temor por sua fúria. Não 
buscamos um ponto de partida; a origem é a narrativa mítica, que 
se reconstitui dinamicamente em sua contação. O ponto de partida 
da bricolagem é a análise da narrativa, que, com diferentes discur-
sos, reconhece resíduos de construções e destruições simbólicas em 
encontros inesperados no processo de reconstrução criativa. 

Os significados da comida são atribuições mais ou menos ra-
cionalizadas, expressam um imaginário a que essa narrativa remete: 
a narrativa processa o imaginário inconscientemente, sem dele ter 
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controle – caminha de um território para outro com modificações 
que não são somente linguísticas, são rearranjos estruturais neces-
sários aos diferentes modos de vida ou à organização social; caso 
contrário, se uma narrativa mítica não se adaptasse, poderia não 
estabelecer comunicação, não ser compreendida ou então se em-
pobrecer. O significado pode se inverter e recuperar parte de sua 
precisão na significação do contexto em que habita. 

As crenças, longe de serem uma ilusão, são algo que torna 
possível a experiência humana. O encanto do natural é um ele-
mento do imaginário social que se materializa nos significados e, 
embora com status de mágica, será vivenciado como natural na 
prática alimentar da cultura local em seu microcosmo simbólico. 
A comida natural reproduz o encanto da prática solidária e cordial 
no comer em contraposição à degeneração e à crueldade do mun-
do fast food. Toma para si o desafio de produzir sem depredar e 
esgotar ainda mais os recursos naturais. A prática de alimentação 
natural implica o reconhecimento de uma Natureza sagrada, cujo 
encanto maior está na metáfora de Gaia. A necessidade de reagir 
à submissão de um modelo opressor desenvolvimentisa, seja ele 
ditador ou neoliberal, representa um sentimento romântico de 
construção de um novo mundo que foi incorporado com o mo-
vimento contracultural e as novas práticas corporais de saúde nos 
anos 1960 e 1970, as quais visavam outro paradigma de saúde, 
que se contrapunha à biomedicina, algo considerado antinatural 
e antiecológico. 

As práticas alimentares consideradas modernas e opresso-
ras configuram um tipo de serviço, de culinária e de produção 
industrial fast food que serve a diversos interesses e suscitam uma 
contrapartida com o estilo natural. A disseminação de gêneros 
industrializados e semipreparados em larga escala atende aos pro-
jetos globalizados tanto nas camadas mais ricas quanto nas mais 
pobres. Para a população de baixa renda, os alimentos produzidos 
em larga escala são mais acessíveis e, ainda que não estejam dispo-
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níveis para a maioria dos brasileiros, espalham por toda a cidade 
uma impressão de abundância e diversidade alimentar, transfor-
mando o padrão de alimentação com um imaginário que motiva 
essa contrapartida. 

Bricolagem alimentar é uma prática que consensua os sig-
nificados nas práticas de alimentação, na complexidade polifônica 
do senso comum. O estilo natural reproduz uma prática bricolista 
de “faça você mesmo com o que tem para ser feito”, o que pode 
seguir diferentes interesses e políticas, reproduzindo desde a mais 
perversa apropriação de um símbolo em proveito próprio de lucro 
até a mais genuína expressão de uma estratégia social de sobrevi-
vência na desigualdade social. 
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