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ato de alimentar-se sempre permeou as relações humanas, seja na busca pri-
mitiva pela sobrevivência, seja como um dos fatores fundamentais que mol-
daram costumes, adaptaram condições ambientais e impulsionaram a cria-
ção de novas técnicas e tecnologias para transformação de matérias-primas. 
A alimentação está na gênese do desenvolvimento das espécies e as pesquisas 

nessa área envolvem diferentes olhares do conhecimento como forma de entender a fun-
ção do fator nutrição para criar sociedades harmoniosas, sem carências essenciais, aptas 
a se lançarem não só ao desafio da sobrevivência mas na busca da vida com qualidade em 
tempos cada vez mais complexos. É com esse enfoque multidisciplinar que o coordena-
dor deste Núcleo Temático sobre Alimento, Malaquias Batista Filho, reuniu artigos de 
especialistas convidados a refletirem sobre o tema. 
Ainda sob a égide do equilíbrio, a revista trouxe para suas páginas o debate sobre o novo 
Código Florestal, um tema ainda em aberto após sua reformulação ter exposto fragilida-
des sobre a proteção ambiental. A SBPC e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) en-
viaram, em junho, carta ao deputado federal Aldo Rebelo, relator da Comissão Especial 
do Código Florestal Brasileiro, enfatizando a preocupação sobre “a possibilidade de um 
aumento considerável na substituição de áreas naturais por áreas agrícolas”, lamentan-
do, ainda, o fato de a comunidade científica não ter sido consultada durante o processo. 
Para enriquecer essa reflexão, a engenheira florestal Giselda Durigan expõe seu ponto de 
vista na seção “Tendências” e, em “Artigos & Ensaios”, o pesquisador Roberto Araújo 
Santos Jr. e colegas aprofundam o assunto, com o foco no desmatamento e nas metas de 
contenção de emissões na Amazônia.
A revista traz, também, um balanço da atuação das ONGs ambientais do país, entrevista 
Ricardo Brentani, diretor do Centro Internacional de Pesquisa e Ensino em Oncologia, 
aborda os efeitos da poluição na saúde, o crescente problema da resistência bacteriana 
a antibióticos e a busca internacional por fontes alternativas de energia. Noel Rosa é 
lembrado, no ano de seu centenário, na seção “Cultura”, que mostra, também, como a 
ficção científica nacional busca a maturidade e como o açúcar, herói do passado, muda 
para o status atual de vilão. Prosa e poesia fecham, bem, o prazer desta edição.

BOA LEITURA!

marcELo KnobEL

outubro de 2010

 O
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 d
iante da iminência de revoga-
ção do Código Florestal vigen-
te e instituição de uma nova lei 
que regulamente a supressão e a 
recuperação de ecossistemas no 

Brasil, instalou-se inquietação generaliza-
da, que se resume em uma única questão: 
o projeto de lei (PL) a ser votado em breve, 
se aprovado, trará avanços ou retrocessos 
em relação à lei vigente? Não existe, para 
essa questão, uma resposta clara e simples, 
que seja válida para todos os dispositivos 
da lei e para todos os biomas. Para o país 
que detém a maior diversidade biológica 
do planeta, é compreensível que exista 
uma diversidade igualmente alta de situa-
ções ambientais e socioeconômicas, para 
as quais dificilmente uma lei única pode 
ser infalível. O Cerrado, pela larga exten-
são territorial que ocupa e por estar sendo 
visto como a última fronteira agrícola do 
planeta (1), merece destaque nessa refle-
xão. Melhor do que qualquer outro bio-
ma, neste momento da história, a savana 
brasileira exemplifica o trade-off que se 
coloca entre desenvolvimento e conser-
vação(2), que é inevitável em diferentes 
escalas e, entre essas, a da propriedade 
rural, que é onde se aplica, na prática, o 
Código Florestal. 
Cumprir o Código Florestal de 1965, na 
maior parte dos dois milhões de quilôme-
tros quadrados do Domínio Biogeográ-
fico do Cerrado, foi relativamente fácil 
enquanto as únicas formas possíveis de 
exploração econômica de seus recursos 
naturais eram a pecuária extensiva e o 
corte de lenha para produção de carvão. 
Tais atividades geralmente preservavam a 

capacidade do Cerrado em reagir à per-
turbação, de modo que até quatro déca-
das atrás apenas uma pequena propor-
ção do bioma estava irremediavelmente 
degradada. Não existiam opções mais 
lucrativas de uso da terra que colocassem 
em risco a resiliência do Cerrado, como 
é o caso da conversão recente de exten-
sas áreas para agricultura ou pecuária de 
alta tecnologia, que fez elevar-se vertigi-
nosamente o custo de oportunidade da 
conservação ou dos usos tradicionais, de 
modo que a devastação rápida e irreversí-
vel tornou-se inevitável. 
Apesar da acelerada expansão da agrope-
cuária, cerca de metade do Cerrado ori-
ginal continua em pé (3). Todavia, seja 
com base no Código Florestal de 1965 
ou com base nos dispositivos do PL, os 
mecanismos de comando e controle, se 
efetivos, podem garantir a conservação 
de apenas cerca de 30% dos remanescen-
tes, de modo que ainda restam cerca de 
70 milhões de hectares de Cerrado dis-
poníveis para desmatamento totalmente 
dentro da lei. Adicionalmente, previsões 
demonstram que a demanda por produ-
tos oriundos da agropecuária continuará 
crescendo e exigindo a conversão de no-
vas áreas. Naturalmente, os proprietários, 
que têm nessas terras sua fonte de renda, 
buscarão alternativas de uso que pro-
porcionem a maior lucratividade. Não é 
preciso raciocínio muito elaborado para 
a dedução de que o desmatamento que 
não puder ser evitado por mecanismos 
de comando e controle só não acontecerá 
se: 1) a conservação e uso sustentável do 
Cerrado se tornar alternativa de uso da 

terra que gere receita comparável àquelas 
que dependem da conversão; e 2) o de-
senvolvimento científico e tecnológico e a 
difusão das tecnologias viabilizarem o au-
mento da oferta baseado no aumento de 
produtividade. Evidentemente, a solução 
para essa equação depende de providên-
cias em diversas esferas de governo e não 
apenas de uma nova lei. 
Em países desenvolvidos, além de sub-
sídios à produção agropecuária, existem 
mecanismos diversos de estímulo à con-
servação e recuperação de ecossistemas 
em terras privadas, que vão desde a inde-
nização pelas terras que deixarão de ser 
utilizadas, passando pelo compartilha-
mento dos custos da recuperação e culmi-
nando em remuneração por serviços am-
bientais (4). Nesse ponto encontra-se um 
dos destaques positivos do PL, que parece 
caminhar rumo às soluções adotadas pelo 
Primeiro Mundo. Ao instituir mecanis-
mos de remuneração pela conservação, 
seja pela servidão, pela valoração de Co-
tas de Reserva Ambiental (CRA) ou pela 
averbação para compensar áreas converti-
das ilegalmente, cria-se um mercado que 
não existia, em que terras com vegetação 
nativa passam a ter valor. Hoje, além de 
não gerar renda, essas terras têm valor de 
mercado correspondente à cerca da meta-
de do valor de áreas já convertidas, sendo 
muito mais atraentes para instalação de 
novos empreendimentos do que terras 
em uso. Porém, os mecanismos instituí-
dos pelo PL são insuficientes para conter 
o desmatamento. Cálculos elementares 
mostram que o déficit de Reservas Le-
gais no Cerrado é muito inferior àqueles  

t E n d ê n c i a S

o futuro do CErrado  
mEdiantE o Código florEstal

Giselda Durigan
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70 milhões de hectares. Para ilustrar essa 
questão, se em todas as propriedades que 
eram ocupadas pelo Cerrado no estado 
de São Paulo se fizer a opção por com-
pensar suas áreas de RL nas áreas naturais 
remanescentes em outras regiões, isso 
garantiria a preservação de, no máximo, 
260 mil hectares (3,7% do total que está 
sujeito a desmatamento dentro da lei), 
o que é insignificante. Criar novas áreas 
protegidas públicas em todos os locais 
cujo desmatamento será permitido é, 
naturalmente, impensável. 
Viabilizar, de fato, novos mecanismos 
de estímulo à conservação em terras 
privadas se faz necessário, como a re-
muneração por serviços ambientais pela 
proteção aos recursos hídricos ou pelas 
emissões de carbono evitadas (REDD), 
que o PL não menciona, mas que já se 
mostram viáveis e o estado de São Pau-
lo se antecipa em considerar ao regula-
mentar a sua Política Estadual de Mu-
danças Climáticas (5). Tornar lucrativas 
as Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) ou criar subsídios 
para formas de exploração tradicionais 
e ecologicamente sustentáveis seriam 
providências desejáveis visando à con-
servação voluntária. Gerar tecnologias e 
descobertas que proporcionem alterna-
tivas economicamente viáveis de explo-
ração sustentável dos ecossistemas natu-
rais do Cerrado e de outros biomas nas 
áreas naturais que venham a ser manti-
das seria ideal. Porém, isso depende não 
apenas de regulamentação, mas sobre-
tudo, de estudos que demonstrem quais 
formas de exploração seriam ecológica 
e economicamente viáveis para cada 
bioma. Para o Cerrado, o Pantanal e os 
Campos Sulinos, por exemplo, pode ser 
que a pecuária baseada em capins nati-
vos seja admissível.
O PL traz outros dispositivos benéficos 
à conservação, como a proibição explíci-
ta de assentamentos de reforma agrária 

sobre ecossistemas naturais e o rastrea-
mento de produtos oriundos de desma-
tamento. Do ponto de vista ecológico, 
talvez a maior deferência ao Cerrado no 
PL tenha sido a elevação das veredas à ca-
tegoria de APP. Que poderia ser melhor, 
no entanto, se a proteção se estendesse 
por todo o complexo ripário dentro do 
bioma Cerrado, incluindo tipos flores-
tais e campos úmidos, com ou sem buri-
tis. Juntas, essas áreas com solos úmidos e 
frágeis são de extrema importância para 
a manutenção dos recursos hídricos do 
Cerrado, que alimentam oito das doze 
grandes bacias hidrográficas brasileiras.  
Ainda do ponto de vista ecológico, o PL 
falha ao manter a proporção diferenciada 
de RL em floresta ou cerrado na Amazô-
nia Legal, como se um bioma fosse mais 
importante que o outro. A possibilidade 
de compensação de RL em outras regiões, 
muito criticada para a Mata Atlântica, no 
caso do Cerrado pode ser considerada 
positiva, diante das dificuldades ainda 
não superadas pela ciência e tecnologia 
em restaurar o Cerrado. Além da difi-
culdade técnica, o custo da restauração 
é extremamente elevado, e o PL falha ao 
não instituir mecanismos para o custeio 
da restauração, agora obrigatória, de áreas 
desmatadas dentro da lei.

o que precisA ser revisto Alguns dis-
positivos do PL significam claro retroces-
so e precisam ser revistos. Dentre estes, 
destaca-se a redução da largura mínima 
das áreas de preservação permanente de 
30 para 15m na grande maioria dos cursos 
d’água e a possibilidade de legitimação de 
usos consolidados nessas áreas. Ainda que 
o PL tenha avançado ao tornar obrigató-
ria a recuperação das APPs, a legislação 
vigente já havia proibido sua utilização há 
cerca de uma década, de modo que a faixa 
mínima de 30 m não deveria estar sendo 
cultivada e a importância de sua proteção 
já era senso comum.

A verdade é que nem todas as modifica-
ções contidas no PL podem ser conside-
radas positivas ou negativas para o futuro 
do Cerrado ou de qualquer outro bioma. 
Mais do que modificações na lei são ne-
cessárias providências de governo para 
que as normas sejam cumpridas. Talvez a 
paisagem atual do Brasil fosse muito pró-
xima do desejável se o Código Florestal de 
1965 tivesse sido obedecido.

Giselda Durigan é engenheira florestal, pes-

quisadora nível VI do Instituto Florestal, da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, e professora credenciada junto aos pro-

gramas de pós-graduação em ciências da en-

genharia ambiental (Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo – USP) 

e ciências florestais (Campus de Botucatu, Uni-

versidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho – Unesp). Email: giselda@femanet.com.br 
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A explosão no número de organizações 
não governamentais (ONGs) é um fe-
nômeno mundial que se acentuou a 
partir da década de 1990. No Brasil, 
entre os anos de 2002 e 2005, houve 
um crescimento de 22,6% no núme-
ro de associações e fundações sem fins 
lucrativos, que chegou a 338,2 mil 
em 2005, segundo estudo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Isoladamente, o 
grupo de entidades de proteção ani-
mal e do meio ambiente teve aumento 
de 61%, ou seja, um percentual quase 
três vezes superior à média da expan-
são nacional de ONGs em geral no 
mesmo período. “Tivemos um ‘surto’ 
de mobilização política e de movi-

mentos ambientalistas no país”, cons-
tata Rosana Corazza, professora de 
economia e jornalismo da Faculdades 
de Campinas (Facamp) e mestre em 
política científica e tecnológica, pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Tal crescimento parece 
refletir a crescente preocupação mun-
dial com o tema. 
O cenário internacional começou a 
se tornar favorável à questão do meio 
ambiente desde o final da década de 
1960 e ao longo da década seguinte. 
No Brasil, os movimentos da socie-
dade civil, assim como os grupos am-
bientalistas só passaram a ganhar força 
nos anos 1980. As discussões oriundas 
dos efeitos negativos da energia nucle-

ar, bem como de denúncias sobre os 
efeitos cumulativos dos agroquími-
cos no meio ambiente, geraram uma 
crescente consciência ambiental. “A 
chamada Revolução Verde, na década 
de 1960, trouxe um aumento gigan-
tesco da produção e da produtividade 
agrícolas graças à mecanização, ao uso 
de agroquímicos e ao avanço técnico-
científico na produção de sementes e 
cultivares”, conta Rosana. Dentre as 
tradicionais ONGs ambientalistas es-
tão a WWF (World Wildlife Fund), 
uma das mais populares do mundo, 
criada em 1961, e o Greenpeace, que 
surgiu dez anos depois e é formada 
por um dos grupos ativistas ambien-
tais mais combativos mundialmente.

SOS Mata atlântica No aspecto po-
lítico, o Brasil passou por profunda 
transformação com a transição do fim 
do regime militar para a nova demo-
cracia, com a presença dos governos 
civis e o pluralismo partidário, permi-
tindo que os movimentos da socieda-
de civil saíssem da “ilegalidade”, so-
bretudo após a promulgação da nova 
Constituição, em 1989. Ainda, com 
a publicação do Relatório Brund-
tland (Nosso Futuro Comum), da 
Comissão Mundial para o Meio Am-
biente e Desenvolvimento da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
em 1987, foi concebido o conceito 
de “desenvolvimento sustentável”, 
amplamente divulgado e empregado 
a partir de então. É nesse contexto 
que ocorreu a criação da maioria das  

Silvio Tanaka

Mico-leão dourado  
e onça-pintada:  
ameaçados de extinção

Su Neko

ONGs

Agenda internacional intensifica crescimento de 
instituições em defesa do meio ambiente no Brasil
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dados referentes ao meio ambien-
te serve como embasamento para a  
mobilização pública pela regulamen-
tação do uso e preservação do meio 
ambiente. Um exemplo de trabalho 
nesse sentido é o “Atlas dos remanes-

6

ONGs ambientais no Brasil. Entre 
elas, está uma das maiores ONGs 
ambientais brasileiras, a SOS Mata 
Atlântica. “O contexto, na década de 
1980, era propício, pois havia muita 
gente envolvida na agenda ambiental 
e já começava o movimento pela re-
gularização do meio ambiente”, afir-
ma Mario Cesar Mantovani, diretor 
de mobilização dessa ONG. 
Criada em 1986, a SOS Mata Atlân-
tica foi inicialmente formada por 
jornalistas, cientistas, empresários, 
e não somente por ambientalistas. 
“Isso garantiu a pluralidade na forma 
de organização e na busca de finan-
ciamento”, conta Mantovani. Eram 
360 filiados em 1988, hoje são cerca 
de 210 mil sócios. A contribuição dos 
filiados mais do que triplicou a partir 
do final dos anos 1990 e representou 
a maior fatia do total de recursos da 
organização em 2009, 31%, seguida 
pelos recursos vinculados a projetos 
(30%) e verbas arrecadadas em even-
tos e campanhas (28%). Segundo o 
balanço financeiro da organização, a 
verba total cresceu quase sete vezes en-
tre os anos de 2000 (R$3,2 milhões) e 
2009 (R$21,9 milhões). 

EcO-92: MarcO dO MOviMEntO A Con-
ferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimen-
to (CNUMAD), realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, também conhecida 
como Cúpula da Terra ou Eco-92, foi 
um importante marco para o movi-
mento ambientalista no Brasil, con-

gregando chefes de Estado e repre-
sentantes da sociedade civil dentro e 
fora do país. “Houve uma ampla le-
gitimação social de iniciativas como 
os movimentos civis ambientalistas e 
também de inclusão de questões da 
problemática ambiental nas agendas 
de decisão pública e privada”, explica 
Rosana. A Eco-92 ampliou a articula-
ção entre as ONGs e fez surgir várias 
redes temáticas, como, por exemplo, 
a Rede das Águas e a Rede de ONGs 
da Mata Atlântica.
Mais recentemente chamadas de orga-
nizações da sociedade civil, as ONGs 
são associações do terceiro setor, que 
se declaram com finalidades públicas 
e sem fins lucrativos, e que desenvol-
vem ações em diferentes áreas, geral-
mente mobilizando a opinião pública 
e o apoio da população para modificar 
determinados aspectos da sociedade. 
“Vejo o papel das ONGs em diversas 
frentes e uma das principais diz respei-
to à informação”, completa Rosana. 
Mantovani lembra que a coleta de 

Agência Brasil

ONGs atuam na 
proteção da 
regiões de alta 
biodiversidade 
ao redor do 
globo, como a 
Amazônia. 
Ativistas do 
Greenpeace 
protestam 
contra o 
desmatamento 
em Brasília

Perfil das ONGs  
ambieNtais NO brasil
As entidades sem fins lucrativos 

relacionadas com o meio ambiente 

e proteção animal somavam 2.562 

em 2005, o que representa 0,8% do 

total de ONGs no país. A distribuição 

entre as grandes regiões fica 

concentrada na região Sudeste, com 

1.243, seguida da região Sul (614), 

Nordeste (330), Centro-Oeste (211) e 

Norte (164). Do total de ONGs ativas 

em 2005: 16 foram criadas até 1970; 

71 surgiram de 1971 a 1980; 260 de 

1981 a 1990; 1.059 de 1991 a 2000; 

960 de 2001 a 2004; e 196 em 2005. 
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QuEStãO urbana

Trânsito e aumento  
da frota de veículos 
tornam vulnerável  
a saúde nas cidades
Caos no trânsito, filas em bancos 

e no comércio, transporte público 

lotado. Atrasos, cansaço físico e 

mental. Sensação de insegurança, 

medo, estresse. Esse estado 

caótico, hoje comum nos grandes 

centros urbanos, pode ter uma de 

suas matrizes no modelo de 

desenvolvimento que transformou 

as cidades em verdadeiras 

bombas-relógio em termos de 

qualidade de vida e das relações 

humanas. Por outro lado, a 

percepção e os questionamentos 

da sociedade civil acerca de 

problemas que, muitas vezes, 

permanecem invisíveis ou sem 

significado social na esfera 

político-governamental, podem ser 

o diferencial nas discussões sobre 

os males causados à saúde pública 

pelo simples fato de se viver em 

uma grande cidade. 

Se o foco for apenas a questão da 

poluição atmosférica, percebe-se 

uma apatia em relação ao tema, 

o que contribui, inclusive, para a 

progressiva diminuição da 

cobertura vegetal nos 

adensamentos urbanos, que tem 

afetado não apenas a concentração 

8

dos poluentes, mas também a 

manutenção das temperaturas.  

A excessiva queima de 

combustíveis fósseis, com a 

crescente frota de veículos 

automotores no espaço que 

deveria ser ocupado pelo 

transporte público menos 

agressivo ao ambiente, como 

trólebus, trens e metrôs, é um dos 

principais fatores da queda na 

qualidade de vida nas regiões 

metropolitanas. Configurado como 

mecanismo que se auto-alimenta, o 

perfil caótico dos grandes centros 

urbanos brasileiros, no que diz 

respeito ao uso desordenado do 

solo e ao desatino nos meios de 

transporte, não apenas afeta a 

saúde de seus habitantes, como 

eleva em muito seus custos.

Nos últimos anos, estudos têm 

procurado mostrar, com resultados 

cada vez mais significativos, 

efeitos de morbidade e mortalidade 

associados aos poluentes do ar. 

Dados do Laboratório de Análise  

de Processos Atmosféricos (Lapat) 

da Universidade de São Paulo 

(USP) mostram que o gasto anual 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 

relacionado com a não redução das 

emissões de poluentes no Brasil 

gira em torno de R$ 1,5 bilhão, 

levando em conta o número de 

mortes e os custos de morbidade 

como o tempo médio de internação 

e o custo dos procedimentos e dos 

medicamentos. Para Paulo Saldiva, 

centes florestais da Mata Atlântica”, 
fruto de um convênio entre a SOS 
Mata Atlântica e o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe). O 
documento, cuja primeira edição foi 
publicada em 1990, traz informações 
sobre a dinâmica das alterações na ve-
getação nativa da área abrangida pelo 
estudo. Assim, além das campanhas e 
programas de mobilização da socieda-
de, a ONG desenvolve também um 
importante trabalho técnico: atuar 
“na tradução das informações técnicas 
para políticas públicas”.
Rosana aponta, ainda, outro papel 
fundamental das ONGs ambientais: 
a fiscalização, de forma a comple-
mentar o papel do setor público. “Al-
go da ‘missão’ do Estado no controle 
de atividades geradoras de impacto 
econômico foi ‘assumido’ dentro das 
missões das ONGs ambientalistas”, 
diz. Nesse sentido, há que se consi-
derar as relações de poder entre o ter-
ceiro setor e o setor privado, através 
do chamado “marketing ambiental”. 
A pesquisadora chama a atenção, por 
outro lado, para a manipulação de 
dados que podem favorecer agentes 
econômicos. “Costumo dizer que vi-
vemos na sociedade da informação, 
mas que isso não significa que vive-
mos na sociedade do conhecimen-
to”, enfatiza. A sociedade civil, orga-
nizada e mobilizada, pode, portanto, 
definir os rumos das políticas am-
bientais e o futuro do meio ambiente.

Ana Paula Morales
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professor titular do Departamento 

de Patologia da Faculdade de 

Medicina da USP e coordenador do 

Instituto Nacional de Análise 

Integrada do Risco Ambiental, ao 

desconsiderar o fator humano e os 

custos para a saúde, a promoção 

da circulação de automóveis 

acentua o problema da poluição, 

causando danos à saúde e 

prejuízos aos cofres públicos. 

FaltaM pOlíticaS públicaS Se a 

promoção da saúde é papel social 

do Estado e parte integrante dos 

princípios do SUS, que prevê a 

universalidade do acesso aos 

serviços, em contrapartida, é fato 

que o colapso de metrópoles como 

São Paulo não é fruto do acaso. 

Deriva de modelos de 

desenvolvimento marcados pela 

ausência de políticas públicas claras 

e bem estruturadas quanto à 

ocupação, à mobilidade e 

relacionadas diretamente à poluição 

atmosférica, considerada, hoje, um 

dos principais agentes de 

mortalidade e morbidade nas 

grandes regiões metropolitanas.

Numa comparação entre a maior 

cidade brasileira e a maior cidade 

dos Estados Unidos, se vê que 

São Paulo, com mais de 11 milhões 

de habitantes, possui apenas 63 

quilômetros de linhas de metrô, 

cerca de oito vezes menos do que 

Nova York, com 479 quilômetros 

de linhas para pouco mais de 8 

milhões de habitantes. Os riscos à 

saúde humana por conta da falta 

de uma política pública de 

A não redução das emissões de poluentes no Brasil causa gastos de R$ 1,5 bilhão anuais 
ao Sistema Único de Saúde

sxc.com

incentivo ao transporte coletivo 

não-poluente ficam ainda mais 

evidentes, considerando o 

decorrente aumento da frota de 

automóveis na capital paulista 

que, em 2010, atingiu as 6,8 

milhões de unidades, das quais 

40% têm idade acima dos 10 

anos, ou seja, quase 2,5 milhões 

de automóveis que emitem ainda 

mais poluentes. 

SOMOS O QuE rESpiraMOS Estudo 

desenvolvido na USP por Saldiva, 

com Alfesio Braga e Luiz Alberto 

Amador Pereira, mostram que o ar, 

sobretudo nas grandes metrópoles, 

é um dos elementos que mais tem 

sido agredido pela ação humana.  

O rápido crescimento das áreas 

metropolitanas, sem planejamento 

adequado, fez com que as 

chamadas fontes móveis de 

poluição se tornassem um  

problema de grande magnitude  

que, segundo Saldiva, em São Paulo,  

elas responderem por 90% da 

emissão de poluentes.  

A cidade sofre, inclusive, com 

fenômenos meteorológicos naturais, 

como a inversão térmica, típica dos 

meses secos de inverno, que 

impede a dispersão dos poluentes. 

E esse acúmulo de poluentes 

acentua a morbidade resultante  

de doenças, bem como a 

mortalidade devido a problemas 

respiratórios e cardiovasculares. 

A queima de combustíveis 
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fósseis produz gases que, apesar 

não-poluentes, contribuem para 

o aquecimento da temperatura, 

agravando o efeito estufa. 

Conforme atesta Vanderlei 

Borsari, gerente da Companhia 

Ambiental do Estado de São 

Paulo (Cetesb), dessa queima 

também resultam gases nocivos 

à saúde, como óxidos de 

nitrogênio, hidrocarbonetos  

não-metano, aldeídos e  

monóxido de carbono.

De acordo com artigo publicado 

pela equipe do Núcleo 

Interdisciplinar de Planejamento 

Energético da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) 

(revista InterfacEHS, 2007), a 

poluição gera uma enorme 

degradação da qualidade de vida, 

provocando uma série de doenças 

respiratórias, cardiovasculares e 

neoplasias — morbidades que estão 

entre as principais causas de 

morte nos centros urbanos. Além 

de alterações inflamatórias das 

vias aéreas, com prejuízo dos 

mecanismos de defesa dos 

pulmões, aumento das crises de 

asma e dor pré-cordial, limitação 

funcional, maior utilização de 

medicamentos, de consultas em 

pronto-socorro e internações 

hospitalares. Em geral, os mais 

vulneráveis são crianças e  

idosos, que, na capital paulista, 

compõem aproximadamente  

15% da população. 

dEStruiçãO dE riOS E MataS  

Estudo, conduzido por Saldiva e 

colegas, destaca que “em São 

Paulo, assaltamos os leitos de 

nossos rios, retificando os seus 

cursos e engessando-os com 

asfalto ao longo de suas margens. 

Em resumo, realizamos um 

processo de esclerose das nossas 

vias fluviais que, volta e meia, 

nos cobram o preço sob a forma 

de inundações. Falamos do 

aspecto de tráfego com imensa 

tristeza sem mencionar a 

deterioração do conteúdo dos 

rios pelo esgoto, como numa 

septicemia incontrolável”.

Para os pesquisadores, embora 

erros fatais tenham sido 

cometidos, pouco se apreendeu 

deles, pois, após a destruição dos 

rios da região metropolitana de 

São Paulo, atualmente a criação 

do chamado Rodoanel (voltado a 

diminuir o tráfego rodoviário de 

cargas) vai estrangular as poucas 

reservas de mata, com a expansão 

da cidade em seu crescimento 

desenfreado. “Isto ocorre embora 

a metrópole paulista já tenha um 

histórico muito significativo de 

monitoramento da qualidade do  

ar e um conhecimento importante 

dos seus efeitos sobre a  

saúde”, afirmam.

Nesse sentido, a ampliação das 

marginais do rio Tietê reflete 

uma política excludente, que 

privilegia os veículos privados no 

lugar do transporte coletivo.  

A obra, além de construir três 

novas pistas em cada margem  

do rio, cria complexos viários 

que interligam o centro 

nevrálgico a bairros adjacentes  

e rodovias, com alargamentos  

de 16 metros em pontes  

já existentes. 

De acordo com a urbanista 

Raquel Rolnik, da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU) da 

USP, em entrevista à revista 

Fórum (Vol.82, 2010), a cadeia de 

produção do automóvel tornou-se 

um dos elementos essenciais do 

modelo de desenvolvimento 

econômico, representando mais 

de 20% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país. É explícita, dessa 

forma, a influência que tal 

desequilíbrio exerce sobre a 

saúde humana. Entretanto, por 

mais óbvias que essas 

informações possam parecer, 

suas dimensões ainda não foram 

nem assimiladas nem discutidas 

de modo suficiente pela 

sociedade, para que se pense em 

uma formulação diferente do 

estilo de vida em prol da saúde — 

um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, como 

define a Organização Mundial da 

Saúde (OMS).

Samuel Antenor

colaboraram Rodrigo de Oliveira Andrade 

e Moysés Floriano Machado-Filho
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Divulgação/Fapesp

Ricardo Brentani

EN t r Ev i s ta

Centro internacional 
reúne prática e 
pesquisa para 
combater o câncer

Investimentos de R$18 milhões cria-
ram, em agosto deste ano, o Centro 
Internacional de Pesquisa e Ensino em 
Oncologia (Cipe), que irá abrigar toda 
a produção científica e as atividades de 
ensino do Hospital A. C. Camargo, refe-
rência nacional no tratamento de câncer 
no Brasil. Pouco antes disso, o hospital 
adquiriu um equipamento capaz de 
sequenciar genomas completos de um 
ser humano em menos de uma semana, 
possibilitando detectar mutações em 
genes rapidamente e a um custo mais 
acessível. A aquisição confirma que o fo-
co das pesquisas no Cipe será investigar 
a relação entre genética dos tumores de 
maior incidência no Brasil: mama, prós-
tata, cólon, cabeça e pescoço. À frente 
do novo centro está o médico Ricardo 

Renzo Brentani, graduado pela Faculda-
de de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP), da qual é professor titular 
desde 1981. Ele também é presidente da 
Fundação Antônio Prudente, mantene-
dora do hospital. Brentani lembra que 
ainda existe preconceito em relação ao 
câncer graças a desinformação e despre-
paro na sociedade e entre profissionais 
da classe médica, mas se mostra otimista 
em relação aos avanços  científicos:  "Eu 
sonho com o dia em que vamos prevenir 
100% dos tumores. Então não vou mais 
precisar ir ao hospital". 

Que mudanças o Cipe traz para o 

Hospital A. C. Camargo, que já tem 

tradição em pesquisa sobre câncer?

A novidade do Cipe é juntar, num mes-
mo espaço, vários grupos de pesquisa que 
estavam dispersos no hospital. Isso vai 
trazer mais entrosamento, poderemos 
partilhar oportunidades e informações, 
aumentando o leque de ferramentas à 
disposição dos pesquisadores. É conver-
sando com outras pessoas que você am-
plia seus horizontes. O novo centro é um 
prédio de sete andares com 200 m2 de 
área de base, ligado a outro ambiente de 
500 m2 com laboratórios. Dividiremos 
as novas instalações entre os grupos que 
trabalham com genômica, patologia mo-
lecular e biologia celular. Esse ambiente 
facilitará o entrosamento e as trocas. 

Qual o papel dos estudantes nessa 

nova fase?

Eles são parte essencial desse processo. 
Temos direito a 30 bolsas do CNPq pa-

ra iniciação científica. Os alunos que 
utilizam essas bolsas, em geral, fazem 
graduação em outros centros de ensino 
da cidade de São Paulo. É um progra-
ma muito bem sucedido porque meta-
de dos nossos alunos de pós-graduação 
vem desse grupo. E a pós-graduação, 
atualmente com 110 alunos, tem sido 
fundamental ao propiciar à forma-
ção do corpo clínico do hospital um 
avanço grande na área de biologia. Os 
nossos estudantes de pós-graduação, 
residentes e médicos entendem bio-
logia básica. O câncer é um processo 
de distorção de mecanismos celulares 
normais. Toda vez que você entende 
os mecanismos básicos do processo em 
que trabalha, pode entender melhor os 
desvios e corrigi-los.

Com que rapidez as pesquisas rea-

lizadas podem beneficiar pacientes 

em tratamento no hospital?

É difícil calcular uma velocidade de flu-
xo. O que posso dizer é que depois de 
ter sucesso em vários projetos na área de 
genômica já começamos a, por exem-
plo, sequenciar genes com objetivo de 
detectar mutações. Pelo menos 10 deles 
foram introduzidos na rotina do hos-
pital. A gente não fica mais se pergun-
tando: será que isso tem mutação de tal 
ou qual gene? A gente sequencia e vê. 
Isso faz parte da rotina. A mudança foi 
em relação ao espaço físico, em vez de 
ter pequenos laboratórios espalhados 
agora temos um prédio só para isso. Vai 
aumentar a velocidade e a escala do tra-
balho que fazemos aqui.
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O Cipe recebeu investimentos de 

cerca de R$ 14 milhões para infra-

estrutura física e investimentos 

em plataformas e equipamentos de 

agências de fomento. De onde virão 

os recursos para sua manutenção?

A direção de pesquisa do hospital tem um 
montante dentro do orçamento total que 
envolve folha [de pagamento] e utilidades 
que custa, aproximadamente, de R$5 a 
6 milhões por ano. Temos o auxílio das 
agências de fomento em torno de R$10 
a 12 milhões anuais. Além disso, temos 
iniciativas que estão começando a dar 
um retorno interessante. Por exemplo, 
temos uma campanha direcionada aos 
fornecedores habituais para os quais su-
gerimos aplicar a nota fiscal paulista (1) 
em benefício do hospital. Esse recurso vai 
para pesquisa. É um modelo inovador. A 
razão disso é que o hospital, hoje um dos 
maiores do país, depende muito de uma 
clientela privada. Embora o hospital seja 
filantrópico, com 60% dos atendimentos 
para pacientes do SUS, ele dedica 40% 
dos atendimentos para o setor privado. É 
daí que vem seu sustento financeiro. 

De que modo as estatísticas sobre 

incidência de câncer no Brasil nor-

teiam essas pesquisas?

Claro que ocorre um direcionamento 
neste sentido porque é mais fácil você 
obter amostras. Nesse tipo de pesquisa é 
muito difícil separar as características das 
pessoas, da manifestação da doença etc, 
então é mais provável ter sucesso se você 
está usando muitas amostras. Esse tipo 
de investigação (não estou dizendo se é 

melhor ou pior) leva os pesquisadores a 
estudar os tumores mais frequentes. Mas 
tem gosto para tudo. Na área de patolo-
gia do A. C. Camargo tem estudos muito 
interessantes sobre sarcomas, que são tu-
mores raros. Outro grupo dentro do hos-
pital tem uma contribuição muito sólida, 
a nível internacional, em câncer de pênis, 
muito raro em países desenvolvidos, mas 
infelizmente muito comum no Brasil.

Por que optou-se pela pesquisa em 

oncogenética no Cipe? 

Acredito que a faixa de tumores heredi-
tários é muito maior do que se imagi-
na. Eu falei dos genes prototípicos que 
são aqueles poucos genes que já foram 
claramente associados a certos tipos de 
câncer. Entretanto, quando se tem um 
volume grande de pacientes, como é nos-
so caso, na anamnese [entrevista médica 
com o paciente] é feito um levantamen-
to do histórico do doente, da doença e 
da família do paciente e, por meio disso, 
percebe-se que existem muitos casos de 
agregação familiar [transmissão vertical 
de fatores genéticos entre progenitores e 
descendentes]. Nas mutações dos genes 
prototípicos, em geral, todos da família 
têm o mesmo tipo de câncer. Entretanto, 
examinando várias famílias percebe-se 
que isso não é uma regra. Há pacientes 
que tem agregação familiar, mas os paren-
tes não desenvolvem necessariamente o 
mesmo tipo de câncer. Mesmo assim são 
famílias com incidência de câncer fora do 
normal. Mesmo nas síndromes suposta-
mente causadas por mutações em genes 
prototípicos, ao se fazer pesquisas para 

identificar tais mutações, apenas na me-
tade dos pacientes encontramos as muta-
ções esperadas. O interessante é que no 
restante deles as características clínicas de 
um câncer estão presentes, só que sem as 
mutações. O que isso quer dizer? Signifi-
ca que devem ocorrer mutações que não 
conhecemos, em genes que ainda não es-
tão claramente associados ao câncer, mas 
que provocam o mesmo tipo de tumor. 
São caminhos diferentes com o mesmo 
resultado. É por isso que vale a pena fazer 
o levantamento genético. Sequenciando 
esses pacientes estamos vendo, na prática, 
que deve haver outros genes envolvidos 
em mutações que resultam em um cân-
cer. Temos que usar outros tipos de ferra-
mentas para buscar genes candidatos. É 
uma área de pesquisa muito promissora.

Quais as principais descobertas 

nessa área? E qual seu impacto ou 

mudanças nos protocolos do trata-

mento da doença?

Ainda é cedo para falar em mudanças no 
tratamento. Primeiro temos que identi-
ficar que mutações acontecem em quais 
genes. Depois temos que demonstrar 
biologicamente que isso, de fato, pro-
voca a doença. E isso tem que ser feito 
primeiro em um animal de laboratório. 
Tem toda uma parte de biologia celular 
envolvida nessa fase. A perspectiva é ge-
rar mudanças no tratamento, mas ainda 
há muito trabalho antes disso. Uma coisa 
que já está acontecendo é que na hora que 
você detecta um sinal de agregação fami-
liar, mesmo que não se conheça a causa, já 
é possível juntar elementos para sugerir a 
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esses pacientes fazer um controle periódi-
co mais rigoroso para tentar detectar um 
tumor mais cedo. Quanto mais precoce 
o diagnóstico, maior a chance de cura. 
Isto pode ser feito cirurgicamente, por-
que enquanto o tumor ainda está peque-
no ele é mais facilmente removido. Em 
minha opinião, essa é a melhor forma de 
tratamento para o câncer, é a primeira 
trincheira, a primeira forma de tratar a 
doença. Portanto, já colhemos benefícios 
antes de descobrir os tipos de mutação.

Como funciona e qual a finalidade do 

banco de tumores do hospital?

O banco de tumores é um repositório de 
material fresco retirado durante as cirur-
gias. Seu objetivo é disponibilizar material 
biológico para os pesquisadores quando 
eles formulam hipóteses que precisem 
ser testadas. Já coletamos cerca de 30 mil 
amostras. É muito importante que isso 
esteja organizado e sistematizado e, para 
isso, temos um sistema logístico bastante 
eficiente. Ele permite saber onde está ca-
da amostra, e acessar online as informa-
ções clínicas do paciente. Por exemplo, 
se alguém quer estudar câncer de mama 
metastático, vai precisar de amostras desse 
tipo de tumor e também saber quem é a 
paciente e as informações clínicas dela.

É comum ouvirmos que nunca se co-

nheceu tantas pessoas acometidas 

por câncer. Isso é verdadeiro?

Sim e não. A gente diz que nunca se viu 
tanta gente com câncer e não levamos em 
conta que a expectativa de vida média do 
homem aumentou muito, que o núme-

ro de habitantes também cresceu, e que 
os métodos de diagnósticos melhoraram 
enormemente. Apesar disso, a incidência 
de alguns tipos de câncer está aumentan-
do. Por exemplo, os casos de câncer de 
pâncreas, um tipo de tumor raro, estão 
crescendo. Não sabemos por quê. Já a in-
cidência de tumores causados por vírus 
está caindo pelo fato de termos vacinas. 
Enfim, não podemos generalizar.

Em sua opinião o câncer ainda é um 

tabu? Por quê?

Sim, falta informação e existe ainda mui-
ta ignorância e superstição. Eu lido com 
isso todos os dias em um hospital na ci-
dade de São Paulo, mesmo em pacientes 
com alto poder aquisitivo. Tem gente que 
acha que teve câncer por causa de uma 
decepção ou está associado à depressão. 
Os poucos estudos que mostram relação 
entre estado emocional com câncer são 
mal feitos. Pelo menos os que eu conhe-
ço se baseiam em pacientes que já estão 
com a doença, ou seja, as pessoas já estão 
deprimidas. Para estabelecer uma forma 
estatisticamente correta para determi-
nar associação entre estado emocional e 
câncer seria necessário um estudo popu-
lacional para avaliar o estado emocional 
das pessoas, segui-las por 20 ou 30 anos 
e tentar classificar se o grupo deprimido 
teve mais câncer e o mais excitado menos. 
Outro grave problema é que entre a classe 
médica também existe desinformação e 
despreparo. Basta lembrar que existem 
182 escolas de medicina no Brasil, mas 
a metade delas não tem hospital próprio 
e três quartos não tem residência médica. 

No último exame de avaliação do Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp) 40% dos candida-
tos não sabiam o suficiente para exercer 
a medicina. Esse quadro é ainda pior se 
pensarmos que o número está subesti-
mado porque o exame é voluntário e só 
foram fazer as provas aqueles que acha-
vam que sabiam. Quando pensamos na 
importância do diagnóstico precoce, o 
despreparo dos médicos é mais grave do 
que qualquer tipo de câncer.

É mesmo possível prevenir o câncer?

Completamente: 35% dos tumores são 
provocados pelo cigarro, 15% pelo uso de 
álcool, 10% por vírus e 5% dos tumores 
são hereditários. Sendo assim, mudanças 
de hábito e cuidados com a saúde podem 
evitar o câncer. Uma boa notícia é que a 
fração de fumantes na população brasilei-
ra caiu de 35% para 19%. Isso é fruto de 
campanhas como a lei que proíbe o fumo 
em lugares fechados que eu considero ge-
nial. Nesse sentido estamos progredindo. 
Eu sonho com o dia em que vamos pre-
venir 100% dos tumores. Então não vou 
mais precisar ir ao hospital. A única coisa 
que a gente não consegue prevenir são as 
consequências das paixões humanas.

Patrícia Mariuzzo

NOtA

1. A nota fiscal paulista é um programa do 

governo estadual que devolve 30% do 

ICMS recolhido pelos estabelecimentos aos 

consumidores. 
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De volta à era  
pré-antibiótica: a  
busca emergencial por 
novos arcabouços
Há controvérsias se o termo “an-
tibiótico” teria sido cunhado por 
Selman Waksman, laureado com 
Prêmio Nobel “pela descoberta da 
estreptomicina, o primeiro antibi-
ótico efetivo contra tuberculose”, 
ou pelo discípulo de Louis Pasteur, 
Paul Vuillemin, que introduziu o 
conceito de “antibiose”, processo 
no qual um organismo produz uma 
substância que impede ou dificulta 
o crescimento de outro organismo. 
Mas quando o assunto é a crescente 
taxa de resistência bacteriana a tais 
medicamentos – em função do uso 
abusivo e inadequado –, o consen-
so entre os especialistas impera. As 
principais urgências da área, ampa-
radas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) são: controle rigoroso 
da venda, monitoramento constan-
te do consumo e desenvolvimento 
de novos antibióticos. 
“A resistência bacteriana é um pro-
blema mundial de saúde pública”, 
afirma Julival Ribeiro, chefe do 
Departamento de Microbiologia 
do Hospital de Base de Brasília . 
O grave problema da resistência 
desenvolvida pelas bactérias Pseudo

monas aeruginosa e Acinetobacter 
spp é um exemplo claro de quão 
crítica é a situação. Segundo Ri-
beiro, tais bactérias respondem 
somente a um único antibiótico, a 
polimixina, desenvolvida na déca-
da de 1950. A existência desse tipo 
de bactérias, chamadas multirre-
sistentes, nos deixa vulneráveis a 
esses microrganismos. “Estamos 
vivendo a era pré-antibiótica, ou 
seja, estamos voltando a viver sem 
antibiótico”, alerta.
Lauri Hicks, médica do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla em inglês) nos Es-
tados Unidos, acredita que rastrear 
o uso de antibióticos é fundamental 
para entender quais profissionais 
de saúde prescrevem mais e para 
quais condições clínicas ou doen-
ças, como uma forma de entender 
o uso inapropriado de antibióticos. 
“Usamos essas informações para de-
finir o alvo de intervenções e ações 
educacionais”, diz. Hicks é diretora 

do “Get smart: know when anti-
biotics work”, programa que tem 
uma agenda de pesquisa e também 
organiza campanhas educativas vol-
tadas para os profissionais de saúde 
e o público em geral. Um dos alvos é 
esclarecer que os antibióticos curam 
infecções bacterianas e não virais, 
como gripes e resfriados, a maioria 
das tosses e bronquites, dores de gar-
ganta não causadas por estreptococo 
ou uma simples coriza.
Uma recente pesquisa de percepção 
pública sobre a resistência bacteria-
na, realizada pelo Eurobarômetro 
(órgão responsável por pesquisas 
de opinião pública da União Eu-
ropeia) e publicada em abril, revela 
que, apesar de 95% dos europeus 
dizerem ter obtido antibióticos por 
meio de prescrição ou diretamen-
te de um médico, 53% deles ainda 
acredita que esse tipo de medica-
mento pode combater os vírus e 
47% acha que são eficazes contra 
a gripe e resfriados. Além da falta 

C
D

C
Acinetobacter spp. são 
amplamente distribuídas na 
natureza e na microbiota 
da pele. No Brasil, o gênero 
é responsável por 11% dos 
casos de infecção 
hospitalar, segundo a Rede 
Nacional de Monitoramento 
da Resistência Microbiana 
em Serviços de Saúde 
(Rede RM). Microscopia 
eletrônica de varredura 
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de informação dos consumidores, 
outros aspectos contribuem para o 
consumo indiscriminado de anti-
bióticos: mais de 50% das prescri-
ções médicas para essas substâncias 
no mundo são inadequadas, segun-
do a OMS.
Campanhas conduzidas mundo 
afora mostram que diferentes es-
forços na tentativa de diminuição 
do consumo de antibióticos podem 
trazer resultados positivos, confor-
me análise feita por pesquisadores 
da área e publicada na revista Lan
cet Infectious Diseases (Vol.10, no.1, 
2010). Na França, a campanha “An-
tibióticos não são automáticos”, re-
alizada entre 2002 e 2007, reduziu 
em 26,5% o consumo do medica-
mento no país.
Outro monitoramento importante 
é o de microrganismos resistentes 
presentes em hospitais, uma vez que 
o frequente uso de antimicrobianos 
nesses ambientes potencializa a sele-
ção de linhagens que não respondem 
a múltiplos antibióticos. No Brasil, 
estimativas da OMS apontam que 
as infecções hospitalares atingem 
14% dos pacientes internados. No 
mundo todo, estima-se que 1,4 mi-
lhão de pessoas sofram de infecções 
contraídas em hospitais.

Controlando a venda no Brasil 
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) convocou, em 
março, uma audiência pública para 

discutir medidas mais restritivas pa-
ra a prescrição e venda dos antibióti-
cos no Brasil. Só no país, tal comér-
cio movimentou, em 2009, cerca de 
R$ 1,6 bilhão, segundo relatório do 
instituto IMS Health. O consumo 
médio de antibióticos nos oito paí-
ses de maior mercado farmacêutico 
da América Latina aumentou em 
cerca de 10% entre 1997 e 2007, se-
gundo estudo publicado em março 
na Revista Panamericana de Saúde 
Pública (Vol.27, no.3, 2010). No 
Brasil, esse aumento foi da ordem 
de 8% no mesmo período.
“É de suma importância um con-
trole rigoroso na venda de antimi-
crobianos, já que seu uso indiscrimi-
nado pode predispor a uma maior 
resistência bacteriana e, portanto,  
a uma vida útil menor dos mesmos”, 
diz Augusto Diogo Filho, mem-
bro da Comissão de Controle de  
Antimicrobianos do Hospital  
de Clínicas da Universidade Federal 
de Uberlândia.
As medidas sugeridas pela Anvisa 
receberam grande apoio dos pro-
fissionais da saúde. A inclusão dos 
antibióticos na categoria de medica-
mentos de controle especial, como 
proposto pelo órgão, tornaria mais 
rigoroso o controle da apresentação 
da prescrição médica para a venda 
desse tipo de remédio – já previsto 
na legislação, mas que nem sempre 
é cumprido –, com a retenção da 
receita médica no ato da compra e 

o controle eletrônico da movimen-
tação de alguns antibióticos nas 
farmácias e drogarias pelo Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Pro-
dutos Controlados.

a BusCa por novos antiBiótiCos 
A maioria dos antibióticos dispo-
níveis atualmente são derivados de 
estruturas básicas introduzidas entre 
meados da década de 1930 e final da 
década de 1960, de acordo com revi-
são publicada por Fischbach e Walsh 
na revista Science, (Vol.325, no.5944, 
2009). Segundo os cientistas, as novas 
gerações de antibióticos são, em sua 
grande maioria, resultados de modi-
ficações químicas periféricas desses 
arcabouços antigos. Por exemplo, a 
amoxicilina é uma simples modifica-
ção da penicilina.
A OMS alerta para a diminuição 
de novas famílias de drogas anti-
microbianas, que por muito tempo 
garantiam estarmos “à frente” dos 
patógenos, e para a escassez de in-
centivos para o desenvolvimento de 
novas drogas desse tipo. Aliado ao 
fato de que o tratamento de infec-
ções bacterianas geralmente é curto, 
durando apenas alguns dias (o que 
não é rentável), o próprio mecanis-
mo de resistência bacteriana é um 
fator que desmotiva a indústria, 
“porque sempre serão necessários 
novos antibióticos, o que deman-
daria investimentos contínuos”, 
afirma Ricardo Henrique Kruger, 
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pesquisador da Universidade de 
Brasília. Aqui entra a iniciativa dos 
pesquisadores na busca de novos 
agentes microbianos.
Michael Fischbach, pesquisador da 
Universidade da Califórnia em São 
Francisco, acredita que três estra-
tégias são igualmente promissoras 
na busca por novos antibióticos: 
pesquisar nichos microbiológicos 
pouco explorados, desenhar estra-
tégias que previnam o uso de arca-
bouços que já estão no mercado e 
redirecionar o uso de bibliotecas de 
moléculas sintéticas. “Parte de nos-
sa pesquisa envolve o uso de estra-
tégias de genômica para descobrir 
novos antibióticos de Streptomyces 
e actinomicetos relacionados”, diz. 
Em colaboração com o pesquisador 
Christopher Walsh, da Universida-
de de Harvard, Fischbach estuda 
como as bactérias sintetizam uma 
classe de antibióticos conhecidos 
como peptídeos thiazolyl.
No Brasil, Kruger desenvolve um 
projeto em parceria com o HBDF, 
na busca por drogas que combatam 

as principais cepas bacterianas cau-
sadoras de infecções no local: Acine
tobacter baumannii e Pseudomonas 
aeruginosa. Ele explora o solo do 
Cerrado em busca de microrganis-
mos que produzem antibióticos, a 
fim de encontrar algum composto 
que se mostre eficaz contra as ce-
pas multirresistentes. “O solo tem 
a maior diversidade e riqueza de 
produtos bacterianos de todas as 
amostras ambientais, e quanto mais 
diversa é a amostra inicial, maior a 
sua chance de encontrar [um novo 
antibiótico]”, argumenta. 
Outras iniciativas foram dadas por 
um grupo de cientistas liderado pelo 
pesquisador Octávio Franco, do Cen-
tro de Ciências Genômicas e Biotec-
nologia da Universidade Católica de 
Brasília que, recentemente, descobriu 
no ouriço-do-mar um peptídeo com 
atividade antimicrobiana eficiente 
contra as bactérias Escherichia coli, 
Salmonella, Proteus e Klebsiella, que 
causam infecções intestinais, renais 
e pulmonares. O grupo já tem cinco 
moléculas antibióticas patenteadas. 

O momento atual é de buscar novos 
arcabouços. Uma visão promissora, 
de acordo com cientistas que estudam 
o papel ecológico de antibióticos na 
natureza, é passar a olhar tais molécu-
las mais como pacificadoras em suas 
comunidades e menos como armas 
biológicas. Antibióticos produzidos 
por bactérias no solo ligam e desligam 
genes de outros microrganismos e 
orquestram o crescimento da comu-
nidade, consolidando uma função 
muito mais de facilitadores de comu-
nicação do que de guerra. “Faça um 
amplo rastreamento por sinalização e 
você achará novos antibióticos”, disse 
Roberto Kolter, pesquisador da Uni-
versidade de Harvard, à revista Scien
ce. Entender o real papel dos antibió-
ticos na natureza pode trazer nova luz 
ao problema da resistência bacteriana.

Ana Paula Morales e Cristina Caldas

As bActériAs mAis presentes nos hospitAis do pAís
Os dados coletados pela Rede Nacional de Monitoramento da Resistência 

Microbiana em Serviços de Saúde – Rede RM, entre julho de 2006 e junho de 

2008, revelam que os organismos mais presentes nos hospitais brasileiros 

foram os do gênero Staphylococcus, (47% das notificações), seguidos da 

Klebsiella pneumoniae, que respondeu por 13%, Pseudomonas aeruginosa (11%), 

Acinetobacer (11%), Enterobacter (6%), Enterococcus (5%) e Candida (4%).

Bactérias cultivadas em laboratório 
permitem que pesquisadores usem 
estratégias de genômica para descobrir 
novos antibióticos. Na imagem, Penicillium 
chrysogenum (colônia no centro da placa) 
secreta o antibiótico penicilina, formando 
uma zona de inibição de crescimento de 
Bacillus subtilis
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Bioetanol

Chile quer dobrar área  
de plantações florestais 
para obter combustível

Estima-se que o Chile tenha pouco 

mais de 2 milhões de hectares 

de plantações florestais para 

uso comercial. A intenção do 

seu governo é que essa área seja 

duplicada até 2012. O esforço 

está associado a um projeto 

governamental para a produção 

de bioetanol, a partir de árvores, e 

foi comentado pela bióloga chilena 

Sofía Valenzuela, da Universidade 

de Concepción, no evento UK-Brazil 

Frontiers of Science — um encontro 

internacional multidisciplinar de 

76 jovens cientistas do Chile, 

Reino Unido e Brasil, que aconteceu 

em agosto, em Itatiba, no interior 

paulista. 

As pesquisas divulgadas pela 

bióloga usam a engenharia genética 

para maximizar a resistência ao 

frio e a eficiência para a produção 

de bioetanol a partir do Eucalyptus 

globulus. A maior parte do 

financiamento previsto de R$ 8,5 

milhões para as investigações 

científicas e tecnológicas provém 

do governo, por meio da agência 

InnovaChile. Os estudos estão 

sendo feitos pela Bioenercel, um 

consórcio formado em agosto de 

2009 por instituições de pesquisa 

associadas a empresas privadas 

que, segundo a Corporação de 

Fomento à Produção (Corfo), 

representam 60% das plantações 

do país e 75% de suas exportações.

A busca de fontes energéticas 

alternativas é estratégica para o 

Chile porque o país importa 72% 

de sua energia, incluindo 98% do 

petróleo, 96% do coque e 75% 

do gás natural, segundo informou 

Sofía em sua palestra. Além disso, 

estimativas de estudos de 2008 

da Comissão Nacional de Energia 

do Chile — “Política energética: 

nuevos lineamientos” —, preveem 

que o consumo energético do país 

aumentará cerca de 3,3 

vezes até 2030.

O bioetanol será extraído 

principalmente do eucalipto e, 

também, de pinheiros e álamos. 

O modo de aproveitar as árvores 

varia. Pode-se cortá-la inteira, ou 

então aproveitar o que sobra de 

outros usos, ou ainda retirar-se 

apenas os galhos ou administrar  

pequenas plantações. Segundo 

Sofía, as novas áreas de plantações 

que deverão dobrar as já existentes 

serão feitas principalmente entre 

Santiago e Valdívia, no centro-sul 

do país — a região com a maior 

área de plantações arbóreas (não 

naturais), segundo dados de 2008 

Biodiesel gerado  
a partir de 
eucalipto deverá 
diminuir a 
dependência 
chilena da 
importação  
de fontes 
energéticas
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do Instituto Florestal do Chile 

(Infor, na sigla em espanhol). 

impaCto amBiental do euCalipto 

Durante a conferência, 

participantes comentaram sobre 

os problemas ambientais e sociais 

causados por plantações de 

eucalipto. Trata-se de um assunto 

polêmico. Com relação à parte 

ambiental, as críticas em geral 

mencionam que o eucalipto é 

uma espécie exótica, que resseca 

a terra e que possui efeitos 

alelopáticos, ou sejam, prejudicam 

o desenvolvimento de outras 

espécies ao seu redor. Os impactos 

sociais envolvem ocupação de 

terras de comunidades tradicionais 

e diminuição de empregos. 

Destacam-se os problemas com 

os índios mapuche, que habitam o 

centro-sul do país e têm uma longa 

tradição de luta pela devolução 

de suas terras, ocupadas por 

empresas madeireiras, mineradoras 

e hidrelétricas, especialmente 

durante o governo do ditador 

Augusto Pinochet (1973-1990).

Vários cientistas contestam os 

impactos ambientais negativos do 

eucalipto. Uma fonte muito citada 

é o livro de Walter de Paula Lima, 

Impacto ambiental do eucalipto, 

de 1993, que rebate as críticas 

acima após análises cuidadosas 

sobre a biologia dessas árvores. 

Lima observa também que existe 

muita variação entre as mais 

de 600 espécies descritas de 

eucalipto e mesmo dentro de cada 

espécie, por causa da variedade de 

ambientes em que são cultivadas. 

Isso dificulta afirmações 

generalizantes, tanto de um lado 

quanto de outro. Além disso, o 

impacto de cada variedade também 

depende do ambiente em que está.

Um manejo mal-feito, porém,  

pode provocar os problemas 

mencionados. Atualmente, 

existem técnicas que reduzem tais 

efeitos negativos, como o uso de 

corredores para que plantas de 

outras espécies possam crescer 

entre as árvores de eucalipto e 

assim mitiguem a diminuição 

da biodiversidade causada pela 

monocultura. Porém, “grande parte 

dos reflorestamentos homogêneos 

foram implantados quando a 

legislação e a conscientização 

ambientais ainda eram 

incipientes”, lembra um documento 

de 2004 do geólogo Maucício 

Boratto Viana, feito no seu trabalho 

de consultoria legislativa para a 

Câmara dos Deputados brasileira.

risCos em Comunidades 

tradiCionais Mais difícil de ser 

resolvida é a inadequação dos 

modelos de exploração, que se 

imbrica com questões políticas e 

macroeconômicas. O problema é 

que nas áreas exploradas, mesmo 

as de solo pobre, encontram-se 

comunidades tradicionais que têm 

seu sustento retirado quando o 

ambiente nativo é substituído pela 

plantação. São forçadas, então, a 

mudarem radicalmente de atividade, 

causando grande transtorno social. 

Os empregos gerados pela atividade 

florestal são de má qualidade e 

temporários — apenas de 25% a 

30% dos trabalhadores florestais do 

Chile possuem emprego fixo e 82% 

encontram-se abaixo da linha de 

pobreza, segundo uma apresentação 

de Javier Sanzana, vice-presidente 

do Grupo de Engenheiros Florestais 

pela Floresta Nativa, no II Congresso 

Florestal em Los Muermos, no Chile, 

em 26 e 27 de agosto. 

Sofía menciona que o projeto 

governamental prevê o uso 

da agricultura familiar para a 

exploração das árvores e que as 

áreas a serem plantadas têm pouco 

potencial agrícola. Além disso, há 

controle contra a expansão natural 

dos eucaliptos para as vizinhanças 

das áreas plantadas.

O caso mais conhecido entre os 

problemas sociais chilenos é o 

chamado conflito mapuche, no qual 

os índios têm enfrentado o governo 

e empresas privadas, e que tem se 

intensificado desde os anos 1990. 

O último grande episódio começou 

em 12 de junho deste ano, quando 

23 presos mapuches começaram 

uma greve de fome em protesto 

contra o que consideram prisões 

políticas e o uso, contra seu povo, 

da lei antiterrorista, vigente desde 

a época de Pinochet.

Roberto Belisário
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ções existenciais, seus conflitos interiores e exteriores, suas crenças 
transcendentais. Mais do que a materialidade dos diversos itens 
que fazem a pauta qualitativa do consumo, além dos conhecimen-
tos científicos que descrevem o valor nutritivo de cada produto 
natural ou industrialmente processado, os alimentos, ou melhor, 
a alimentação tem um valor simbólico, uma identidade cultural 
própria que a modernidade, com suas demandas globalizantes, não 
consegue descaracterizar completamente. Nesse sentido, as obser-
vações de Sueli Aparecida sobre as transfigurações de processos culi-
nários representados na moderna gastronomia (os pratos híbridos, 
as “migrações” dos temperos, a miscigenação dos sabores) são exem-
plos instigantes. Há 300 mil anos, com a descoberta do fogo, fez-se 
a cozinha, como o primeiro laboratório do homem, possibilitando 
o salto tecnológico do cozimento. E, de laboratório em laboratório, 
desde as pesquisas básicas que fazem os transgênicos no início da 
cadeia alimentar até a sofisticação final dos produtos liofilizados, se 
materializa a história da alimentação humana, casada cada vez mais 
com a própria história de povos e civilizações e divorciada, também 
cada vez mais, da natureza.
O artigo “Transição alimentar/nutricional ou mutação antropoló-
gica” trata de um dos maiores desafios dos tempos atuais e seus futu-
ros desdobramentos: como e para onde caminha esse processo de 
mudanças cada vez mais aceleradas, que altera de um ano para outro 
(e bem nitidamente, de um decênio para outro), o quadro de doen-
ças e causas de morte? Como e para onde, no contexto da transição 
epidemiológica, evolui um de seus mais importantes componentes, 
a transição alimentar/nutricional?
Os dois processos de mudanças, com suas combinações de cau-
sas e efeitos, representam, em seus resultados finais, um balanço 
de aspectos positivos e negativos bem evidentes. A passagem da 
expectativa de uma vida média de 33 anos, vigente há cerca de um 
século, para a estimativa que hoje já supera os 80 anos em alguns 
países, é uma prova sem contestação dos ganhos que a moderni-
dade conquistou. 

A
alimentação e seu reflexo biológico (a nutrição) re-
presentam os traços de relações mais fortes da vida 
humana com o ambiente. É através dos alimentos 
que se estabelece o ciclo de trocas com o meio físico, 
biótico e social, constituindo ecossistemas saudá-

veis ou insalubres. Um bom estado de nutrição supõe uma condição 
de equilíbrio no complexo de fatores que se articulam na produção, 
consumo e utilização metabólica de energia e de nutrientes, em nível 
celular, individual ou em escala coletiva. Desvios para menos, levan-
do, por diferentes mediadores, às doenças carenciais, ou para mais, 
produzindo os excessos e impropriedades alimentares nutricionais, 
podem ser entendidos como desequilíbrios que alteram os ecossis-
temas de vida das pessoas e das comunidades.
Dessa forma, ao considerar a alimentação, o estado de nutrição e 
de saúde de indivíduos e de populações, no presente, no passado 
e em suas tendências para o futuro, na verdade está se fazendo um 
inventário da história, um exame descritivo e analítico da atualidade 
e um prognóstico (sempre temerário, mas sempre pertinente) dos 
desafios que devem ou podem aparecer. É com essa visão que se 
apresenta, neste Núcleo Temático, sete artigos de diferentes estu-
diosos, representando diversas profissões e enfoques sobre questões 
relacionadas com alimentos e alimentação. 
Embora bem jovem, Sueli Aparecida Moreira, autora do artigo 
“Alimentação e comensalidade: aspectos históricos e antropológi-
cos” dedica-se a um campo visitado por poucos estudiosos, quase 
sempre idosos. Ou seja, o retrospecto do homem desde os estados 
mais primitivos da espécie até os cenários da modernidade. Refaz, 
desse modo, com o suporte da arqueologia, da antropologia e da 
história propriamente dita, a saga da humanidade na busca da pro-
visão de alimentos, desde a força instintiva da fome até o poder 
instrutivo do mercado liberal, aberto para todos, com exceção dos 
muitos que não têm dinheiro para suas crescentes e sofisticadas 
demandas. O passado e o presente da alimentação contam a histó-
ria do próprio homem, suas necessidades materiais, suas inquieta-
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apenas uma sucessão linear de conquistas e bem-estar: é, também, 
um front de pequenos e grandes males para a saúde do homem.
No artigo “Segurança alimentar e nutricional: pressupostos para 
uma nova cidadania”, de Amália Leonel Nascimento e Sonia Lúcia 
de Andrade, expõe-se a curiosa sequência de um conceito que, em 
menos de um século, mudou de forma e conteúdo doutrinário, 
até se constituir num estatuto de cidadania. Thomas Mann, em 
sua utopia, e Rousseau, em seu pioneirismo pela justiça social, 
assumiriam com toda convicção esses postulados. De fato, numa 
leitura otimizada do conceito, já em sua versão do século XXI, 
fica claramente configurada uma proposta de exercício pleno de 
cidadania, tendo na segurança alimentar seu núcleo de sustenta-
ção, que vai além, muito além, de se acessar três, quatro ou cinco 
boas refeições ao dia, cobrindo todo o abecedário da nutrição de 
A (vitamina A) a Z (zinco).
Muito rapidamente: a fome no passado bíblico era um castigo 
sobrenatural administrado em pacotes epidemiológicos, junto 
com as doenças pestilenciais e as guerras que, às vezes, duravam 
cem anos, mesmo sendo santas. No início do século XX, a guerra 
entre países entra, estrategicamente, na história da segurança ali-

mentar: ganhavam a luta as forças armadas que, 
ao lado dos canhões, tinham campos de produ-
ção ou armazenagem de alimentos para abaste-
cer suas tropas e suas populações. Tornava-se, 
portanto, uma questão de segurança nacional. 
Finda a Segunda Guerra Mundial a segurança 
alimentar mudou de alcance e de estratégia com 
o advento da Revolução Verde, entendendo-se 
que o problema da fome era uma questão tec-
nológica de produção de alimentos. Trinta anos 
de paz (Conferência da FAO, 1974) e desloca-se 
radicalmente o foco da segurança: o nó górdio 

da questão milenar da fome teria que ser desatado nas amarras da 
pobreza, como uma questão de renda do produtor/consumidor de 
alimentos. Finalmente, o cenário conclusivo: a segurança alimentar 
e nutricional é um direito de todos, como parte de um conceito de 
cidadania que só se realiza no contexto de todos os outros direitos. 
Ou seja, direitos econômicos, sociais, políticos, culturais, copar-
ticipativos, deveres éticos e ecológicos, todos unidos e exercidos à 
luz de um foco no futuro: a sustentabilidade. É o desafio para uma 
nova civilização.
Ricardo Abramovay, autor do artigo “Alimentos versus população: 
está ressurgindo o fantasma malthusiano?” tem, desde os primei-
ros anos de sua vida profissional, uma sólida história de reflexão 
crítica e de militância política em torno dos grandes temas de uma 
economia humanizada e sustentável. Esse trabalho recoloca na 
agenda dos debates mais cruciais dos nossos tempos a questão da 
produção de alimentos e seu consumo, seja na situação atual seja 
em suas projeções para o futuro. Resgata-se, em parte, a lógica e as 
advertências de Thomas Malthus, o pastor religioso que, em sua 
época, fundou as bases de uma paradisciplina, hoje com estatuto 
de disciplina curricular com muitas aplicações: a demografia. Mas, 
ao lado do pioneirismo dos conceitos malthusianos e suas contri-

Há pouco mais de 60 anos, dois terços da humanidade passava 
fome. Hoje, oscila em 15%, quando já poderia ser menos de 10%. 
Muitas doenças associadas a carências nutricionais foram erradi-
cadas e controladas. Claro, não estamos nos referindo às grandes 
discrepâncias que as situações heterogêneas de condições de vida 
imprimem às comparações entre indigentes, remediados e ricos de 
todo o mundo.
No entanto, ao lado do progresso evidente, desenha-se um cenário 
de incertezas que, já comprometendo o presente, projeta-se assusta-
doramente para o futuro. A transição alimentar/nutricional, nesse 
contexto, mostra sua outra face. Mantêm-se, ainda, os problemas 
carenciais corresponsáveis por mais de 50% das mortes de crianças 
no mundo, enquanto quatro das doenças relacionadas com a ali-
mentação, nutrição e estilos de vida ocidentais se associam a quase 
60% das mortes de populações adultas. E não são apenas os velhos 
males: doenças novas estão surgindo. Ou ressurgindo males anti-
gos. E a grande interrogação: para onde vamos?
A professora Sandra Roberta Ferreira, autora do estudo 
“Alimentação, nutrição e saúde: avanços e conflitos da moderni-
dade” ocupa, como docente e pesquisadora, um espaço privilegia-
do de observações e experiências no dia a dia de 
suas atividades profissionais. Transitando entre 
a Escola Paulista de Medicina e a Faculdade de 
Saúde Pública da USP percorre, de fato, um itine-
rário bem maior, como participante de um estudo 
multicêntrico que se desenvolve no Brasil, Japão e 
Estados Unidos sobre diabetes mellitus tipo 2. São 
já 20 anos caminhando, contando e seguindo as 
lições que se renovam, de forma surpreendente, 
nas mais de duzentas publicações (revistas, livros, 
anais de simpósios e congressos nacionais e inter-
nacionais) que o grupo tem produzido a partir do 
problema do diabetes mellitus, doenças associadas e contexto de vida 
de diferentes populações dos três países, com ênfase nos aspectos 
alimentares. Trata-se de uma experiência muito rica para os parti-
cipantes do Núcleo Temático aqui apresentado. De fato, o diabetes 
mellitus tipo 2 representa, possivelmente, uma doença paradigmá-
tica das grandes mudanças que estão redesenhando o perfil de mor-
bimortalidade no mundo. Reflete, de fato, como imagem matriz, 
as transformações marcantes que estão transcorrendo nos hábitos 
alimentares, estilos de vida e quadro de valores comportamentais 
(inclusive éticos) do mundo moderno. Não pode ser entendida 
como uma doença solitária: compõe, de fato, um conjunto de 
morbidades parceirizadas com as doenças crônicas não transmis-
síveis (DCNT) que, há pouco mais de 20 anos, assumiram o topo 
das causas de morte da população de todos os países ricos e de um 
terço à metade das nações em desenvolvimento. Só a título de 
exemplo: um comitê de especialistas da Organização Mundial de 
Saúde, consolidando dados de séries temporais, prevê que em 30 
anos, a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 deverá duplicar. Ora, 
já se dispõe de dados, como no caso de Pernambuco, de que esta 
estimativa pode ser duplicada ou triplicada dentro de apenas dez 
anos. Na verdade, o progresso material dos tempos modernos não é 
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buições para o entendimento da dinâmica populacional, o que de 
fato ficou como interpretação mais estigmatizante de sua teoria foi 
a tese de que a produção de alimentos se fazia segundo o ritmo de 
uma escala aritmética, enquanto a população cresceria segundo os 
termos de uma progressão geométrica. Essas tendências divergentes 
dos dois termos da equação conduziria, matematicamente, à fome, 
como um desfecho previsível e fatal. Na sua perspectiva, as mortes 
por conta da fome, doenças e guerras eram alternativas “naturais” 
para restabelecer o equilíbrio demográfico, controlando seu vetor 
principal: o crescimento populacional.
Pondo de lado os aspectos ideológicos (Malthus era, de fato e de 
direito, um reacionário) o que sobra de verdade nas suas predições, 
como um maldito profeta do Apocalipse? É na direção desse questio-
namento que Ricardo Abramovay recoloca Malthus na ribalta dos 
novos cenários e seus desafios, levando em conta os novos enredos de 
um mundo em rápida transição. Claro: o foco mais imediato é o pro-
blema alimentar, como carro-chefe de uma cadeia de outras grandes 
questões que preocupam o presente e o futuro da própria vida como 
ecossistema viável e sustentável. Vale a pena ler, reler e consultar 
Abramovay, que coordena o Núcleo de Economia Socioambiental 
da USP, um centro de convergências e de irradiação de ideias e movi-
mentos em torno do que deve ser o desenvolvimento humano.
Mantendo, há vários anos, um intercâmbio muito ativo com a 
Universidade de Paris, junto ao núcleo mais consolidado de estu-
dos sociológicos e antropológicos sobre alimentação no mundo, 
Rossana Proença apresenta uma excelente síntese sobre as relações 
entre cultura, práticas alimentares e a história da humanidade. No 
prato, na mesa, na cozinha, nos bares e restaurantes, se opera o jogo 
da dinâmica sociocultural e ambiental, com seus antecedentes, seus 
processos, valores, demandas e expectativas. A alimentação é uma 
das coproduções da história.
No longo itinerário que resgata os próprios caminhos do gênero 
humano, do Homo sapiens ao Homo sedentarius dos tempos moder-
nos, a alimentação é um testemunho vivo das civilizações até chegar 
à globalização atual. Agora, é o tempo das encruzilhadas – misturam-
se as cozinhas, os temperos se tornam híbridos, alimentos produzi-
dos no Extremo Oriente são consumidos no Ocidente e vice-versa, 
pelas trocas comerciais, pelo transplante de sementes para a forma-
ção de lavouras em outros continentes, pelos meios de comunicação 
invasivos que propagam novos valores e novos hábitos. É um para-
doxo que o encurtamento do tempo e do espaço, agora, distancia as 
pessoas, física e emocionalmente, de tal forma que a comida, que 
era um ato solidário de união e congraçamento, se torna um evento 
solitário, que se faz como uma circunstância ocasional no dia a dia 
da jornada de trabalho e da vida. Afasta-se a característica familiar, 
perde-se o vínculo com a comunidade, chega-se ao tecnicismo das 
composições de nutrientes e até à sofisticação da gastronomia mole-
cular. Poucos sabem o que é isto, mas logo, logo, o termo ganhará 
status de globalização.
O artigo de Fábio Gomes, Inês Rugani de Castro e Carlos Monteiro, 
analisando marchas, contramarchas e, portanto, desafios que devem 
ser enfrentados no controverso processo de regulamentação da pro-
paganda de alimentos no Brasil, ultrapassa em muito os objetivos de 

uma simples contribuição técnica e científica. O que está em foco, 
mais que os argumentos, réplicas e tréplicas, é uma situação que 
confronta o interesse da saúde coletiva face ao discurso e à prática 
de livre mercado segundo princípios do catecismo liberal do deixar 
fazer. Não se presta conta, porque o mercado livre, no seu jogo de 
lucros, perdas e danos, se autorregularia, corrigindo, validando ou 
excluindo erros, desvios e impropriedades. Uma questão de crença?
O caso do Brasil é um tanto singular. São tão notórias, eloquentes 
e conclusivas as observações sobre os riscos de práticas alimentares 
adversas – durante a gravidez para o binômio mãe-feto; nos primei-
ros meses de vida pelo desmame e erros da alimentação substitutiva 
durante o crescimento e desenvolvimento; na infância e adolescên-
cia; ou por toda a vida em qualquer idade –, que as Nações Unidas 
(OMS) elaboraram um documento de consulta e adesão para os 
mandatários de todos os países do mundo, propondo normas e esta-
belecendo compromissos sobre conceitos e práticas da alimentação 
saudável. Mais ainda: as grandes empresas da indústria de alimentos, 
em seus países de origem ou em suas filiais, num consenso inte-
ligente (pois do contrário seria remar contra a maré dos poderes 
públicos e do poder do público), passaram a acatar e até a promover 
regras de publicidade para os alimentos, principalmente em relação 
às crianças. Já no Brasil, jogando com a desinformação do público e, 
até há pouco tempo, com a complacência das autoridades, empresas 
industriais e comerciais e grandes redes de comunicação, principal-
mente a televisão, juntando seus interesses lutam abertamente e às 
escondidas para criar exceções, romper os muros de normas e limites 
para a propaganda de seus produtos, deixando de lado os riscos à 
saúde, os custos econômicos das compras e os ônus financeiros e 
humanos das doenças.
É interessante ler, no artigo e suas referências de citação, como e 
porquê se desenvolve o confronto aqui no Brasil. Creio que, com 
tais trabalhos, cobre-se um campo temático de vasto espectro, numa 
abordagem multidisciplinar como convém, de modo geral, ao novo 
espírito da ciência e da cultura e, notadamente, ao entendimento da 
área da alimentação humana.
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A primeira comunidade que se estabeleceu em torno do alimento 
pode ter sido a família. Para Mauss, a melhor etimologia da palavra 
família é, sem dúvida, aquela que a aproxima do sânscrito dha-
man, que significa casa. Além da possível origem indo-europeia, 
a palavra casa imediatamente remete ao sentido de lar. Lar deriva 
do latim lare, que por sua vez significa a parte da cozinha onde se 
acende o fogo. Ou seja, trata-se do espaço onde ocorre o preparo de 
alimentos, a culinária que, para Lévi-Strauss, constitui o espaço no 
sentido social que dá conta da divisão sexual do trabalho e das rela-
ções estruturais nas famílias, correspondendo também ao espaço de 
relações estruturais (1; 8). 
Com a descoberta do fogo, há 300 mil anos, fez-se a revolução do 
cozimento. Antes, os alimentos eram consumidos crus. A cozinha 
foi o primeiro laboratório do homem. A partilha de alimentos no 
interior de uma casa responde também a uma necessidade primi-
tiva de segurança. A reciprocidade dos relacionamentos em torno 
do alimento pode ter fundamento no que Lévi-Strauss identificou 
na construção arcaica: “Necessidade extrema de segurança, que faz 
não nos empenharmos nunca excessivamente com relação ao outro, 
e que estejamos prontos a dar tudo para ganhar a certeza de não 
perder tudo, e de receber, quando for a vez.”. Então, a capacidade de 
repartir, “de esperar sua vez”, é função de um sentimento progressi-
vo de reciprocidade que, por si mesmo, resulta de uma experiência 
vívida do fato coletivo e de um mecanismo mais profundo de iden-
tificação com o outro (1; 8).
Outro elemento importante na agregação familiar tratava-se da 
mesa, cujo registro ocorreu entre os pobres, a partir de 1674, geral-
mente talhada em bom material. A presença da mesa e o modo como 
as famílias lidavam com ela indicava a importância para com o ritual 
das refeições cotidianas e a estabilidade do grupo familiar que as 
tomava em comum. No século XIX, o comer representava um dos 
grandes momentos da vida familiar, e o ritual da refeição implicava 
na reunião de toda a família na sala de jantar à volta da mesa (2).

Ato sociAl versus sAúde Atualmente vários estudos interdisci-
plinares têm identificado que a refeição em família contribui para o 
bom estado nutricional, relacional e para melhor qualidade de vida, 
principalmente entre jovens. Em estudo sobre o tema, foi propos-
to como escala da comensalidade familiar a frequência de refeições 
que os estudantes realizavam junto com toda a família, comparando 
qualidade e atratividade da comida, apetite dos estudantes e o mem-
bro da família que cozinhou. Assim, o grau de comensalidade da 
família foi positivamente relacionado à interação dos pais na toma-
da de decisão, percepção do quanto se é amado, desempenho do 
papel familiar e notas do estudante na escola. Os resultados obtidos 
sugerem que elementos da percepção dos adolescentes do horário 
das refeições com a família explicam o desempenho escolar e o sen-
timento positivo sobre os papéis na família (9).
A importância da companhia familiar às refeições também foi nota-
da em outro estudo realizado com meninas adolescentes. Foi cons-
truído um escore de atividades alimentares da família que incluía o 
comer junto, planejamento de compras, preparação e limpeza. Em 
atividades nas quais as garotas e, pelo menos, um membro da família 
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sueli aparecida Moreira

 Ahistória do homem se confunde com a história da 
alimentação. A partilha de alimentos, também de-
nominada comensalidade, é prática característica 
do Homo sapiens sapiens, desde os tempos de caça 
e coleta. Há bem mais de 300 mil anos o domínio 

do fogo permitiu a cocção dos alimentos, modificando-os do cru ao 
cozido e dando origem à cozinha, o primeiro laboratório do homem. 
A modificação do alimento do cru ao cozido foi interpretada por 
Lévi-Strauss como o processo de passagem do homem da condição 
biológica para a social (1).
O comportamento alimentar do homem não se diferenciou do bio-
lógico apenas pela invenção da cozinha, mas também pela comen-
salidade, ou seja, pela função social das refeições. A cocção do ali-
mento adquiriu enorme importância nesse plano, por favorecer as 
interações sociais. Logo, a carne fresca, a bebida fermentada, o sal e 
o azeite tornaram-se características das festas e das relações de boa 
convivência e símbolos das relações de amizade. No início do ter-
ceiro milênio, o comer e beber juntos além de fortalecer a amizade 
entre os iguais, servia para reforçar as relações entre senhor e vassalos 
e mesmo os acordos comerciais entre mercadores eram selados na 
taberna, diante de uma “panela” (1; 2). 
A ritualização das refeições com atribuição de regras dietéticas foi 
documentada desde as primeiras civilizações como expressão de reli-
giosidade. Tal caráter religioso, em parte, explica os sentidos de apro-
priado, puro, sagrado assim como de impuro, profano que podem 
ter sido originados a partir das leis de contaminação judia-cristã, 
elaboradas para permitir a travessia do deserto do Egito para a Terra 
Prometida durante 40 anos (3).
Da mesma forma, a ritualização das refeições e a corporificação de 
seus elementos, que incluíam o uso da faca e do garfo, como cortar, 
como proceder à mesa, foram sendo convertidos em boas manei-
ras e meios de distinção social, ilustrando o processo civilizador do 
homem ocidental. Dessa forma, as maneiras à mesa foram adqui-
rindo um sistema de tabus, projetado para garantir que a violência 
ficasse fora de questão, dado que comer é algo agressivo por natu-
reza e os utensílios requeridos para o ato poderiam, rapidamente, 
tornarem-se armas (4; 5).
Comensalidade deriva do latim “mensa” que significa conviver à 
mesa e isto envolve não somente o padrão alimentar ou o quê se 
come mas, principalmente, como se come. Assim, a comensalidade 
deixou de ser considerada como uma consequência de fenômenos 
biológicos ou ecológicos para tornar-se um dos fatores estruturantes 
da organização social. A alimentação revela a estrutura da vida coti-
diana, do seu núcleo mais íntimo e mais compartilhado. A sociabili-
dade manifesta-se sempre na comida compartida (6; 7).
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A inserção da mulher no mercado de trabalho motivou a produção 
de alimentos pré-preparados como suporte à nova realidade, na 
qual elas, ainda encarregadas da alimentação da família, não mais 
dispunham de tempo suficiente para cozinhar. Segundo o estudo 
realizado em centro urbano, a profissão exercida fora de casa foi 
vista de modo positivo pelas mulheres, enquanto tarefas domés-
ticas, incluindo o cozinhar, foram entendidas como atividades de 
menor importância e, em decorrência disso, perdeu-se o conheci-
mento prático e tradicional dos processos de elaboração da comida 
no âmbito doméstico. Atualmente, a disponibilidade de tempo 
para cozinhar depende de para quem se destina a preparação, mais 
valorizada quando feita para a família e menos importante quando 
o consumo é apenas para si mesmo (14;15).
Além da profissionalização das mulheres, a elevação do nível de vida 
e de educação, a generalização do uso do carro, o acesso mais amplo 
da população ao lazer, férias e viagens também facilitaram a transfe-
rência das refeições para fora de casa. Simultaneamente, as migrações 
campo-cidade também favoreceram a individualização do consumo 
e do ritmo de trabalho; surgiram novos valores, como a capacidade 

de escolha orientando a organização do consumo e 
a comensalidade festiva que se produz com menor 
controle social do grupo familiar (2).
A indústria e os serviços de alimentos propiciam 
à vida do comensal contemporâneo uma infraes-
trutura cuja lógica é pautada pela otimização do 
tempo e trabalho pois, na curta pausa que as pes-
soas dispõem para comer, a pressa é um dos traços 
mais visíveis nos centros urbanos, com abrevia-
mento do ritual alimentar em suas diferentes fases, 
da preparação ao consumo. O comer transforma-
se em mera operação de reabastecimento (13).

A comida é fast (rápida), está imediatamente pronta para ser consu-
mida e também pode ser engolida depressa. Há, ainda, uma renún-
cia puritana ao prazer que se encontra em saborear a comida ou uma 
exaustão decorrente do excesso de solicitações à nossa atenção – ou 
ambas as coisas – para nos levar a preferir comer depressa; precisa-
mos querer aceitar menos. Houve um tempo em que ter de comer 
rápido era considerado uma grande infelicidade (5).
Os jovens constituem a mão de obra dos estabelecimentos de fast 
food  e, além de alvo constante da publicidade, esta os transforma 
em seus próprios atores. Além disso, para o jovem, comer fora é 
símbolo de independência, e a escolha de alimentos é regulada pelo 
consumo de símbolos, pois os prazeres emocionais do consumo não 
se findam na satisfação pelo produto, mas também pelo que este 
representa e por aquilo que os diferenciam socialmente ou que os 
identificam ao grupo ao qual eles pertencem. Dessa forma, a comi-
da também pode ser usada como prova de prestígio, pois “ser visto 
comendo em determinado lugar” também diferencia o comensal 
em sua busca de status (13;14).
Comer é realizado pelo indivíduo em seu interesse mais pessoal; 
comer acompanhado, porém, coloca necessariamente o indivíduo 
diante do grupo, usando-se o ato de comer como veículo para rela-
cionamentos sociais: a satisfação da mais individual das necessidades 

participava, a percepção das garotas sobre receber atenção, discipli-
na, encorajamento, compartilhar confidências, estava em harmonia 
com outros membros da família. No mesmo estudo, entre as garo-
tas com baixa pontuação nas atividades alimentares com a família 
ocorreu a correlação com anemia e desconhecimento de alimentos 
contendo ferro, bem como com baixa frequência na ingestão dos 
mesmos. Entretanto, pequena ou nenhuma correlação com anemia 
foram identificadas em relação às garotas que receberam altas pontu-
ações no escore de atividades alimentares com a família (10).
A participação dos familiares durante as refeições pode ser determi-
nante para o consumo de uma dieta mais saudável entre adolescentes. 
Em estudo sobre qualidade da dieta envolvendo 111 garotas adoles-
centes com idade superior a 15 anos, observou-se que a maioria das 
garotas (69 delas) afirmou ter preparado elas mesmas o desjejum e 18 
delas tomaram café-da-manhã sem nenhuma companhia. Enquanto 
que entre 34 garotas que relataram a presença dos pais no preparo e 
consumo do café-da-manhã foi encontrada associação estatisticamen-
te significante entre a participação dos pais no preparo do café-da-
manhã e a qualidade da dieta consumida pelas mesmas (11).
Em contrapartida, a falta de companhia para 
comer ou solidão foi um dos fatores apontados, 
em estudo realizado na Grã-Bretanha, que moti-
vou os jovens a consumirem dietas de pior quali-
dade. Um em cada três jovens, com idade entre 15 
e 24 anos, recorria ao consumo de junk food como 
consolo para problemas na vida amorosa. Mais 
de 60% deles disseram comer chocolate para ali-
viar a desilusão com relacionamentos e 43% deles 
disseram ter visitado mais as redes de fast food ao 
enfrentar esse tipo de problema (12).
 Acredita-se que o isolamento do ato de comer seja 
concomitante ao enfraquecimento do espaço familiar como unida-
de social, sendo tal comportamento induzido pelo mercado, com o 
uso de embalagens e utensílios descartáveis e de métodos de oferta 
que os dispensem, permitindo comer vendo televisão ou na frente 
do computador, em pé ou até mesmo andando (13).
É provável que esse comportamento tenha surgido junto dos dri-
ve-thrus nos Estados Unidos, a partir dos anos 1950, inicialmente 
inaugurados na Califórnia pelos irmãos McDonalds, que se expan-
diram rapidamente desde então. A juventude que ali trabalhava teria 
incorporado o hábito do fast food e colaborado para instituir o hábito 
de comer fora. A inovação ocorreu pela introdução do conceito de 
“rapidez,” uma refeição completa em “quinze segundos” aliada a um 
intenso apelo publicitário que seduziu famílias inteiras a terem sua 
refeição ali, a título de passeio ou lazer (6).
A guerra também contribuiu para promover mudanças de hábitos 
e adoção de novos tipos de alimentos diretamente relacionados à 
dieta dos soldados, como exemplo a propagação da Coca-Cola após 
a Segunda Guerra Mundial. A indústria, além da guerra e associada 
a ela, também foi decisiva para as mudanças na alimentação contem-
porânea e se deu através de técnicas de conservação dos alimentos, 
pelas conquistas da microbiologia, pela liofilização e demais avanços 
tecnológicos decorrentes das viagens espaciais (6).
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de semana. Em consequência, a cozinha materna e os hábitos ali-
mentares da família perderão importância na formação do gosto. 
Nos grandes centros urbanos, a refeição familiar, símbolo da vida 
doméstica, tenderá a ser semanal, provavelmente a sincronização 
familiar da refeição deverá ocorrer no final de semana e, diaria-
mente, quando a família se reunir para comer, será provavelmente 
para jantar (14; 15; 16).
A globalização tem contribuído para a hegemonia das culturas ali-
mentares e consequente individualização do comportamento ali-
mentar. De acordo com Boaventura de Sousa Santos, o fast food é 
um dos exemplos de como um fenômeno local se torna globalizado 
com sucesso. O localismo globalizado ocasiona sérios impactos eco-
lógicos, econômicos, históricos, sociais e culturais, principalmente, 
para os países em desenvolvimento (17). 
Além do modelo socioeconômico que promove a padronização dos 
costumes, a pouca importância que é atribuída, na atualidade, ao 
desempenho de papéis primários como paternidade e maternidade, 
leva a que muitas das refeições sejam transferidas para outros espaços 
ou omitidas pelo jejum. O que acarreta a concentração de volume a 
ser consumido em uma ou duas refeições ao longo do dia ou, ainda, 
leva ao consumo de alimentos manipulados em condições pouco 
seguras do ponto de vista higiênico-sanitário.
A influência do novo padrão de alimentação, caracterizado pelo 
consumo de alimentos comercializados prontos, também atinge os 
comensais que vivem nas áreas rurais. Muitos agricultores tendem a 
não consumir mais os alimentos da terra de sua produção e preferem 
comercializá-los em troca de produtos alimentícios industrializa-
dos. Com isso, a identidade alimentar regional tende a apresentar 
um padrão de consumo que mescla alimentos da terra e alimentos 
característicos do fast food,  tanto nas capitais quanto nas áreas rurais, 
e caracteriza-se por um repertório com baixo consumo de frutas, 
legumes, verduras e laticínios e alto consumo de alimentos ricos em 
gorduras saturadas e açúcar.
 Diante disso, o estímulo à realização de refeições em companhia de 
familiares e ou de cuidadores, com a valorização do consumo de ali-
mentos da terra, pode contribuir para responder algumas questões 
de segurança alimentar e nutricional e com grupos em situação de 
vulnerabilidade social. 

Sueli Aparecida Moreira é nutricionista, professora assistente de nutrição social da Universida-
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torna-se um meio de criar uma comunidade. Neste mesmo raciocí-
nio, a origem da palavra companhia deriva da palavra latina compa-
nion significa: “uma pessoa com quem partilhamos o pão”. Partir o 
pão e partilhá-lo com amigos significa a própria amizade, e também 
confiança, prazer e gratidão pela partilha (5).
Entretanto, o uso da alimentação como entretenimento, na forma 
do consumo de “beliscos” permite que a alimentação seja disper-
sa para outros ambientes, sem um lugar e nem um tempo próprio 
destinado a ela. O comer foi espalhado para além da casa, e quando 
não, avançou para além da mesa, invadido por outras atividades 
que estimulam o consumo calórico excessivo, sem que o comensal 
contemporâneo se dê conta disso (13). 
Entre os jovens costuma acontecer uma generalização paulatina de 
refeições domésticas calcadas no modelo fast food, até mesmo em 
ocasiões festivas. A cozinha tende a se individualizar e, nas próxi-
mas décadas, cada membro da família se alimentará a seu gosto, 
por motivos dietéticos, convicções filosóficas ou mera docilidade 
à publicidade. Essa individualização nas tomadas de refeições tem 
sido concomitante ao enfraquecimento do espaço familiar como 
unidade social. Então, adolescentes tendem a consumir cada vez 
mais alimentos que caracterizam o gosto de sua faixa etária e terão 
em casa maior autonomia na decisão alimentar. Suas preferências 
serão levadas em conta no momento das compras e do preparo de 
refeições. O uso do forno microondas facilita aos jovens comerem 
a sós, contribuindo para o fim das refeições em família, comporta-
mento que leva à erosão do próprio conceito de “refeição” (6; 14; 16)
No Reino Unido e nos EUA, as refeições em horários regulares estão 
desaparecendo da vida das pessoas durante os dias úteis da semana. 
O almoço desapareceu, dando espaço ao hábito de comer aos poucos 
durante períodos prolongados. As pessoas comem ao mesmo tempo 
em que fazem outras coisas, desviando seus olhares das outras pessoas. 
Os comensais urbanos saem em busca de sanduíches impessoais, 
agarram pratos prontos de prateleiras refrigeradas e os consomem às 
pressas, sozinhos: “Antes de sair de casa pela manhã, eles não tomam 
o café da manhã na companhia de seus entes queridos” (14).
A despeito de tal comportamento, a casa ainda se mostra o espaço 
ideal nas referências alimentares, assim como o tempo ali situado. 
Na casa a pessoa é alguém, enquanto que a rua é o mundo da impes-
soalidade, da ausência de vínculos, o local perigoso. Então, o indi-
víduo recorre à casa para articular ideias a respeito de limpeza, de 
adequação do espaço e tempo, para evitar os riscos de tornar uma 
refeição um evento desagradável (15).

FAst Food globAlizAnte Assim, surgem as denominações: comi-
da de casa e comida da rua. A presença da casa reflete no alimento, 
que é feito por alguém, direcionado para alguém, levando em con-
sideração determinados cuidados. No comer fora, a legitimidade do 
alimento pode ser obtida pela presença de um profissional especia-
lizado para a elaboração, cujo conhecimento foi adquirido através 
do estudo e do aprimoramento de técnicas (13;15).
Os comensais urbanos preferem alimentar-se no almoço de algo 
que seja consumido de modo mais rápido; ficando a comensalida-
de restrita à noite, ao “jantar com calma” ou nas refeições em fins 

4_NT_SBPC_33_p19a51.indd   25 07/10/10   18:43



26

a l i m e n t o /a r t i g o s

tRAnSição AlimentAR/
nutRiCionAl ou mutAção 
AntRoPolÓGiCA? 

Malaquias Batista Filho
Luciano Vidal Batista

 em termos de saúde populacional, o processo mais di-
ferenciado e mais desafiador dos tempos atuais como 
objeto de estudo, referencial de políticas e programas 
e temas de reflexão epistemológica, pode ser confi-
gurado nas mudanças rápidas nos padrões de morbi-

mortalidade. De fato, hoje o homem nasce, vive, adoece e morre 
de forma bem diferente do modelo prevalente da primeira metade 
do século XX e, evidentemente, do século XIX, desde quando se 
dispõe de dados estatísticos para retratar as variações do processo 
saúde/doença. Numa imagem alegórica, estamos diante de uma 
metamorfose epidemiológica como acontece na entomologia, deli-
neando, em nível coletivo, uma situação inteiramente nova, desig-
nada há cerca de 40 anos como transição (1; 2).
Assim, num espaço relativamente curto em termos históricos, a 
dinâmica da natalidade e da mortalidade diferenciou-se radicalmen-
te. Do padrão modal de 8/10 filhos por casal, o número de descen-
dentes tende para dois ou menos, ou seja, para um crescimento em 
torno de zero: dois pais, dois filhos. Por outro lado, a mortalidade 
infantil que, no início dos tempos modernos (pós-Renascença) era 
de 500 a 600 óbitos por 1000 nascidos vivos, baixou para menos de 
10/1000 nos países desenvolvidos. Nesse sentido, o caso da China, 
que ainda não pertence ao seleto bloco das nações mais avançadas, 
é simplesmente espetacular: duas mortes para cada 1000 nasci-
dos vivos segundo as Nações Unidas (3). Mas, além da redução da 
mortalidade infantil e pré-escolar, decaíram todas as taxas de óbi-
tos, sobretudo entre crianças, adolescentes, mulheres no período 
reprodutivo e adultos jovens.  Resultado: diminuindo rapidamente 
a natalidade e a mortalidade por causas evitáveis, operou-se uma 
inversão nos resultados da equação demográfica: de uma situação 
em que a vida média da população humana se situava em torno da 
idade de Cristo (um longevo demográfico aos 33 anos), se caminha 
para uma expectativa de sobrevivência de mais de 80 anos, em algu-
mas das nações mais avançadas (4).
Nessa rápida mudança do modelo de morbimortalidade, carac-
terizando a transição epidemiológica, o componente alimentar/
nutricional tem um papel de fundamental importância (5). Antes, 
o binômio alta natalidade/alta mortalidade de crianças, adolescen-
tes e mulheres em idade reprodutiva como desfecho se explica por 
outro binômio como fatores causais: a interação doenças infeccio-
sas/processos carenciais.  Ou seja, a desnutrição energético-protéica, 
ainda hoje associada a 55% das mortes em crianças no mundo em 
desenvolvimento (3); a deficiência de vitamina A (DVA) que con-
corre para 25% do risco de morte das diarreias em crianças (6); a 
anemia, a mais resistente das doenças carenciais, com uma preva-
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dores da semiologia clínica para a terceira década de vida em diante, 
desloca-se, progressivamente, para os grupos infanto-juvenis, assu-
mindo uma direção inesperada.
Na mesma e surpreendente direção, as dislipidemias, a hiperten-
são arterial, o comprometimento precoce dos vasos coronarianos. 
Assim, as doenças de adultos com raízes na infância, passam a ser 
riscos para a própria infância e adolescência à maneira de adultos e 
velhos, antecipando a lógica da história natural clássica dessas enfer-
midades (12; 13). É curiosa, como no caso do Brasil e outros países 
em desenvolvimento, a colinearidade em nível ecológico, entre o 
sobrepeso/obesidade das mães e a anemia das crianças, juntando no 
mesmo tempo, espaço e famílias, problemas que, por sua natureza 
etiopatogênica, se opõem, mas que passam a caminhar nos trilhos 
paralelos da epidemiologia nutricional, quando deveriam represen-
tar linhas distintas e até mesmo divergentes (14). Mudou a natureza? 
Ou mudamos nós?
Como forma de encadear o processo que configura a transição, 
pode-se recorrer a um esquema idealizado de eventos que se suce-
dem, constituindo, tentativamente, uma cronologia. Como todo 
modelo, o ideograma da transição alimentar/nutricional descreve 
uma representação simplificada da realidade. As formas graves de 
desnutrição (kwashiorkor e marasmo) desapareceram, depois de 
milhares de anos, como problema epidemiológico entre as nações 
desenvolvidas ainda na primeira metade do século passado, rarean-
do, no momento atual, nos países em desenvolvimento. Seguem-se 
as formas moderadas e leves, o déficit de altura, até o patamar ideal 
de equivalência genótipo/fenótipo. Deve-se observar que a transição 
não representa uma sucessão linear e descontínua de etapas que se 
excluem. A superposição parcial de caselas expressa essa observação. 
Ademais, a significação do ideograma se faz como leitura de uma 
linha de situações direcionadas pelo estado de nutrição energético-
protéica. Na realidade, o processo de transição é bem mais com-
plexo, reunindo desde as carências nutricionais específicas e suas 
associações com doenças nutricionais e não-nutricionais (vertente 
ascendente do modelo) até a vertente descendente, tipificada no 
binômio sobrepeso-obesidade. Mais ainda, as situações da vertente 
descendente podem ocorrer também na escala ascendente. É um 
contínuo que pode ser descontinuado.
Muitos fatos conflitantes com a lógica conceitual do modelo 
estão surgindo ou ressurgindo. É o caso da deficiência primária 
de iodo, uma carência nutricional específica e de fácil controle 
(basta a iodatação rotineira do sal de cozinha para resolver o pro-
blema) e que está reaparecendo como um risco potencial na rica 
e culta Europa de nossos tempos, segundo um relatório da OMS 
(1995-2005). Demonstra-se que em 19 países do velho continen-
te, 52,4% dos escolares tem uma ingestão de iodo baixa (<100 
mcg por dia), seguindo-se de sete países do Mediterrâneo Oriental, 
com 48,8% (15). Ou o beribéri, doença causada pela deficiência 
de vitamina B1 (tiamina) que, depois de pavorosas endemias e 
epidemias no passado, principalmente na Índia, China e a antiga 
Manchúria, reaparece em brotes epidêmicos em Cuba, na Rússia, 
na Colômbia, no Canadá e no Brasil Central, em pleno front do 
desenvolvimento econômico.

lência de 25% na população humana, ainda acomete entre 47,4 
e 41,8%, respectivamente, de todos os pré-escolares e mulheres 
grávidas do mundo (7). Já no outro polo da transição, representan-
do as doenças da modernidade e vitimando predominantemente 
populações maduras e idosas, se conjugam os processos crônicos não 
transmissíveis: o diabetes mellitus, a obesidade, a hipertensão arterial 
sistêmica, os processos degenerativos do sistema nervoso central, 
agrupando-se em comorbidades associadas à alimentação hiperca-
lórica, às gorduras trans, aos ácidos graxos saturados, ao consumo 
excessivo do açúcar e do sal, às calorias vazias dos refrigerantes, ao 
uso imoderado do álcool, ao fumo, ao sedentarismo e outras práticas 
não saudáveis do estilo de vida ocidental (8). É o novíssimo modelo 
da economia de mercado, com seu viés para o modismo do consumo 
pelo consumo, como imagem e valores da modernidade ou da pós-
modernidade, que tem como uma das características de seu discurso 
a falta de rumo da história. Antes se coletava, se produzia e se consu-
mia os alimentos in natura, a partir, muito simbolicamente, do leite 
materno. Hoje, compramos marcas e embalagens promovidas pelos 
interesses e estratégias do mercado liberal. Na modernidade, ima-
gens de máquinas (as indústrias); na pós-modernidade, máquinas 
de imagens (televisão, computador, internet, shopping center) na 
citação de Raimundo de Lima (9).
Não se trata de aplicar juízos finais de valores para o processo de 
transição, condenando-o ou absolvendo-o. O simples fato de que a 
expectativa de vida tenha transitado de 33 para 80 anos num breve 
intervalo da história humana, constitui uma mudança revolucio-
nária no campo de saúde. Grande parte das doenças da fome global 
(calorias) ou específica (macro e micronutrientes) foi potencialmen-
te vencida em décadas ainda recentes. O mesmo ocorreu com suas 
parcerias ou comorbidades, como a varíola, o sarampo, a difteria, a 
peste e a poliomielite. (A propósito, na seca de 1877 no semi-árido 
nordestino do Brasil, morreu de fome, sede e doenças epidêmicas 
agregadas, metade de toda população do Ceará (10). Já agora, os 
impactos epidemiológicos das secas acham-se minimizados, prati-
camente não mensuráveis em escala epidemiológica). Várias outras 
doenças estão sob controle ou caminham para a erradicação, repre-
sentando triunfos inquestionáveis da tecnologia de saúde ao lado do 
progresso econômico, social e ambiental. No entanto, a coexistência 
dos dois modelos que demarcam os polos da transição epidemio-
lógica e seu correspondente alimentar e nutricional, produzindo a 
dupla carga de doenças, bem como a emergência de uma terceira 
carga (compreendendo novos agravos, iatrogenia, doenças ocupa-
cionais emergentes) abre um campo imprevisível e ameaçador para 
o futuro e mesmo para o presente de grande parte da humanidade.
Surpreende, por exemplo, o fato de que a desnutrição das crianças 
(baixo peso ao nascer, déficit estatural acentuado) bem característi-
ca de um estágio atrasado do processo saúde/doença seja, parado-
xalmente, um preditor, isto é, um fator de risco para o modelo 2, 
antecipando, portanto, o cenário das doenças crônicas não trans-
missíveis. É o caso do diabetes mellitus tipo 2, ou diabetes do adulto, 
notadamente após os 30 anos de idade, que agora passa a ocorrer, 
crescentemente, em adolescentes e mesmo em crianças menores de 
até dois anos (11). O risco que era demarcado como um dos indica-
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Outro conjunto de problemas conjugados à nova situação dos 
mercados alimentares, ou seja, às novas técnicas de produção de 
alimentos, está sendo revelado pelo uso crescente dos defensivos 
agrícolas: inseticidas, fungicidas e pesticidas. Observações na 
Região dos Lagos (Estados Unidos), Holanda e Japão, informam 
que o emprego excessivo desses produtos, que foram essenciais 
para o sucesso da primeira Revolução Verde está relacionado com a 
multiplicação de casos de hipospádia e de criptorquidia, alterações 
morfológicas congênitas do aparelho genital masculino. Ademais, 
alimentos contaminados por agrotóxicos quando consumidos 
durante a gestação (a chamada poluição intrauterina) estão sendo 
relacionados com acentuado retardo do desenvolvimento mental. 
Por fim, a poluição intrauterina tem sido estreitamente associada 
à mortalidade de embriões do sexo masculino no momento da 
diferenciação sexual. Em princípio, o risco relativo já era universal-
mente mais elevado nos embriões machos. No entanto, como no 
caso do Japão, essa relação vem sendo aumentada em proporções 
consideráveis nas últimas décadas: 2,5 vezes em 1966, 3,1 vezes em 
1976, 6,2 vezes em 1986 e 10 vezes em 1996. Ou seja, um aumento 
de quatro vezes em trinta anos (16).
Outro fato muito emblemático foi a “síndrome da vaca louca”. 
Na verdade a encefalopatia esponjeiforme (substrato patológico 
da doença) já era bem conhecida da prática médica há algumas 
décadas. No entanto, sua ocorrência no gado vacum é recentíssi-
ma: deve-se a agentes pré-virais, desenvolvidos a partir do farelo 
de peixes na ração animal, em razão de seu baixo custo quando 
comparado às farinhas de grãos, principalmente leguminosas e 
oleaginosas. Os prions (esta a denominação dos novos contami-
nantes) passaram a produzir a doença nos animais numa reedição 
do que já se conhecia na patologia e clínica humana, a doença de 
Creutzfelet-Jacob. Sua ocorrência sinaliza na direção já apontada 
por precursores da epidemiologia prospectiva, advertindo para os 
riscos do consumo de novos produtos (entre os quais, alimentos 
industrializados), a despeito de sua aprovação sumária em ensaios 
experimentais nos biotérios. Esses e outros exemplos reforçam o 
princípio de ponderação que, além dos defensivos agrícolas e dos 
aditivos químicos nos alimentos industrializados, deve ser apli-
cado em relação ao uso extensivo dos transgênicos, patenteados 
mediante estratégias e objetivos monopolistas, por empresas de 
insumos agrícolas (16; 17). É, sobretudo, uma situação reveladora 
de que as mudanças alimentares, violando princípios naturais da 
própria vida, podem ser desastrosas. Afinal, a partir da doença da 
vaca louca, fica a lição de que peixe não é comida de gado.

desnAturAção dA vidA Na realidade, a transição alimentar/nu-
tricional, depois de grandes conquistas, está se encaminhando para 
uma vertente perigosa: a desnaturação dos alimentos, a desnaturação 
da vida humana e dos biomas em seu conjunto, o confronto com a 
natureza, como uma guerra não declarada: os ganhos da tecnologia 
a serviço dos mercados. Assim, 80% a 90% dos alimentos, antes de 
entrar em nossas bocas, passa pela boca das máquinas. O alimento 
hoje é emblematicamente um sanduíche: seja nos fast foods das es-
quinas, seja no recheio da vertente industrial que produz insumos 

figura 1 – ideograma da transição alimentar/nutricional, incluindo 
desdobramentos hipotéticos

Equivalência 
genótipo/fenótipo

Nanismo Sobrepeso 
e obesidade

DEP leve 
e moderada Comorbidades

Marasmo (?)

Kwashiorkor (??)

NotAS exPLICAtIVAS

Kwashiorkor Forma grave de desnutrição aguda  
em crianças com predomínio da 
deficiência de proteínas. É uma  
marca epidemiológica de condições 
extremamente adversas de  
alimentação e saúde.

Marasmo Desnutrição grave, de evolução 
demorada (crônica), com grande  
perda de tecido muscular e adiposo  
e predomínio da carência calórica.

DEP leve e moderada São as formas mais comuns de 
desnutrição, predominando a perda  
de peso na relação peso/idade.

Nanismo Reflete o efeito prolongado da 
desnutrição energético-protéica, 
resultando no atraso de altura, muitas 
vezes irreversível. É um termo laico.

Equivalência genótipo/fenótipo Traduz, idealmente, uma situação  
de normalidade nutricional onde o 
potencial genético de crescimento  
e desenvolvimento se realiza 
plenamente. Seria o patamar  
do processo de transição.

Sobrepeso e Obesidade Acúmulo excessivo de tecido adiposo, 
traduzindo o balanço excedente de 
calorias em relação às necessidades 
orgânicas. É mais comum após a 
conclusão do crescimento estatural,  
na vida adulta.

Comorbidades Conjunto de doenças crônicas que  
se associam à obesidade e outras 
características da alimentação e  
estilos de vida não-saudáveis.

( ? ) Propõe-se interrogar sobre 
desdobramentos previsíveis, como  
a compressão da mortalidade por 
tecnologias de saúde ou mudanças de 
comportamento, influenciando o curso 
da patogenia e seu desfecho.

( ?? ) Podem representar a imprevisibilidade 
de certos processos, como a 
esterilidade, defeitos congênitos, 
doenças neurológicas de caráter 
degenerativo, processos neoplásicos  
ou doenças emergentes e 
reemergentes, com um componente 
alimentar/nutricional já manifesto ou 
ainda a ser pesquisado.
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como agente e como objeto de nova e desconcertante civilização 
que está sendo construída, com o avanço da ciência e da tecnolo-
gia para rumos desconhecidos. Perdeu-se o impulso darwiniano 
da adaptação sucessiva, por conta dos desafios do passado e seus 
ambientes. Agora, já se faz artificialmente ambientes adaptados à 
imagem e semelhança dos interesses e circunstâncias do próprio 
homem. A transição alimentar e nutricional é uma reprodução 
dos novos ecossistemas de vida. Configura-se na rápida passagem 
de uma economia baseada em atividades primárias para um mode-
lo dominado pelas indústrias de transformação, suas demandas 
crescentes de bens e serviços, algumas para atender necessidades 
básicas, outras (muitas outras, por sinal) para responder a deman-
das supérfluas, plenamente descartáveis. A população mudou-se 
do campo para a cidade. Os meios de comunicação, sem fronteiras 
geográficas e políticas e muitas vezes sem fronteiras éticas, impõem 
novas, volúveis e até inúteis e nocivas exigências de consumo. Por 
sinal, as mudanças recentes nos hábitos alimentares da população 
brasileira (Quadro 1) são bem indicativas dos riscos que estão se 
instalando a partir de nossos pratos (18). Somando prós e contras, 
com base no documento referencial das Nações Unidas (19), há 
mais sinais vermelhos do que cores verdes no trânsito das novas 
tendências de consumo alimentar no Brasil. Destacam-se, como 
elementos positivos, a redução do consumo de açúcar, gordura 
animal e ovos. Em relação aos aspectos negativos, o aumento 
no consumo de embutidos, biscoitos, refrigerantes, de par com 
a diminuição do feijão e outras leguminosas, raízes, tubérculos 
e peixes. Em alguns itens, essas variações chegam a 218% e até 
425%, sendo as maiores em itens indicativos de alimentos não 
saudáveis, como embutidos, refrigerantes e biscoitos. A avaliação 
recente do consumo de frutas e verduras (3-4% do valor calórico 
da dieta), evidencia como está longe de se alcançar os valores reco-
mendados de 6% e 7%. São alertas urgentes que devem ser assumi-
dos como responsabilidades de políticas públicas de promoção de 
saúde. São deveres de Estado e direitos de cidadania que estão num 
jogo desigual, pelo poder da indústria e comércio de alimentos. 
Neste sentido, cabe reconhecer as posições e as lutas firmemente 
assumidas, há quase vinte anos pela sociedade brasileira (da I a 
IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar), há dez anos 
pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da 
Saúde, há cinco anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e, em nível global, pelas Nações Unidas, ao estabelecer 
recomendações, normas e compromissos para regular o mercado 
de alimentos, com vistas nos interesses de saúde da população.
As automações, os servomecanismos, entraram, visceralmente em 
nossos corpos, incluindo seu próprio metabolismo, agora quase 
restrito às atividades vegetativas. Por outra parte, a obsolescên-
cia programada pelos modismos do mercado está levando a um  
impasse ambiental: assim, se o padrão de consumo dos Estados 
Unidos e Japão fossem espalhados  por toda a humanidade seriam 
necessários três planetas Terra para atender a efetiva demanda de 
matérias-primas (20). Já se questiona: o homem ainda é natural-
mente humano? Para onde caminha o conflito homem/natureza? 
Como se projetam, nesse cenário de imprevisões, as perspectivas  

para a agropecuária e a outra vertente industrial que transforma os 
produtos primários do campo em manufaturados. Já se chega ao 
paradoxo de se empobrecer alimentos pelo processo de industriali-
zação e depois enriquecê-los, por nova reciclagem tecnológica: caso 
do ferro, dos folatos, da vitamina A e das vitaminas do complexo 
B, adicionados artificialmente para reverter o prejuízo nutricional 
do próprio processamento. A Revolução Verde, saudada como a 
solução científica e tecnológica para salvar a humanidade contra a 
fome pelos séculos afora, está com seus dias contados: a caminho, 
para substituí-la, como pensamento e como nova prática, vem aí uma 
Segunda Revolução Verde, tratando o solo, as águas, as sementes, 
as plantas e os animais mediante princípios naturais chamados de 
orgânicos. A revolução inovadora dos ecossistemas de produção, 
transformação, conservação, transporte e distribuição, articulados 
em cadeias que tendem a se fechar é, agora, a busca de práticas e 
princípios conservadores, visando a sustentabilidade. 
No caminho histórico da transição nutricional, um grande recuo 
no tempo seria ilustrativo para se perceber duas tendências: de 
um lado, a mobilização decrescente do esforço físico para prover 
as necessidades humanas. É a desativação progressiva do metabo-
lismo de trabalho. Pode-se conjecturar que o homem primitivo, 
num regime de atividade coletora (caça, pesca, busca de frutos e 
raízes) dispendia 60% ou mais de suas calorias no árduo esforço de 
coleta e transporte de alimentos. Com o advento da agricultura e 
da pecuária, provavelmente o esforço produtivo, à base de energia 
muscular, passou a demandar 60% ou mais de seu metabolismo de 
trabalho. Com a modernização tecnológica, o trabalho muscular 
foi sendo substituído gradualmente e com grandes vantagens, em 
termos de produtividade e redução de custos, seja na agropecuária 
seja em várias outras atividades produtivas. Resultado: liberados 
do trabalho físico, praticamente nos alimentamos para atender 
pouco mais que o metabolismo basal. Configura-se, assim o Homo 
sedentarius da modernidade.  No início do século XX, as necessida-
des mundiais médias de consumo energético da população huma-
na eram de 2.800 a 3000 calorias por pessoa/dia. Hoje, situam-se 
em 2.100 calorias, em função das baixíssimas demandas energé-
ticas das ocupações profissionais ou domésticas e até do próprio 
lazer. É o que se pode chamar de “confortocracia”. Mas isso tem 
seu preço, em termos de saúde: o componente de atividade física a 
que o homem (ou seus precursores) e algumas espécies de animais 
domésticos recorriam há de milhares de anos foi praticamente des-
cartado pelo crescente sedentarismo, que representa uma marca 
da modernidade e seus novos estilos de vida. A obesidade e seu 
séquito de doenças associadas, assumindo proporções epidêmi-
cas, constitui um produto representativo dos modos do homem 
moderno, ou mais apropriadamente, do modelo ocidental de vida. 
Não existe em outras espécies animais, a não ser nos que, domesti-
cados, convivem de perto com o homem em estreita dependência, 
como gatos, cães e aves. São os novos co-habitantes do ambiente 
obesogênico (comida ad libitum e sedentarismo sem limite). Na 
realidade, a transição alimentar e nutricional, mais do que um 
campo da leitura recortado no painel da epidemiologia em rápida 
mudança, constitui um dos movimentos mais ousados do homem 
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da alimentação e nutrição? Para onde transitamos? Para as fron-
teiras do sem fim e sem direção de um futuro sem valores referen-
ciais? Valerá a pena um projeto de civilização que deve constituir 
o desenvolvimento humano em várias dimensões simultâneas e 
interativas? Ou seja, unificando os desafios econômicos, sociais, 
políticos, ecológicos, culturais e coparticipativos, direcionados 
por princípios éticos e por razões de sustentabilidade? Mais que 
uma utopia, é o que se discute, se estuda e se propõe no Centro 
Internacional de Desenvolvimento, fundado por um brasileiro 
exilado, Josué de Castro, um pioneiro da luta contra a fome e as 
desigualdades, na Universidade de Paris VIII. Ou ficamos com o 
discurso radical da pós-modernidade, enunciando que a história 
não tem nem terá rumos? E viva o niilismo! Mas isto não seria uma 
sentença de morte?
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 QuAdRo 1 - eVoLução PeRCeNtuAL dA dISPoNIBILIdAde doMICILIAR

 de ALIMeNtoS dA PoPuLAção BRASILeIRA (1974/2002/03)

Refrigerantes + 425%

Biscoitos + 218%

Embutidos + 173%

Carne de frango + 100%

Refeições prontas / industrializadas + 77%

Carnes em geral + 46%

Leites e derivados + 37%

Carne bovina + 23%

Óleos e gorduras vegetais + 16%

Frutas e sucos naturais + 9%

Cereais e derivados - 5%

Verduras e legumes - 18%

Açúcar - 23%

Feijões e outras leguminosas - 30%

Raízes e tubérculos - 33%

Peixes - 38%

Gordura animal - 63%

Ovos - 83%

Fonte: Levy-Costa et al.(2005)
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AlimentAção, nutRição e  
SAúDe: AvAnçoS e ConflitoS  
DA moDeRniDADe

sandra roberta G. Ferreira

 Amagnitude das melhorias ocorridas no ambiente 
global no último século, decorrentes dos progressos 
nas áreas de tecnologia e ciências, não permite que 
sejam listadas, mas imagens representativas destas 
certamente fluíram pela mente do leitor. Os avan-

ços na agricultura e no processamento dos alimentos os tornaram 
mais disponíveis e facilitaram o consumo. Progressos tecnológi-
cos viabilizaram a realização de atividades complexas e fisicamente 
desgastantes em curto tempo e com gasto energético reduzido. É 
razoável supor que a maior eficiência na execução de tarefas, auxi-
liadas pela informática, implicou em ganho de tempo e de dinheiro. 
Produtos químicos e farmacêuticos, aliados à engenharia genética, 
têm sido capazes de manipular seres vivos e alterar seu curso de vida 
a favor da humanidade.
À primeira vista, essas melhorias no ambiente moderno deveriam 
resultar em melhora do estado nutricional das populações e menor 
nível de estresse psicológico, contribuindo para sua qualidade de 
vida e longevidade. As razões que apontam falhas nesse raciocínio 
simplista são muitas e apenas um ângulo desse largo espectro será 
abordado. O ângulo escolhido é o da nutrição do homem, que foi 
direta e radicalmente afetada por progressos acima citados. A transi-
ção nutricional, associada à demográfica, trouxe um novo cenário em 
termos de morbidade e mortalidade na maioria das regiões do globo, 
impactando na saúde humana de forma mais ou menos grave. A car-
ga genética certamente contribui para parte da heterogeneidade do 
quadro mundial de morbimortalidade. Outras linhas de evidências 
asseguram também importante papel deletério de fatores presentes 
particularmente no ambiente ocidental. Com isso em mente, estu-
dos de grupos populacionais que migram para condições ambientais 
contrastantes podem fornecer subsídios relevantes para entender a 
gênese de doenças relacionadas ao ambiente.  
Apesar da importância das mudanças demográficas, que alteraram 
o formato das pirâmides populacionais e deslocaram a média da 
expectativa de vida do homem, a presente análise da transição epi-
demiológica será focada na transição nutricional. Na continuidade, 
certos alimentos e/ou nutrientes receberão ênfase, considerando a 
atenção despertada na literatura.

trAnsições nutricionAl e epidemiológicA Quedas nas cifras 
de desnutrição têm sido invariavelmente registradas nas diferentes 
regiões do mundo. Em paralelo à mudança do panorama nutricional 
mundial, documentaram-se reduções graduais na ocorrência de do-
enças infecciosas e na mortalidade por essas causas. Uma alimentação 
adequada em termos quantitativos e qualitativos garante o aporte de 
macro e micronutrientes essenciais para o bom funcionamento do 

sistema imunológico debelando agentes agressores. Hoje se sabe que 
citocinas com propriedades imune-inflamatórias não são produzidas 
apenas por células mononucleares circulantes ou teciduais, mas 
também pelos adipócitos. Apesar do baixo aporte calórico-protéico 
de crianças em regiões do continente africano, e mesmo no norte 
de nosso país, levá-las à subnutrição e vulnerabilidade a infecções, 
o distúrbio nutricional predominante na atualidade é a obesidade.
O excesso de tecido adiposo, especialmente quando acumulado em 
certos locais do organismo (intra-abdominal ou visceral), traz conse-
quências desastrosas à saúde. Adipócitos hipertrofiados em resposta 
à oferta exagerada de nutrientes têm prejuízos nas suas funções. Tais 
células passam a produzir quantidades anormais de citocinas pró-
inflamatórias; além disso, monócitos são atraídos para esse tecido na 
condição de obesidade. Dessa forma, potencializa-se a secreção de 
citocinas, implicadas na fisiopatogênese das principais doenças crôni-
cas não-transmissíveis (DCNTs) que afetam o homem na atualidade. 
A transição de um estado de subnutrição para o de nutrição exces-
siva foi, em grande parte, responsável pela mudança no perfil de 
morbidade das populações. Doenças infecciosas perderam espaço 
entre as principais causas de mortalidade dando lugar às DCNTs. 
Entre estas, estão o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), a hipertensão 
arterial, dispidemias e a doença cardiovacular aterosclerótica, que se 
constituem em importantes problemas de saúde pública nos dife-
rentes continentes, independente do seu grau de desenvolvimento. 
O Brasil encontra-se numa fase avançada da transição nutricional e 
o percentual de indivíduos com excesso de peso supera em muito o 
daqueles com déficit de peso (1).
A obesidade (índice de massa corporal > 30 kg/m²) atinge hoje 
proporções epidêmicas mundialmente. No Brasil, as cifras são cres-
centes, situando-se ao redor de 13% entre as mulheres e 9% entre 
os homens brasileiros (2). Entre os determinantes ambientais de 
obesidade, os hábitos dietéticos têm um papel preponderante. Ao 
lado da alta densidade energética dos alimentos atualmente consu-
midos, certas composições dietéticas (excesso de gorduras saturadas 
e sal e consumo insuficiente de frutas e hortaliças), especialmente se 
associadas à inatividade física, aumentam a adiposidade corporal e 
apresentam forte associação com DCNT (3). 
Os padrões de consumo alimentar no Brasil sofreram intensas e rápi-
das modificações no período recente, agravando o cenário epidemio-
lógico das DCNT. Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (2) per-
mitem conhecer o tipo e a quantidade de alimentos que as unidades 
familiares adquirem, refletindo a disponibilidade dos mesmos para 
consumo no domicílio. As diferentes fases dessa pesquisa também 
têm fornecido informações relevantes sobre o comportamento do 
estado nutricional da população adulta brasileira nas últimas déca-
das. Verificaram-se aumento no consumo de gorduras e redução no 
de carboidratos em geral, apesar da ingestão excessiva de sacarose.
Embora a obesidade seja a enfermidade metabólica mais antiga 
que se conhece, o controle e manutenção de peso corporal ade-
quado continuam sendo dos maiores desafios dos profissionais e 
agências de saúde da atualidade. Mudanças nos padrões de ali-
mentação e a explosão das DCNTs nos países em desenvolvimento 
levaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) a propôr uma 
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sobre outro, a não ser quando se insere particularidades do indiví-
duo em questão. Assim, o denominador comum é “cortar calorias”, 
mas um olhar exclusivo na quantidade é equivocado, devendo haver 
qualidade da dieta para obter saúde. Alimentos ricos em gorduras, 
especialmente em ácidos graxos saturados e trans, típicos da dieta 
ocidental, são os vilões do momento. Cronicamente, dietas ricas em 
gorduras alteram a microbiota intestinal, favorecendo inflamação e 
resistência à insulina; provocam elevação da LDL-colesterol circu-
lante predispondo à aterogênese. Em contraste, dietas com elevadas 
proporções de gorduras insaturadas e de fibras alimentares têm sido 
associadas à proteção contra DCNT. É o caso da dieta mediterrânea 
(8), que passou a ser das mais recomendadas pelo nutricionista e pelo 
médico. Os benefícios da elevada ingestão de gorduras mono e poliin-
saturadas, combinados aos efeitos antioxidantes de micronutrientes 
presentes nos vegetais in natura, se refletem em mudanças favoráveis 
em células de diversos órgãos, reduzindo sistemicamente o estresse 
oxidativo e, em particular, na parede arterial minimiza a deposição 
de lipoproteínas e o processo aterosclerótico. 
Quando o tema é adiposidade corporal, outros fatores característi-
cos do moderno estilo de vida não podem ser negligenciados, como 

a inatividade física e o estresse. Desequilíbrio entre 
aporte e gasto energético é a maneira mais sim-
ples de se visualizar o papel da atividade física na 
manutenção de adiposidade adequada. Ambos, 
inatividade física e o estresse, participam também 
da distribuição do tecido adiposo no organismo. O 
indesejado aumento da gordura visceral está asso-
ciado ao estresse, via liberação de cortisol e cate-
colaminas. Citocinas oriundas do tecido adiposo 
visceral induzem a estado de inflamação crônica 
subclínica e resistência à insulina, que deterioram 
o metabolismo glico-lipídico. Por outro lado, a 

prática regular de atividade física, não apenas auxilia no balanço 
aporte/gasto energético, como pode preferencialmente contribuir 
para perda de adiposidade visceral. Também reconhecidos são os 
efeitos do exercício sobre o manejo do estresse. Assim, via atenuação 
das anormalidades hormonais induzidas pelo estresse, a atividade 
física “joga a favor” do peso saudável.  
A “epidemia de falta de tempo” do homem tem encurtado aque-
le dedicado às refeições, o que tem implicações sobre o tipo de 
alimento a ser consumido. O consumo de alimentos in natura é 
cada vez menor e vem sendo substituído pelos processados. O alto 
teor energético da dieta da modernidade se deve especialmente 
ao consumo de gorduras, cujos efeitos deletérios para o sistema 
cardiovascular são amplamente evidenciados em estudos envol-
vendo animais e seres humanos. Nada desprezível é também o 
elevado teor de sódio presente nos alimentos processados e em 
fast foods. Diversos trabalhos têm confirmado que a população 
mundial extrapola em muito a recomendação internacional para 
consumo de sal e que os prejuízos para a saúde são consideráveis 
(9). Também não faltam evidências de que a redução no consumo 
desse nutriente reverteria em redução de mortalidade, especial-
mente de origem cardiovascular (10).

estratégia mundial de prevenção das DCNTs, visando à promo-
ção de padrões saudáveis de alimentação e de estilo de vida ativo. 
A “Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, 
Atividade física e Saúde” incentiva que os países apliquem-na 
segundo sua realidade, integrada às suas políticas para promoção 
da saúde e prevenção de DCNTs (4). 
Dentre as recomendações da OMS sobre dieta estão o aumento do 
consumo de frutas, verduras e legumes e a restrição ao consumo de 
gorduras, especialmente as saturadas. A inadequação no consumo 
de vegetais está entre os cinco principais fatores de risco para a carga 
global de doença. Esses alimentos são importantes na composição 
de uma dieta saudável, pois, além de ricos em micronutrientes, 
fibras e compostos bioativos com propriedades funcionais, apre-
sentam baixa densidade energética. Por outro lado, o consumo de 
gorduras saturadas e ácidos graxos trans deterioram o perfil lipídico 
do plasma, importante fator de risco para doença aterosclerótica, 
principal causa de morte de diversas populações (5). 

AdiposidAde corporAl e sAúde humAnA Comumente, a adipo-
sidade corporal é quantificada pela medida do peso. Um acréscimo 
significativo nessa medida sinaliza para a necessi-
dade de se reduzir a ingestão calórica. Por quê? Isso 
decorre das amplas evidências de estudos epidemio-
lógicos prospectivos de aumento de mortalidade 
por DCNTs à medida que o índice de massa corpo-
ral se eleva. Para certos tipos de cânceres, essa curva 
de mortalidade pode ser diferente, com aspecto 
em “J”. Deixando de lado essa última DCNT, 
até quanto se deveria reduzir a ingestão calórica 
para minimizar a mortalidade precoce ou, quem 
sabe, até superar a média de expectativa de vida?
Estão disponíveis na literatura evidências de que a 
restrição calórica – se executada sem produzir desnutrição – prolon-
ga a vida de animais em laboratório, bem como reduz a incidência 
de certas DCNTs. As primeiras observações de que ratos submeti-
dos à restrição alimentar viviam mais que aqueles alimentados ad 
libitum surgiram nos anos 1930 (6) e, a partir da década de 1970, 
aprofundaram-se os estudos sobre o sistema imune desses animais. 
A possibilidade de se viver mais e com qualidade obviamente des-
pertou grande interesse nos pesquisadores, tendo havido avanço 
no entendimento dos mecanismos que retardam o envelhecimento 
em animais (7). É provável que dietas restritas em calorias revertam 
em mudanças fisiológicas (por exemplo, menor estresse oxidativo) 
que prolonguem a vida. Vários anos são necessários para elucidar 
os complexos processos que controlam a longevidade; a partir daí 
poder-se-ão propor estratégias dietéticas para prolongar a vida, 
sem sofrer fome em demasia. A literatura carece da resposta se a 
constante sensação de fome decorrente da dieta de baixa caloria 
representaria um crédito para mais e melhores anos de vida.
Mais ampla é a literatura que investiga o papel de certos padrões 
dietéticos, alimentos, ou de nutrientes na adiposidade corporal e, 
consequentemente, no risco para DCNT. Quando o assunto é “ema-
grecer”, não há consenso sobre a superioridade de um tipo de dieta 
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ses pareciam ser geneticamente mais predispostos a essas doenças 
quando expostos a fatores ambientais, entre estes, os alimentares. 
Comparando-se a dieta consumida pelos dos imigrantes de Bauru e 
dos EUA com a dos japoneses em seu país de origem, verificou-se que 
o percentual calórico atribuído às gorduras nos nipo-brasileiros era 
o dobro daquele dos japoneses no Japão e equivalente ao dos nipo-
americanos. No acompanhamento dessa população nipo-brasileira, 
o JBDS teve a oportunidade de detectar a associação de alimentação 
rica em gordura saturada (e consumo de carne vermelha pelos ho-
mens) com a ocorrência de síndrome metabólica. 
Em 2005, motivado por esses achados, os pesquisadores do JBDS 
iniciaram uma terceira fase do estudo, que constou de programa 
de intervenção baseado em orientação para dieta saudável e prática de 
atividade física, utilizando recursos factíveis em termos de saúde pú-
blica no Brasil. Após 2 anos de intervenção, observou-se, em média, 
diminuição nos parâmetros antropométricos, pressão arterial e níveis 
de glicemia e colesterol desses indivíduos. Concluiu-se, também, que 
um tempo de acompanhamento maior seria necessário para avaliar 
a persistência desses benefícios e o impacto dos mesmos no risco de 
desenvolver DM e eventos cardiovasculares. 

considerAções FinAis Importante ressaltar, como considerações 
finais, que o propósito deste texto não é assumir uma posição contrá-
ria ao ambiente moderno, nem tampouco contraindicar a atualização 
de hábitos de vida. Sob a perspectiva de profissional comprometida 
com a saúde pública, particularmente em questões relacionadas à 
nutrição, é o momento de compartilhar preocupações, alertar e, 
quem sabe, ampliar o campo de ideias e de práticas para reorientar as 
pessoas no rumo da boa nutrição. Mudanças comportamentais para 
promoção de vida saudável em ambiente francamente obesogênico 
são um grande desafio. Estratégias focadas exclusivamente no indiví-
duo não são suficientes para prevenção e controle de DCNTs. Ações 
conjuntas, envolvendo profissionais de diferentes áreas, da saúde, 
propaganda/marketing e educação, produtores de alimentos, órgãos 
governamentais, indústrias de alimentos, além de outras, poderão ser 
mais eficazes na elaboração de programas de estilo de vida saudável 
que resultem em qualidade de vida e longevidade.

Sandra Roberta G. Ferreira é professora titular do Departamento de Nutrição, Faculdade de 

Saúde Pública, Universidade de São Paulo. Email: sandrafv@usp.br
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Em paralelo à epidemia de obesidade, as cifras de DM2 ao redor do 
globo se elevam de forma bastante preocupante. Inquérito popula-
cional realizado em nove capitais brasileiras mostrou que no final 
dos anos 1980 o DM2 acometia 7,6% da população adulta (11); 
estudo mais recente, no interior de São Paulo, aponta percentual 
superior a 10%. Antes doença típica da maturidade, hoje já se mani-
festa em jovens; os avanços terapêuticos no controle da glicemia 
e das suas complicações crônicas têm permitido prolongar a vida 
embora com prejuízos da sua qualidade. A boa notícia é a de que 
está amplamente comprovado o papel da dieta associada à atividade 
física na prevenção do DM2 em indivíduos de risco (12).  

o pApel do Ambiente pArA dcnts Estudos de populações que 
migram para um ambiente com características geográficas e culturais 
distintas representam oportunidade ímpar para se investigar o papel 
de fatores ambientais na gênese de doenças, como a obesidade e suas 
comorbidades. A literatura dispõe de exemplos apontando o impacto 
do novo ambiente na ocorrência de obesidade e de DM2 em popula-
ções migrantes. É o caso dos índios Pima que habitaram a região da 
Piméria – antigamente em terras mexicanas – hoje estado do Arizona, 
EUA. Essa população apresentava índice de massa corporal normal 
quando trabalhava arduamente na zona rural. A migração para a 
zona urbana impôs importantes mudanças socioculturais, redução 
da atividade física e alterações nos hábitos alimentares, determinantes 
de considerável ganho de peso. Atualmente, além de obesa, essa po-
pulação apresenta a maior prevalência de DM2 registrada no mundo. 
Outro exemplo vem dos imigrantes japoneses para as Américas. 
Originariamente, a população japonesa caracterizava-se por baixa 
morbimortalidade por DM2 e doença cardiovascular, mas mudan-
ças socioculturais no Ocidente associaram-se a aumento no risco 
dessas doenças. Estudos conduzidos há décadas nos EUA foram 
pioneiros em revelar as consequências sobre a saúde dos imigran-
tes japoneses. Posteriormente, ocorreram duas ondas migratórias 
ao Brasil, de 1908 a 1941 e de 1953 a 1963, permitindo atualmente 
a coexistência de diferentes gerações de nipo-brasileiros no nosso 
meio. Hoje, a maior população nikkey fora do Japão vive em territó-
rio brasileiro, especialmente no estado de São Paulo. 
A reflexão sobre esse movimento migratório nos remete aos contrastes 
existentes entre os hábitos de vida dos habitantes destas duas regiões 
do globo. Desde os anos 1990, pesquisadores do Japanese-Brazilian 
Diabetes Study Group (JBDS) têm investigado o impacto do ambien-
te ocidental na saúde de imigrantes japoneses residentes no Brasil (13). 
Em 1993, o JBDS estimou a prevalência de DM2 e doenças associa-
das em nipo-brasileiros de primeira e segunda gerações, residentes em 
Bauru, SP. Utilizando critérios específicos para asiáticos, 22,4% dos 
nipo-brasileiros foram caracterizados como portadores de excesso de 
peso na primeira fase do estudo. Em 2000, essa prevalência subiu para 
44,2%, e 50,3% apresentavam obesidade abdominal. A prevalência 
de DM2 era mais que o dobro daquela observada na população geral 
brasileira e 4 vezes a do Japão; além disso, eram altas as frequências 
de hipertensão e dislipidemia,  componentes da denominada sín-
drome metabólica. Ao mesmo tempo que esse quadro apontava para 
um papel deletério do ambiente ocidental, os descendentes japone-
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SeGuRAnçA AlimentAR e  
nutRiCionAl: PReSSuPoStoS 
PARA umA novA CiDADAniA?

amália Leonel nascimento
sonia Lúcia L. sousa de andrade

 numa versão idealizada, consolidando princípios, pro-
postas e compromissos políticos, a segurança alimentar 
e nutricional (SAN) seria considerada como a condi-
ção em que todas as pessoas, em todos os lugares e du-
rante todo o tempo, teriam garantido o acesso a um 

conjunto básico de alimentos em quantidade e qualidade adequadas 
para atender suas necessidades biológicas de energia e nutrientes. Si-
multaneamente, essa condição individual e coletiva considera e integra 
outras necessidades e direitos básicos como saúde, habitação, educa-
ção e co-participação, fundamentalmente assegurados pelo exercício 
de uma atividade econômica, cultural e eticamente aceitável, dentro 
de um contexto político e ecologicamente sustentável. Portanto, seria 
uma condição que considera o presente e se projeta para o futuro.

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimen-
tares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e 
que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.” (Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, art. 3º, 2006)

Parece evidente tratar-se de um objetivo ambicioso, talvez mesmo 
utópico. Sem perder de vista o caráter universal que a SAN envolve 
e reclama, este artigo se propõe a analisar o histórico desse processo e 
seus desdobramentos, na perspectiva de construção de um mandato 
de cidadania. Ou seja, é um exercício do referencial teórico e histórico, 
e de validação e avaliação dos desafios, estratégias e desfechos a serem 
enfrentados para seu alcance.
A SAN foi o fator crítico na seleção e evolução inicial da espécie huma-
na e no posterior desenvolvimento das civilizações. E nenhuma outra 
mudança teve tanta influência na segurança alimentar das gerações 
subsequentes quanto a que o antepassado do homem experimentou, 
no período neolítico, ao se transformar em pastor e agricultor, deixan-
do assim de depender exclusivamente da caça e do extrativismo para 
nutrir-se. E toda vez que, no curso da história, a segurança alimentar foi 
gravemente afetada, a incapacidade de restabelecê-la foi seguida, mais 
cedo ou mais tarde, de sérios distúrbios sociais. Quando o desequilíbrio 
agudo entre a demanda e a oferta de alimentos não era corrigido por 
um desses meios, a natureza dava sua inexorável contribuição (1).

conceito de segurAnçA AlimentAr No final do século XVIII 
esse tema é abordado, de forma absolutamente original, pelo eco-
nomista e demógrafo inglês Thomas Robert Malthus (em 1798), o 
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progrAmAs brAsileiros Estudando melhor o caso brasileiro, que 
pode ser ilustrativo, mesmo em escala internacional, a SAN também 
vem ocupando de forma crescente a agenda pública no curso de um 
efervescente processo de construção de valores e práticas, com im-
pactos diretos na estrutura político-institucional de distintos setores 
governamentais e societários, crescendo também a preocupação com 
os aspectos culturais, ambientais, de saúde e nutrição (5).
Desde a primeira metade do século XX, o país tem avançado na 
construção de ações com reflexos nas condições de alimentação e 
nutrição como a instituição do salário mínimo em 1936, progra-
mas de abastecimento, alimentação escolar, refeitórios para traba-
lhadores nos anos 1950 e programas de suplementação alimentar 
nos anos 1970 (6).
É oportuno e pertinente observar que a instituição do salário 
mínimo no Brasil, em abril de 1938, fruto da luta da popula-
ção trabalhadora, representou o acesso a uma cesta básica de 
12 alimentos, cobrindo as recomendações mínimas de calorias, 
proteínas, sais minerais e vitaminas, e constitui um precedente 
histórico em toda a América Latina e em quase todos os países do 
mundo. Ademais, contemplava-se o setor de habitação, vestuário, 
transporte, educação e saúde, de forma que representa uma ante-
cipação de conceitos e características que definem a segurança 
alimentar e nutricional no século XXI.
A fome, como questão política, entrou na agenda brasileira em 
1946, quando o médico, sociólogo, geógrafo e político pernambu-
cano Josué de Castro (1908-1973) publicou o clássico Geografia 
da fome, rompendo com a “conspiração do silêncio”, iniciando um 
movimento universal de resgate da cidadania de dois terços da popu-
lação humana que, estimativamente, na sua época, sofria os efeitos 
da insuficiência alimentar em escala praticamente pandêmica (7).
E, em meados da década de 1980, dois eventos ocorreram no Brasil, 
um mais técnico e outro político, que conferiram mais ênfase às 
dimensões social e econômica da questão. O primeiro refere-se à ela-
boração do documento “Segurança Alimentar” – proposta de uma 
política de combate à fome no âmbito do Ministério da Agricultura, 
em 1985; e o segundo insere a mobilização da sociedade civil, que 
levou à realização da I Conferência Nacional de Alimentação e 
Nutrição (Cnan), em 1986, cujas proposições implicaram, entre 
outras coisas, na introdução do qualificativo nutricional à noção de 
segurança alimentar (6).
Em 2004, participando do conselho da FAO, o Brasil aprova as 
diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito 
à alimentação adequada no contexto da SAN. Dois anos depois, 
como fruto de um processo de participação democrática da socieda-
de brasileira, foi instituída a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Losan), que propõe um sistema nacional norteado, tal 
como o Sistema Único de Saúde (SUS), pelos princípios da univer-
salidade, participação social, intersetorialidade e equidade (social, 
econômica, étnica e de gênero) (8).
Por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan), os órgãos governamentais dos três níveis de governo e as 
organizações da sociedade civil atuariam conjuntamente na formu-
lação e implementação de políticas e ações de combate à fome e de 

primeiro a sustentar a ideia de que o crescimento demográfico iria 
ultrapassar a capacidade produtiva da terra gerando fome e miséria. 
Apoiada em sua teoria, a modernização conservadora da Revolução 
Verde, entre as décadas de 1930 e 1980, mudou do padrão extensivo 
tradicional de produção de alimentos para um novo modelo intensi-
vo.  Com isso, em termos globais, a produção de alimentos per capita 
aumentou 5% na década de 1980; no entanto, tomando a produção 
específica de 75 países em desenvolvimento (cerca de metade deles) 
constatou-se que produziam, por pessoa, menos alimentos ao final 
daquela década do que em seu início (1).
O conceito propriamente dito da segurança alimentar data da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) relacionado com a segu-
rança nacional. Em seguida, voltou a ser discutido no início do 
século XX, a partir da Segunda Grande Guerra (1939-1945), 
quando mais de metade da Europa estava devastada e sem con-
dições de produzir o seu próprio alimento. Ainda hoje, para os 
países, configura-se o imperativo de atribuir à segurança alimen-
tar – quer em termos globais ou nacionais – importância estra-
tégica decisiva para a preservação de seus interesses, cada vez 
mais próximos do interesse da manutenção da paz e segurança 
internacionais (1;2).
No início dos anos 1970, com a crise de escassez associada a 
uma política de manutenção de estoques de alimentos e com a I 
Conferência Mundial de Alimentação, organizada pela Food and 
Agriculture Organization (FAO), órgão integrante da Organização 
das Nações Unidas (ONU), a segurança alimentar passou a ser 
uma questão de produção de alimentos, com ênfase na comida. Na 
década de 1980, com a superação da crise de alimentos, concluiu-
se que os problemas da fome e da desnutrição eram decorrentes 
de problemas de demanda, ou seja, de acesso e não só de produ-
ção. Dez anos depois, observou-se maior ampliação do conceito, 
incluindo oferta adequada e estável de alimentos e principalmente 
garantia de acesso, além de questões referentes à qualidade sanitá-
ria, biológica, nutricional e cultural dos alimentos (3).
Segundo o Plano de Ação da Cimeira Mundial de Alimentação de 
1996, “existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo 
momento, acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutri-
tivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e 
preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e sã. A 
este respeito é necessário uma ação concertada, a todos os níveis.” 
Assim, a responsabilidade dos Estados nacionais seria assegurar 
esse direito e fazê-lo em obrigatória articulação com a sociedade 
civil, cada parte cumprindo suas atribuições específicas (3). 
Dessa definição decorre que a SAN é condicionada por fatores 
ligados à oferta e à demanda de alimentos na sociedade. Essa ofer-
ta requer o uso criterioso e sustentável dos recursos naturais da 
sociedade, o emprego de tecnologias e a execução de políticas 
governamentais que estimulem a produção e a comercialização 
de alimentos saudáveis e compatíveis com a cultura alimentar. 
Em relação à demanda, essa exige níveis mínimos de renda da 
população e acesso a conhecimentos básicos sobre a relação entre 
alimentação e saúde, composição nutricional dos alimentos e 
recomendações dietéticas (4).
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Quase trinta anos após a conferência, dados da FAO no II Fórum 
Mundial de Alimentação em 2002 indicaram que, a cada ano, 
o número de subnutridos caia oito milhões. Apesar de parecer 
muito, a dimensão da fome no mundo é de tal gravidade que, para 
que em 2015 se alcance a metade desse número, a taxa de redu-
ção deve ser de pelo menos 22 milhões por ano. Ainda segundo 
a FAO, até 2003, houve um aumento das pessoas subnutridas 
no mundo para 854 milhões e, em 2008, chegou a 923 milhões, 
como efeito da crise mundial de alimentos. Hoje, já se configuram 
um bilhão de famintos (10; 11).
Segundo Belik (2), através da SAN, o direito humano à alimen-
tação adequada não deve ser resultado de ações de caridade, 
pautando-se em relações clientelistas, troca de favores ou desres-
peito aos valores culturais dos grupos atendidos, mas sim, prio-
ritariamente, uma obrigação a ser exercida pelo Estado, que é a 
representação da sociedade.
Tal como as demais transformações sociais, o direito à alimen-
tação também necessitou de uma institucionalidade específica, 
para seu exercício cotidiano. Assim, mais uma vez com a parti-
cipação de entidades civis, movimentos sociais, órgãos públicos 
e privados, organizações não governamentais, artistas e cidadãos 
de todo o país, em campanha nacional, foi promulgada este ano 
a emenda constitucional 64, que inclui a alimentação entre os 
direitos sociais (12). 

Art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (Brasil, 
2010, grifo nosso)

Esse recente e lento passo, que transitou sete anos desde sua 
proposição inicial no Senado até sua aprovação final, permitiu 
não só a legitimação do direito, mas o reconhecimento de que a 
luta pela garantia do direito à alimentação não pode estar disso-
ciada da luta a favor dos demais direitos e consequente resgate 
de uma cidadania completa, democrática e construída em nível 
local, nacional e até global. 
Numa síntese histórica, quando surgiu a concepção de segurança 
alimentar, o que estava em jogo era a segurança nacional. Um 
século depois, adquiriu status de direito, cuja responsabilidade 
seria de todos, o que significa desenvolver um conceito de SAN 
com participação do Estado, das empresas e dos cidadãos. Assim, 
a SAN passou por várias fases, do foco à produção de alimentos, 
oferta e abastecimento, moeda de troca do capitalismo, até ganhar 
o capítulo dos direitos sociais e tornar-se variável estratégica fun-
damental do desenvolvimento humano. 
Na verdade, a expressão “desenvolvimento humano” configura um 
novo referencial, que deve ser buscado conjugando o progresso 
econômico, social, político, cultural, ecológico, co-participativo e 
ético. Nessa nova compreensão, a ética é um co-requisito, perpas-
sando todos os aspectos, e onde a SAN representa um objetivo meio 
e, sobretudo, um objetivo fim.

promoção da segurança alimentar e nutricional, e ainda no acom-
panhamento, monitoramento e avaliação da situação nutricional da 
população, definindo direitos e deveres do poder público, da famí-
lia, das empresas e da sociedade (8).
A “Ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida” continuou 
a discussão do conceito de SAN a partir das conclusões da Cúpula 
Mundial de Alimentação, ocorrida em Roma em 1992, liderada pela 
FAO. Esse conceito continuou sendo discutido no Fórum Brasileiro 
de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), criado em 1998, 
e nas II e III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, realizadas em 2004 e 2007, incluindo atualmente a 
questão da soberania e da sustentabilidade alimentar (2; 6). 
A soberania alimentar acrescenta na trajetória da SAN a importância 
da autonomia alimentar dos países, associada à geração de emprego 
dentro do país e à menor dependência das importações e flutuações 
de preços do mercado internacional. A sustentabilidade, por sua vez, 
traz conceitos ligados à preservação do meio ambiente, não utiliza-
ção de agrotóxicos e da produção extensiva em monoculturas, tor-
nando possível a preservação das condições ecológicas que garantam 
a disponibilidade de alimentos para as gerações futuras (2; 9).
Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Desde a realização 
da Conferência Mundial sobre Alimentação, em 1974, os governos 
participantes comprometeram-se a dedicar esforços para garantir o 
direito inalienável de todo homem, mulher ou criança estar livre do 
risco da fome e da desnutrição para o desenvolvimento pleno de suas 
faculdades físicas e mentais (10). 
De fato, as condições de vida, alimentação e nutrição melhoraram 
significantemente, mas de forma lenta, e os avanços prometidos 
pelo capitalismo e sua industrialização se verificam em alto grau 
de produtividade e crescimento, mas não de desenvolvimento 
humano, com retrocessos nas políticas sociais e em boa parte dos 
programas de alimentação e nutrição, permanecendo problemas 
como a fome.

figura 1. lições do passado: número de pessoas subnutridas no 
mundo, de 1969-71 a 2009

Milhões

Fonte: FAO.
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ConClusão Se na Antiguidade clássica, os homens estabeleceram 
relações fundadas em direitos e deveres mutuamente respeitados, 
no século XIX é incluído o direito à proteção contra o arbítrio do 
próprio Estado. Apenas no final do século XIX e início do século XX, 
os direitos relacionados à proteção social e, posteriormente, à própria 
condição de cidadão ganharam espaço na discussão mundial (13).
No Brasil, a “descoberta” recente desses direitos e a luta dos movi-
mentos populares contra o autoritarismo e a favor do reconheci-
mento de necessidades da população resultaram na conquista da 
democracia e no surgimento de um programa de reforma social. A 
Constituição de 1988, considerada a “Constituição Cidadã”, insti-
tucionalizou essas vitórias, numa inédita ampliação de direitos, que-
brando o paradigma do nascimento dos direitos sociais de cima para 
baixo e das organizações da sociedade, tuteladas pelo Estado (13). 
A inclusão da alimentação entre os direitos constituintes consoli-
dou a SAN como uma questão de cidadania, que deixa de ser um 

conceito corporativista da economia, epidemiologia, nutrição ou 
áreas afins, para assumir seu caráter universal, tornando-se indis-
pensável, portanto, a análise e o conceito da SAN passando pelo 
princípio da cidadania. 
Essa integração é necessária, uma vez que a efetivação de um direito 
não garante os demais, o que tem gerado, historicamente no Brasil, 
uma cidadania e uma SAN incompletas. Assim como a cidadania, 
a SAN não pode ser visualizada como questão individual, de res-
ponsabilidade única do indivíduo, mas coletiva e de um conjunto 
de necessidades, com base em práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, eco-
nômica e ambientalmente sustentáveis. 
Esse novo conceito traz uma doutrina também nova. O debate é e 
será fundamental para a sua evolução conceitual e exercício efeti-
vo, e precisa ser realizado pelos novos sujeitos da política brasileira, 
cidadãos de voz ativa, reconhecendo seu crucial papel nesse processo 
democrático e tendo melhores condições de participação também 
na tomada de decisões. 
Sob a ótica desse novo direito de cidadania ativa, numa visão holís-
tica, a SAN passa a ocupar um lugar central nas estratégias de desen-
volvimento humano, com inclusão econômica e social da população 
nos meios de produção, promoção da soberania alimentar, melhoria 
da qualidade de vida, preservação da cultura e meio ambiente para 
o resgate da cidadania.
Efetivamente, o que se põe em relevo, seja na definição introdutória 
deste artigo, seja na análise retrospectiva dos marcos históricos que 
descrevem sua evolução no mundo e, particularmente, no Brasil, é 
o estatuto crescente da SAN, como um direito em contínua e rápida 
ascensão. Ela não é mais parte, torna-se um todo, como centro da 
gravidade da própria cidadania.
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SEGURANçA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: DO CONCEITO AO DIREITO

Período Evolução histórica

1914 - 1918 Surge o conceito de segurança alimentar 

relacionado com segurança nacional durante a 

Primeira Guerra Mundial.

1939 - 1945 Na Segunda Guerra Mundial, ganha importância 

estratégica decisiva na preservação dos 

interesses dos países.

1946 A fome, como questão política, entra na agenda 

mundial, com a publicação do livro Geografia da 

fome, por Josué de Castro.

Anos 70 Com a crise de alimentos, passa a ser uma 

questão de produção agrícola, com ênfase  

na comida.

Anos 80  Fome e desnutrição vistas como problemas  

de acesso e não de produção. Ampliação do 

conceito, incluindo oferta adequada e estável  

e garantia de alimentos saudáveis a todos.

1996 Na Conferência Mundial de Alimentação, é 

discutida a responsabilidade do Estado para 

assegurar esse direito e fazê-lo em obrigatória 

articulação com a sociedade civil.

2004 Durante a II Conferência Nacional de SAN, é 

incluído o respeito à diversidade cultural e à 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental ao 

seu conceito.

 151 países que compõem o conselho da FAO 

aprovam as diretrizes voluntárias em apoio à 

realização progressiva do direito à alimentação 

adequada no contexto da SAN.

2006 Como esforço para colocar o direito à 

alimentação como eixo norteador da SAN, é 

sancionada a Lei Orgânica da SAN no Brasil.

2010 No Brasil, é promulgada a emenda constitucional 

que inclui a alimentação entre os direitos sociais.
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AlimentoS veRSuS PoPulAção: 
eStá ReSSuRGinDo o fAntASmA 
mAltHuSiAno?

ricardo abramovay

 malthusianismo tornou-se expressão maldita desde, 
no mínimo, a segunda metade do século XIX e ho-
je se associa não só a uma postura política reacio-
nária, mas a grosseiros erros de previsão. De fato, o 
pastor Thomas Robert Malthus (1766-1834) de-

fendia os interesses dos latifundiários britânicos de sua época (1; 2) 
e elaborou uma lei científica cujo resultado apocalíptico mostrou-se 
felizmente errado: enquanto o crescimento populacional obedece-
ria a uma progressão geométrica, o aumento da produção agrícola 
teria um ritmo apenas aritmético. A consequência seria brutal, mas 
inevitável: somente as crises alimentares e a morte dos famintos con-
seguiriam adequar a satisfação das necessidades humanas às possibi-
lidades produtivas da agropecuária.
O estudo concreto das situações de fome mostra, no entanto, um 
paradoxo que dominou toda a reflexão e, de certa forma, as políticas 
públicas sobre o tema, ao menos durante a segunda metade do sécu-
lo XX: a fome era e é provocada muito mais pela impossibilidade de 
acesso a alimentos existentes do que pela escassez absoluta na oferta. 
E na raiz dessa impossibilidade estão não apenas falta de dinheiro 
para comprar comida, mas, como mostram inúmeros trabalhos do 
prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen (3; 4), falta de democra-
cia para que políticas públicas permitam que cheguem os alimentos 
aos que não podem produzi-los ou adquiri-los no mercado. Mesmo 
que a fome no mundo atinja hoje a inadmissível cifra de quase um 
bilhão de pessoas (5), isso representa menos de um sexto da humani-
dade, contra nada menos de um terço de famintos no início dos anos 
1970. Será que se pode daí tirar a conclusão de que Malthus errou e 
que as sociedades atuais caminham, mesmo que mais lentamente do 
que seria de se esperar, na boa direção?
Este artigo procura mostrar que Malthus errou menos do que se 
supunha e, sobretudo, que acertou em cheio num problema central 
que a ciência econômica posterior a ele insiste em ignorar: a elevação 
da produção material e da oferta de serviços encontra um claro limi-
te no esgotamento da capacidade de os ecossistemas continuarem 
prestando os serviços de que depende a sobrevivência das sociedades 
humanas. O mais importante documento a esse respeito, a Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio (6), mostra que, dos 24 serviços prestados 
pelos ecossistemas às sociedades humanas, nada menos que 15 estão 
hoje degradados ou são usados de forma insustentável. Que serviços 
são estes? Entre os fundamentais estão a água, o ar, o controle da ero-
são e das enchentes, a oferta de alimentos, a reciclagem de nutrientes, 
a obtenção de madeira, energia e medicamentos, os valores culturais 
e espirituais que a natureza propicia e os serviços de regulação do 
próprio clima. Mesmo que Malthus tenha subestimado o poder da 
tecnologia em enfrentar os limites da natureza e preconizado méto-
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sados no estudo do IFPRI. O aquecimento global vai intensificar 
uma tendência declinante nos ganhos de produtividade ligados a 
essas tecnologias que já vem de longe: durante os anos 1960, os 
ganhos de rendimentos com cereais na agricultura mundial foram 
de 3,2% ao ano. Nos anos 2000, essa taxa declina para 1,5% ano (7). 
Pesquisadores da Universidade de Washington e da Universidade de 
Stanford chegaram a resultados ainda mais impressionantes, com 
base na análise de vinte e três modelos climáticos globais (9): é de 
90% a chance de que as temperaturas dos trópicos e dos subtrópicos, 
no final do século XXI, excedam as maiores temperaturas já regis-
tradas entre 1900 e 2006. Isso significa ficar muito além das médias 
habituais, o que amplia o risco de perda nas safras.

A AgropecuáriA no Aquecimento globAl Essa distribuição 
desigual dos impactos das mudanças climáticas coloca o problema 
alimentar mundial num patamar inédito. A fome hoje se concentra 
nas áreas rurais de países em desenvolvimento, onde a agricultura 
é uma das poucas atividades capazes de gerar renda monetária as-
sim como serviços e produtos não monetários. E é exatamente tal 
produção agropecuária a mais ameaçada pelo aquecimento global. 
Segundo o IFPRI (8), quase metade da população economicamen-
te ativa nos países em desenvolvimento depende da agricultura. 
O desafio atual não consiste apenas em impedir que a produção 
agropecuária mundial fique aquém do necessário à satisfação das 
necessidades humanas: o fundamental é conseguir que os que hoje 
se encontram em situação de pobreza possam fazer do aumento da 
produção agropecuária o meio de sua inserção no sistema produtivo e 
de sua emancipação social. As mudanças climáticas que afetam as re-
giões onde eles se concentram surgem como um poderoso obstáculo 
diante desse objetivo. Os pobres rurais dos países onde a fome é mais 
severa já enfrentam problemas graves ligados à dificuldade de acesso 
a terra, ao crédito, ao conhecimento de tecnologias adequadas e aos 
mercados. O que, agora, é agravado pelo horizonte do aquecimento 
global que atingirá de forma especialmente severa suas regiões. 
No Brasil, a situação é felizmente menos grave que na África sub-
sahariana ou no sul da Ásia, mas ainda assim preocupante. A Embrapa 
e a Unicamp publicaram, em 2008, um estudo prospectivo onde 
é nítido o aumento do risco climático para quase todas as cultu-
ras estudadas (10). Dos nove produtos analisados no trabalho da 
Embrapa e da Unicamp (café, algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, 
girassol, mandioca, milho e soja) correspondentes a 86,2% de toda 
a área plantada em 2007 com lavouras, somente a cana-de-açúcar e 
a mandioca não sofrem redução de área. E, no caso da mandioca, ela 
seria deslocada, pois o semi-árido do Nordeste não mais permitiria 
sua produção. Em Pernambuco, entre 1980 e 2005, a temperatura 
média subiu 3 graus e os modelos climáticos do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam, segundo o pesquisador Paulo 
Nobre, forte probabilidade de dias ininterruptos de estiagem, catas-
tróficos para a produção agropecuária (11).
A cultura mais seriamente atingida pelo aquecimento global será, 
provavelmente, a soja, que hoje representa o maior valor produzido 
e exportado pela agricultura brasileira. O produto seria extinto tanto 
do Sul do país, como das novas áreas de cerrado do Nordeste (10). 

dos hoje inadmissíveis para resolver o problema da fome, a verdade é 
que ele tocou num ponto central: o crescimento econômico encontra 
barreiras naturais, que podem ser contornadas, mas não suprimidas.
O aquecimento global é talvez a expressão mais emblemática desse 
limite, que se exprime, também, no ritmo preocupante de declínio 
da biodiversidade em todo o mundo. Isso significa que a extraordi-
nária redução da fome nos últimos quarenta anos mostra-se menos 
promissora do que parece para o futuro. Aliás, esse declínio, que 
acontecia de forma contínua desde o final dos anos 1970, rever-
teu-se nos últimos dez anos: os 842 milhões de famintos de 1990 
ampliaram-se hoje a mais de um bilhão (7). 
É verdade que a agropecuária mundial é capaz de produzir a quan-
tidade de alimentos necessária à plena satisfação das necessidades 
humanas. Mas, para que esse objetivo seja atingido e, sobretudo, para 
que o contingente de quase 2,3 bilhões de pessoas a mais que deverão 
povoar o planeta até 2050 (7) tenham suas necessidades alimentares 
satisfeitas, é indispensável que o próprio sistema alimentar mundial 
encontre novos caminhos. No eixo de tais mudanças está a maneira 
como se enfrenta o  duplo problema do aquecimento global e da perda 
da biodiversidade, em que a agropecuária tem importância decisiva. 

o Aquecimento globAl nA AgropecuáriA A agropecuária é o 
setor econômico mais diretamente dependente de fatores naturais 
ligados à regulação climática: as plantas só conseguem fazer fotossín-
tese, ou seja, usar a energia do sol para converter dióxido de carbono 
em compostos orgânicos, dentro de certos limites de temperatura. 
Temperaturas, por vários dias, acima de 34º acabam comprometendo 
de forma severa a produtividade agrícola. Além disso, a intensifica-
ção do calor tem o efeito de aumentar tanto a evaporação como a 
transpiração das plantas (a evapotranspiração). Ao mesmo tempo, 
ela tende a concentrar a devolução dessa água em chuvas violentas 
que nem sempre ocorrem ali onde está a produção agrícola. Uma das 
mais graves consequências das mudanças climáticas são os chamados 
eventos extremos, que já se exprimem por todo o mundo, em regiões 
rurais e urbanas, com danos socioambientais dramáticos.
Os mais importantes estudos sobre esse tema mostram que as regiões 
tropicais, mesmo não sendo as maiores responsáveis pelo aqueci-
mento global, serão muito mais afetadas pelas mudanças climáticas 
que as temperadas. O International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) fez um estudo com base em diversos modelos climáticos (8) 
e o resultado converge na preocupante direção de declínio geral do 
ritmo de aumento da produção agropecuária. Só que, na média, os 
rendimentos agrícolas nos países desenvolvidos são menos afetados 
que nos países em desenvolvimento. O sul da Ásia é particularmen-
te atingido, segundo o que prevêem os modelos examinados pelos 
pesquisadores do IFPRI. Mesmo com aplicação de fertilizantes, essa 
redução de rendimentos apenas se atenua. E não se pode esquecer 
que os fertilizantes químicos baseiam-se em recursos naturais tam-
bém cada vez mais escassos e mais caros. As áreas irrigadas do sul 
da Ásia, exatamente ali onde se concentraram os mais promissores 
resultados das técnicas agronômicas que caracterizaram o progresso 
técnico dos últimos trinta anos do século XX (a chamada Revolução 
Verde), diminuirão seu rendimento sob todos os cenários anali-
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dirigido pelo professor Carlos Augusto Monteiro, acusa que o exces-
so de peso (que é grave, mas não tanto quanto a obesidade) no Brasil 
passa de 42,7% da população em 2006 a 46,6% em 2009 (14). 
E, mundialmente, a estimativa da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação (FAO, da sigla em inglês) é de 
1,6 bilhão de pessoas com excesso de peso: mais que a população 
diretamente atingida pela fome (15).
A Organização Mundial da Saúde calculou a quantidade de anos de 
vida perdidos em função de vários tipos de doenças. As relacionadas 
diretamente à fome (e que atingem particularmente os recém-nas-
cidos e as crianças) representam uma perda de 200 milhões de anos 
de vida. O segundo lugar nesse ranking macabro é ocupado pelas 
doenças ligadas à obesidade e a estilos excessivamente sedentários de 
vida que arrancam 150 milhões de vida da humanidade. Isso é quase 
o dobro do representado pelas doenças sexualmente transmissíveis. 
Nos Estados Unidos, só o tabaco mata mais que a obesidade e o 
sedentarismo que a acompanha (16).
Na raiz desse problema cada vez mais grave de saúde pública encon-
tra-se o sistema alimentar mundial. É bem verdade que o progresso 
técnico contemporâneo, o aumento da produtividade na agropecuá-
ria, a rapidez no deslocamento dos produtos e formas ágeis de arma-
zenamento e transporte permitem, hoje, alimentar uma população 
crescente. O fato, entretanto, de que esse sistema empurre sistemati-
camente o consumo muito além do suficiente não traz apenas proble-
mas sérios de saúde pública. Ele conduz igualmente à degradação dos 
recursos imprescindíveis para que sejam mantidos os serviços ecossis-
têmicos básicos compatíveis com um planeta povoado por quase 9,5 
bilhões de pessoas, que é a perspectiva de estabilização da população 
mundial em torno de 2050. A pecuária é o exemplo mais emble-
mático da distância que pode haver entre satisfazer as necessidades 
humanas e patrocinar explicitamente o consumo excessivo com base 
na degradação ambiental sistemática. É claro que são igualmente 
importantes e, por vezes até mais graves, o estímulo a refrigerantes, 
guloseimas e alimentos industrializados e semi-industrializados em 
geral. Mas os problemas provocados pelo excessivo consumo de carne 
estão entre os mais impactantes sob o ângulo socioambiental.
Um norte-americano come 120 quilos de carne por ano. Isso supera 
a média mundial dos países desenvolvidos que é pouco superior a 
80 quilos. O Brasil está acima dessa média, com cerca de 90 quilos 
anuais. O consumo excessivo de carne “é a fonte primária de gor-
dura saturada, responsável pelo alto risco de doenças cardiovascu-
lares, diabetes e vários tipos de câncer”. A sóbria revista britânica de 
saúde pública em cujo editorial se encontra esta advertência (17) 
é corroborada por publicação científica norte-americana voltada 
a doenças cardiovasculares, que mostra a maior probabilidade de 
o alto consumo de carne associar-se à obesidade (18). Trata-se de 
um padrão alimentar não apenas nocivo aos indivíduos, mas que 
representa também um uso predatório dos recursos cada vez mais 
escassos diante de um planeta cuja população ainda vai crescer um 
terço e que ainda tem pela frente o desafio de eliminar os que hoje 
se encontram em situação de fome. 70% da área agrícola mundial, o 
que corresponde a 30% de todo o solo do planeta são ocupados ou 
com pastagens ou com culturas voltadas à alimentação animal (15). 

Essa, aliás, é razão suficiente para que se intensifiquem os esforços 
de que o país deixe de encarar o bioma do Cerrado simplesmente 
como fronteira agrícola, legitimando assim o desmatamento de que 
ele é hoje objeto. A destruição do cerrado só vai fragilizar ainda mais 
esse bioma e torná-lo mais suscetível aos impactos negativos que aí 
se prevê das mudanças climáticas. 
O resultado global dessa situação é aterrador. A previsão é que a oferta 
calórica mundial per capita em 2050 seja inferior à de 2000 (7). Pior, 
tudo indica que a produção agropecuária estará ainda mais concen-
trada em alguns poucos países do que hoje. Em outras palavras, o 
cenário é de ampliação da dependência alimentar em que se encontra 
parte crescente dos países em desenvolvimento. Enfrentar essa ques-
tão exige mudanças cruciais no próprio sistema alimentar dominante 
no mundo contemporâneo. Vejamos a questão mais de perto.

obesidAde mAior que A Fome A organização do sistema alimentar 
mundial está conduzindo as populações contemporâneas ao pior de 
dois mundos. Por um lado, como acaba de ser visto, a tendência de-
clinante no número de famintos inverte-se de forma preocupante nos 
últimos anos, ao mesmo tempo em que aumentam os riscos de que os 
países mais pobres sejam incapazes de fazer do abastecimento alimen-
tar de suas próprias populações fonte de prosperidade. O desafio de 
acabar com a fome com base na expansão das capacidades produtivas 
dos que são por ela atingidos ou ameaçados tornou-se ainda mais 
complexo diante das mudanças trazidas pelo aquecimento global.
O outro lado da moeda é o aumento espetacular do contingente 
populacional não só acima do peso, mas marcado claramente por 
obesidade. E por trás dessa obesidade encontra-se um sistema de 
produção e de consumo voltado de maneira explícita a fazer com 
que a ingestão calórica das populações contemporâneas seja muito 
superior ao que uma vida saudável supõe.
O consumo médio de um norte-americano, em torno de 3.830 calo-
rias diárias, ultrapassa de longe o recomendável. O resultado é um 
inquietante aumento da população acima do peso, num patamar que 
pode ser caracterizado como de obesidade. O Centers for Disease 
Control and Prevention, órgão oficial do governo norte-americano, 
define como obesos os indivíduos com massa corporal, relativa a sua 
altura, de 30% acima de um parâmetro considerado normal. Em 
1990, nenhum estado norte-americano tinha uma prevalência de 
obesidade superior a 15% da população. Em 1999 já eram 18 os 
estados norte-americanos em que a obesidade atingia entre 20 e 24%, 
mas nenhum chegava a 25%. Em 2008, 32 estados já tinham mais 
que 25% de seus moradores obesos, sendo que em seis deles a obesi-
dade superava 30% dos habitantes (12). Entre as crianças e adoles-
centes o problema também é grave. No período entre 1976/1980 e 
2007/2008, a obesidade das crianças de dois a cinco anos amplia-se 
de 5 a 10,4% do total e os obesos de 6 a 11 anos passam de 6,5% a 
19,6% de sua faixa etária, segundo a National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) (13). E o pior é que 80% das crian-
ças obesas têm chances de se tornarem adultos obesos.
A obesidade não é um problema exclusivamente norte-americano. 
O sistema de vigilância de doenças crônicas desenvolvido pelo 
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, 
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a exploração humana dessas paisagens exige sempre algum nível de 
alteração de seus ecossistemas. O problema é que a pecuária, é a mais 
importante responsável direta pela degradação da biodivesidade no 
planeta. Dos 35 ambientes mais importantes do mundo em riqueza 
biológica, nada menos que 23 estão ameaçados pela pecuária, segun-
do a FAO (15). E o problema não está apenas na produção de carnes 
vindas de animais terrestres: de cada dez atuns, tubarões ou outros 
grandes peixes predadores que habitavam os oceanos na primeira 
metade do século XX, hoje há apenas um. A situação é tão extrema 
que pesquisadores do Fisheries Centre da Universidade de British 
Columbia (Canadá) não hesitam em falar de “guerra de extermínio”, 
ao caracterizarem as atividades pesqueiras atuais (21).

conclusões Duas conclusões importantes emergem desse qua-
dro. A primeira refere-se ao próprio crescimento populacional. 
Seria muito mais fácil lidar com os limites que a resiliência dos 
ecossistemas impõem às sociedades humanas caso o horizonte 
demográfico não fosse de expansão tão intensa como se prevê 
hoje. Essa ideia costuma suscitar aversão pelo fato de evocar a 
lembrança de tentativas autoritárias e ineficientes de controle po-
pulacional, aplicadas em diversos países em desenvolvimento e 

no sul da Ásia em particular. O que hoje se sabe 
a respeito da transição demográfica é que a me-
nor mortalidade de bebês e crianças pequenas é 
um dos determinantes decisivos da redução de 
fertilidade. A isso se acrescenta a educação das 
meninas e, de maneira geral, o aumento do poder 
de decisão das mulheres com relação a seu próprio 
corpo. O acesso à educação, aos serviços de saúde 
e a métodos modernos de contracepção auxilia 
a que a maternidade seja uma opção e não uma 
fatalidade ou, pior, o resultado de decisões que 
não são das próprias mulheres. Reduzir as taxas 

de fertilidade, sobretudo na África ao sul do Sahara onde elas ainda 
são altíssimas e quase sempre acima de 6 filhos por mulher, é um 
grande desafio das sociedades contemporâneas. Isso pode ser alcan-
çado como resultado do próprio processo de desenvolvimento, ou 
seja, com a ampliação das possibilidades de escolha dos indivíduos 
sobre o rumo de suas vidas. No entanto, como mostra o professor 
Jeffrey Sachs “o apoio financeiro dos Estados Unidos aos serviços 
de planejamento familiar em países de baixa renda foi tolhido nos 
últimos 25 anos pela direita religiosa americana, que criou obstá-
culos para o financiamento de serviços de planejamento, cortou 
o apoio ao Fundo de População da ONU e instituiu a chamada 
regra de proibição contra quaisquer organizações que tivessem 
recebido recursos de qualquer outra fonte para o aborto legal ou 
para aconselhamento sobre a opção do aborto (mesmo onde ele é 
legalizado)” (22). Investir em educação, melhorar a qualidade de 
vida, ampliar as liberdades dos indivíduos e o acesso aos serviços 
de saúde são os principais meios de se evitar a persistência do 
crescimento demográfico.
A segunda conclusão que os dados aqui apresentados trazem refe-
re-se aos movimentos sociais capazes de evitar a catástrofe repre-

pecuáriA e desmAtAmento Entre os problemas daí decorrentes 
destacam-se três. Em primeiro lugar, a pecuária de corte é o mais 
importante determinante do desmatamento em todo o mundo e, 
particularmente, na Amazônia. O grande problema dessa forma de 
ocupação da terra é que, além das emissões de gases de efeito estufa 
a que ela conduz, representa também um enorme desperdício no uso 
de recursos que poderiam oferecer potenciais de geração de renda 
muito maiores que a pecuária. As florestas contemporâneas são hoje, 
sobretudo, objeto de destruição para que em seu lugar surjam, na 
maior parte das vezes, pastagens ou culturas alimentares voltadas 
à alimentação animal. Esse uso é o contrário do que a geógrafa 
Bertha Becker chama de uma economia baseada no conhecimento 
da natureza e que envolve a valorização dos potenciais da biodiver-
sidade para a indústria farmacêutica, para os cosméticos, para as 
biotecnologias e, de maneira geral, para essa nova fase do progresso 
industrial contemporâneo caracterizada pela biomimética, ou seja, 
pelo conhecimento e a tentativa de promover a reprodução indus-
trial do que ocorre em inúmeros processos naturais. Destruir áreas 
florestais para aí implantar grandes rebanhos ou lavouras voltadas 
à alimentação animal (caso da soja, por exemplo) é uma verdadeira 
aposta contra o futuro, mesmo que imediatamente os ganhos pri-
vados dessa ocupação sejam imensos.
Além disso, a pecuária sozinha representa nada 
menos que 18% de todas as emissões mundiais de 
gases de efeito estufa, segundo estudo minucioso da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura 
e a Alimentação (FAO) (15). Isso representa, na 
verdade, mais do que todas as emissões do setor 
de transporte. Na verdade é possível que, apesar 
de imenso, o cálculo da FAO esteja subestima-
do. É o que procuram mostrar dois especialistas 
do Worldwatch Institute. Eles argumentam que a 
FAO não incluiu em seus cálculos os efeitos sobre o 
clima da respiração dos animais, que sozinha representa nada menos 
que 21% das emissões mundiais: os 18% pulariam, só por aí, para 
39% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera (20). Não é o 
caso de expor aqui todos os detalhes técnicos dessa discussão, mas só 
de lembrar que talvez o consumo de carnes represente bem mais que 
os já imensos 18% computados pela FAO.
O terceiro problema ligado à produção animal é o imenso desper-
dício de recursos aos quais ela se associa. Para produzir um quilo 
de carne de gado estabulado são necessários 9 quilos de produtos 
vegetais. Um quilo de carne de porco exige mais de quatro quilos de 
produtos vegetais e para aves a proporção é de quase 2 para um. Os 
progressos na produtividade nos últimos anos foram imensos, com a 
melhoria nas raças e no manejo dos animais (15). Mas mesmo assim, 
generalizar para o conjunto da humanidade o padrão norte-america-
no de ingestão de carne (120 quilos por ano) ou mesmo o da média 
dos países desenvolvidos (mais de 80 quilos por ano) consumiria uma 
tal quantidade de produtos vegetais que conduziria inevitavelmente 
a um colapso na oferta de alimentos. Além disso, é sempre bom ter 
em mente que os 30% da superfície terrestre dedicados à pecuária 
eram ocupados, originalmente, por rica biodiversidade. Claro que 
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terrestre 
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AlimentAção e GlobAlizAção: 
AlGumAS ReflexõeS

rossana pacheco da Costa proença

 Aalimentação constitui uma das atividades huma-
nas mais importantes, não só por razões biológicas 
evidentes, mas também por envolver aspectos eco-
nômicos, sociais, científicos, políticos, psicológicos 
e culturais fundamentais na dinâmica da evolução 

das sociedades. Os recursos econômicos envolvidos em alimenta-
ção, em termos de mercado, são consideráveis, perfazendo um mon-
tante bastante superior àqueles relativos a outros setores. 
Neste texto, refletiremos questões relativas à alimentação e às práticas 
alimentares humanas no contexto do mundo globalizado. Percebe-
se a globalização para além de discussões ideológicas, como um dos 
processos de aprofundamento da integração econômica, social, cul-
tural e política que vem impulsionando o mundo, considerando, 
principalmente, as facilidades de transporte e difusão de informações, 
produtos e interação entre as pessoas.
Uma das questões mais evidentes sobre a alimentação atual é o processo 
de distanciamento humano em relação aos alimentos. A história da 
alimentação humana (1) reflete que a preocupação constante com a 
busca/produção de alimentos vem passando por modificações tanto na 
forma de produzir quando de distribuir os alimentos. As possibilidades 
tecnológicas de produção de alimentos em larga escala e a sua conser-
vação por longo tempo, bem como a viabilidade global de transporte e 
negociação desses itens, vêm ocasionando a ruptura espacial e temporal 
da produção e do acesso. Então, ocorrem situações em que os alimentos 
são produzidos fora da estação do ano e dos locais tradicionais, sendo 
também acessíveis em locais distantes da sua produção, podendo gerar 
tanto novos contextos de consumo percebidos como interessantes, 
quanto o estranhamento e consequente desperdício por sua rejeição 
por serem alimentos não identificados no consumo usual. 
Nessa mesma linha, a própria industrialização é percebida como 
um processo que pode distanciar o alimento das pessoas, na medi-
da em que, muitas vezes, pode dificultar a percepção da origem e/
ou dos ingredientes que compõem um determinado alimento. Os 
rótulos com informações alimentares e nutricionais, por exemplo, 
que têm importância em políticas públicas de saúde e segurança 
do consumidor, podem, como destaca Pollan (2), causar estranheza 
pela falta de reconhecimento dos nomes de produtos químicos cita-
dos na lista de ingredientes como componentes alimentares. Assim, 
a recomendação do autor de que – “coma somente aquilo que a sua 
avó identificaria como alimento” – externa esse estranhamento que 
vem mediando a relação humana com os industrializados.
Outro exemplo são alguns desdobramentos da denominada gastrono-
mia molecular (3) que, trabalhando quimicamente os compostos ali-
mentares, praticamente desconstrói a identidade da comida para buscar 
novas sensações no ato de comer. Assim, da mesma maneira, as pessoas 
revelam dificuldades em perceber espumas ou glóbulos como alimentos.
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Fischler (8) “a culinária dos restaurantes estrangeiros faz sua comida 
típica com o ‘molho’ da cozinha receptora”. Essas adaptações, segundo 
esse autor, afetam não apenas os produtos ou os sabores, mas também as 
estruturas profundas da culinária de origem, sua gramática e sua sintaxe. 
É possível ainda encarar tais alterações como adaptações às estruturas 
culinárias do país receptor, ou seja, ao fazer essas modificações são intro-
duzidos novos pratos na culinária do país estrangeiro, preservando algu-
mas características da culinária de origem. Produz-se uma nova versão 
de um prato. Por exemplo, há a pizza em sua versão original, a italiana, 
na versão brasileira, na versão norte-americana e assim por diante. Essas 
versões já foram absorvidas, readaptadas e se desgarraram da original. 
Porém há uma essência da pizza: a massa, o tomate, o orégano e o queijo. 
Fischler (8) nomeia essa diluição das características genuínas em bene-
fício do consumo em massa como o “mínimo denominador comum”. 
Há uma retradução dos pratos típicos, os quais sofrem metamorfoses 
até se adequarem ao consumidor global. 
Outros exemplos da busca de aproximação aos alimentos vêm de 
iniciativas diversas de valorização de produtos locais e regionais ou 
oriundos de pequenos agricultores. Muitas vezes movidos por pre-
ocupações de sustentabilidade, surgem movimentos sociais como 

cooperativas de consumo ou incentivo aos deno-
minados “Restaurantes Zero Quilômetro” (aque-
les nos quais todos os ingredientes viajaram as 
menores distâncias possíveis). Também a ascensão 
de iniciativas de resgate de alimentos tradicionais 
reflete essa busca de identificação e reconheci-
mento em movimentos como o slow food ou no 
registro e valorização de alimentos como patri-
mônios intangíveis (12). Esta última situação tem 
uma ligação direta com a globalização, na medida 
em que as pessoas têm viajado mais, buscando na 
alimentação uma forma de conhecer culturas dife-

rentes. Assim, autores discutem que  a interação com o local visitado 
pode passar pela internalização deste local através do consumo de 
alimentos reconhecidos como tradicionais (7;8;9;13).

modismo nA AlimentAção Pelas relações da nossa discussão com a 
saúde, abordaremos também outro aspecto contemporâneo da intera-
ção entre alimentação e cultura, que é a medicalização, definida como 
a substituição, nas relações entre o homem e os alimentos, das razões 
sociais, morais e gastronômicas pelas razões médicas. Aiach e Delanoe 
(14) destacam que a medicalização transforma o desvio em doença, com 
a normalidade passando a ser traduzida somente em termos de saúde. 
Assim, transforma-se a hierarquização dos horizontes do ato alimentar: 
destacando bastante a saúde e, depois, a sociabilidade e o prazer.
Esse tipo de abordagem pode acompanhar-se de riscos na medida em 
que se observa a promoção, como discurso científico, dos modelos ali-
mentares dos meios sociais dominantes, sejam esses representados tanto 
pelos pesquisadores quanto por pessoas influentes naquela sociedade. 
Um exemplo foi destacado por Salles (15) que, ao questionar sobre o 
que os auxiliares de enfermagem consideravam uma alimentação sau-
dável, teve como resposta que “saudável era a alimentação observada na 
novela de televisão...”.  Pense-se nas consequências de tal observação!

Destaca-se também a importância crescente da alimentação fora de 
casa, com os restaurantes suplantando a sua origem etimológica de “res-
tauradores de forças” (4) para assumirem outros papéis na dinâmica 
econômica e social. Assim, no plano de alimentação coletiva, nota-se a 
expansão de prestadores de serviços de alimentação em empresas, hos-
pitais e escolas, entre outros. E na alimentação comercial se observam 
desde pequenos estabelecimentos até conglomerados de fast food, fenô-
meno originado nos Estados Unidos e difundido mundialmente. Além 
da possibilidade de massificação de cardápios e indução de novos com-
portamentos alimentares, muitas vezes, essas empresas de alimentação 
coletiva e comercial difundem também formas diferentes de trabalhar 
com os alimentos, contribuindo para o discutido distanciamento.
A importância da alimentação fora de casa na vida contemporânea 
é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quando, 
no documento “Estratégia global para alimentação, atividade física 
e saúde”  os restaurantes comerciais e coletivos são citados dentre os 
seus parceiros preferenciais para a consecução dessa estratégia (5).

novos gourmets Paralelamente a essas possibilidades de distan-
ciamento, nunca se buscou tanta informação sobre alimentação, 
fato demonstrado pela expansão dos veículos de 
comunicação como publicações escritas (livros, 
revistas e jornais), programas televisivos e sites de 
internet, com os profissionais da mídia realimen-
tando esse interesse. Outra vertente dessa questão 
é o fenômeno cultural recente do tratamento de 
destaque dado aos cozinheiros, atualmente de-
nominados chefs seguindo a lógica francesa (6). 
Tais profissionais, com a tendência globalizante, 
trabalham para além do fazer comida, divulgando 
comportamentos e vendendo produtos associados, 
muitas vezes induzindo práticas alimentares.
A própria concepção espacial da cozinha nas casas vem se transforman-
do, partindo de um espaço reservado para se tornar em ambiente aberto 
para a área social, demonstrando a importância com que essas ativi-
dades têm sido percebidas. Porém, observa-se, muitas vezes, que essas 
áreas gourmet parecem não terem sido feitas realmente para cozinhar, 
posto que os acabamentos, equipamentos e utensílios são selecionados 
e adquiridos mais pela sua capacidade de combinar com a decoração do 
espaço do que por sua funcionalidade para o ato de preparar alimentos. 
Assim, autores discutem que essas tendências podem levar tanto à 
homogeneização quanto à diferenciação da alimentação (7;8; 9;10). 
Um exemplo é a ascensão das preocupações com a gastronomia, 
com destaque para a comida que representa etnias tradicionais. 
Reconhece-se que essa tendência sempre ocorreu pelas migrações 
humanas; contudo, com as possibilidades da globalização, as modas 
gastronômicas vêm se repetindo com maior velocidade. Assim, 
observa-se o destaque recente da comida japonesa, tailandesa, mexi-
cana, peruana e turca, em muitos lugares, além dos restaurantes ditos 
típicos, simplesmente misturando-se às comidas locais.  Um restau-
rante brasileiro do tipo buffet pode ser um exemplo, com o ofereci-
mento de sushi, típico da culinária japonesa, em churrascarias.
Conforme a análise de Garcia (11) a partir das discussões teóricas de 
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que os consome. Assim, essa é, certamente, uma questão desafiadora 
que o processo de globalização acentua.
Nesse sentido, vislumbra-se, no mínimo, duas tendências mundiais 
complementares, quais sejam, a introdução do conceito de rastreabi-
lidade do alimento e uma maior exigência com relação à rotulagem 
alimentar. O conceito de rastreabilidade envolve a recomposição da 
história do produto alimentício, com identificação e registro de cada 
etapa do processo. Assim, nas etapas de produção, industrialização e 
consumo, devem ser registradas e disponibilizadas informações que per-
mitam identificar como o produto foi plantado ou criado, o tipo de solo 
ou ração utilizados, a época e o método de colheita ou abate, a maneira 
como o alimento foi industrializado e conservado até o consumo. 
Os cuidados com a rotulagem dos alimentos constituem uma ten-
dência que evidencia o aumento das exigências do consumidor, no 
sentido da valorização das diversas opções de certificação dos alimen-
tos, buscando assegurar questões relativas, por exemplo, ao processo, 
à conformidade, à qualidade, à origem e à composição nutricional. 
Contudo, quando os alimentos circulam entre países, nem sempre as 
informações alimentares e nutricionais podem ser igualmente escla-
recedoras às pessoas, tanto por diferenças de legislação, que determi-
nam como a rotulagem deve ser apresentada, quando por diferenças 
culturais de percepção. A celeuma atual com relação à identificação 
do conteúdo de ácidos graxos trans nos alimentos industrializados é 
um exemplo dessa situação (19). 
Ainda nesse tópico, ressalta-se a constatação de que as mudanças no 
estilo de vida do homem e de outros seres vivos provocam o retor-
no ou a emergência de patógenos, inclusive aqueles relacionados à 
alimentação. Observa-se, por exemplo, a ascensão cíclica das preo-
cupações com patologias conhecidas como a febre tifóide ou a tuber-
culose, ou com novas patologias como a listeriose e a encefalopatia 
espongiforme bovina (doença da vaca louca).
Destaca-se que, no âmbito mundial, somente uma pequena propor-
ção das doenças transmitidas por alimentos (DTA) é normalmente 
reconhecida, e uma parcela ainda menor é notificada. Apesar desse 
fato, e de todos os métodos disponíveis para processamento e conser-
vação dos alimentos, essas doenças apresentam uma evolução cons-
tante no número de casos, sendo a segunda maior causa de enfermi-
dades no mundo. Pesquisas demonstram que a maioria dos surtos de 
DTA registrados foram provocados por alimentos consumidos em 
casa, demonstrando a necessidade de incremento de políticas públi-
cas nas ações de controle dos processos de produção e comercializa-
ção, bem como de orientação ao consumidor (20).

tendênciAs nAs sociedAdes de consumo Para finalizar, res-
salta-se as grandes tendências de comportamento das pessoas com 
relação à alimentação nas sociedades de consumo dos países in-
dustrializados: a autonomia, a conveniência, a desestruturação das 
refeições, o convívio, o cosmopolitismo, o refinamento, a valorização 
do natural, a valorização da alimentação fora de casa, bem como a 
preocupação com a saúde e o equilíbrio alimentar (21;22).
A autonomia representa a aspiração das pessoas à diversidade, tanto 
de produtos como de serviço e local da alimentação, numa tentativa 
de rompimento com as tradições. Esse aspecto está intimamente 

Outro risco é que essa abordagem tende a diminuir a importância 
do prazer e da sociabilidade, podendo contribuir para um processo 
de dessocialização das pessoas. O crescimento da ansiedade com 
relação à alimentação também é observado, haja vista a necessidade 
que as pessoas apresentam de acesso a informações sobre o tema, 
acompanhadas pela dificuldade de entender e se relacionar com a 
diversidade de informações, muitas vezes controversas. Outra face 
da questão é o desenvolvimento de processos de culpa com relação à 
alimentação, culminando, em muitos casos, com o desenvolvimen-
to de transtornos alimentares graves. 
Um desses transtornos, de identificação relativamente recente, é a 
ortorexia, definida como a preocupação excessiva com a alimenta-
ção percebida como saudável (16). Assim, considera-se a medicali-
zação como um dos fatores de erosão dos modelos alimentares e que 
a excessiva preocupação com essa questão pode ter um feito reverso, 
de piorar a situação ao invés de melhorá-la (17). 
Ressalta-se uma proposta de “desmedicalizar” a alimentação coti-
diana, que não significa se privar dos conhecimentos das ciências da 
nutrição, mas articulá-los com as dimensões socioculturais da ali-
mentação. O convite é para um movimento além da educação nutri-
cional tradicional, que se refere prioritariamente aos nutrientes, para 
a educação alimentar e nutricional, considerando os diferentes hori-
zontes do ato alimentar: sua relação com a saúde, sua relação com 
o prazer e suas dimensões sociais e simbólicas, respeitando os pro-
cessos de socialização e de construção das identidades que articulam 
as particularidades sociais, regionais, religiosas, entre outras (18). 
Com o processo de globalização são também intensificados os fatores 
de risco associados ao consumo dos alimentos, destacando-se aque-
les relacionados à manipulação, processamento e conservação. Esta 
inadequação ao consumo pode ocorrer pela decomposição dos ali-
mentos por agentes físicos, químicos e biológicos, pela contaminação 
acidental ou introdução consciente de substâncias tóxicas ou incon-
venientes à saúde, pela transmissão de doenças ao homem através de 
alimentos de origem animal, ou pela contaminação dos alimentos 
por microorganismos que, muitas vezes, utilizam o alimento como 
meio de multiplicação.  
Por exemplo, algumas pesquisas brasileiras, realizadas por 
Universidades, pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro) demonstram haver irregularidades em, prati-
camente, todos os grupos de alimentos disponíveis ao consumo. 
Da identificação de excesso de agroquímicos em produtos vegetais 
até parasitas, hormônios e medicamentos veterinários em produtos 
animais, as preocupações abarcam, também, os alimentos industria-
lizados, aos quais são acrescentados aditivos de utilização polêmica, 
aprovados em alguns países e terminantemente proibidos em outros. 
Um dos tópicos mais controversos nessa questão envolve a mani-
pulação genética dos alimentos, visando melhorar tanto seu ren-
dimento e resistência a pragas quanto sua composição nutricional. 
As perspectivas são fascinantes e, teoricamente, ilimitadas. Ocorre, 
contudo, que as pesquisas não são conclusivas com relação aos efei-
tos que esses alimentos, denominados Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM) ou transgênicos, podem trazer ao ser humano 
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tes povos. Nessa mesma vertente desponta a aspiração pelo refina-
mento, que revela a busca da variedade e da sofisticação alimentar, 
demonstrada pelo aumento de oferta, tanto em quantidade como 
em diferenciação, de itens alimentares no mercado. 
As preocupações com a gastronomia, observadas na crescente procu-
ra por publicações e formação na área, são também significativas na 
busca por uma melhoria das relações entre as pessoas e os alimentos. 
Um movimento mundial nesse sentido, o slow food, vem sendo desen-
volvido com o objetivo de resgatar uma cadeia cultural envolvendo os 
alimentos, da produção ao consumo. O termo tenta contrapor-se ao 
fast food (comida rápida), difundindo a calma ao comer, o máximo 
proveito da refeição, considerando, além do conteúdo nutricional, os 
aspectos culturais e de prazer. A proposta básica é resgatar os produtos 
gastronômicos, ameaçados pelo processo industrial, pelas regras de 
grande distribuição e pela degradação ambiental.  
O equilíbrio alimentar, embora tenha o seu controle dificultado 
pela multiplicação de opções disponíveis, aparece valorizado pela 
conscientização da importância da alimentação na manutenção da 
saúde. A busca pela qualidade reflete, além do seu valor nutricional, 
as preocupações com processos de produção e conservação de ali-
mentos que valorizem tudo o que for natural, fator este estimulado 
pela consciência ecológica. Constata-se, também, pelos indicadores 
do mercado, a ascensão dos produtos naturais, orgânicos ou bioló-
gicos, cuja denominação varia de acordo com cada país. 
Outra questão com relação à busca do equilíbrio alimentar e da 
saúde refere-se aos avanços tecnológicos que permitem à indús-
tria alimentícia oferecer ao mercado produtos com característi-
cas muito específicas, comercializados sob diferentes denomina-
ções, segundo a sua procedência e suposta finalidade: alimentos 
funcionais, alimentos para usos específicos, fármaco-alimentos 
ou nutracêuticos. Embora, em termos científicos, as controvér-
sias sejam inúmeras, considerando também a já discutida medi-
calização da alimentação, essa é uma discussão atual, que vem 
amparando a evolução constante da legislação sobre o assunto. 
Ressalta-se, contudo, que as recomendações continuam apon-
tando para a variedade de alimentos como principal estratégia na 
busca do equilíbrio alimentar. 
A valorização da alimentação fora de casa apresenta-se como um 
reflexo de todos os fatores expostos. Embora, em muitos momentos, 
essa opção se apresente como a única possível, observa-se, também, 
a vontade explícita dos indivíduos de se alimentarem fora de casa na 
procura do atendimento das condições impostas pela transformação 
do modo de vida.
Finalmente, salienta-se que a ciência começa a demonstrar o que, 
empiricamente, sempre foi de conhecimento das pessoas: a impor-
tância do prazer de comer. Torna-se, assim, de vital importância o 
respeito pelo momento alimentar e pela história pessoal relativa à 
alimentação, demonstrando-se que as pessoas estão cada vez mais 
exigentes com os alimentos e cada vez mais preocupadas com as 
consequências do ato alimentar. 
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ligado à conveniência, que demonstra o desejo de poder contar com 
os progressos técnicos disponíveis para simplificar o momento da 
refeição. Um exemplo é o desenvolvimento do auto-serviço (self-
service), que otimiza a relação entre o tempo despendido e a possibi-
lidade de escolha. Outro exemplo seria a preferência, no momento 
da compra, por alimentos que aportem facilidade de manipulação e 
preparo, bem como a possibilidade de consumo instantâneo.
A desestruturação das refeições é uma realidade, influenciada princi-
palmente a partir de alterações observadas em praticamente todos os 
locais do mundo industrializado, nas características de urbanização e 
modificações na estrutura familiar. Mas, apesar desse fato, o convívio 
no momento das refeições ainda é considerado importante, mesmo 
que, em lugar de membros da família, elementos da coletividade da 
qual a pessoa faz parte sejam envolvidos em alguma refeição. 
Observa-se, no Brasil, um fenômeno que minimiza os efeitos dessa 
tendência mundial do aumento de consumo de refeições desestru-
turadas, com a popularização dos restaurantes que servem refeições 
por peso. Esse modelo de prestação de serviços em alimentação 
permite, de maneira rápida e com um custo semelhante ao de um 
lanche comum, que a pessoa faça uma refeição completa. Pesquisas 
demonstram que essa opção pode representar alternativa saudável 
de alimentação (23; 24; 25), embora seja evidente a necessidade 
de orientar as pessoas para que as escolhas sejam coerentes com as 
suas necessidades nutricionais e alimentares. Mas é inegável que a 
disseminação desse modelo no país demonstra sua aceitação pela 
população, que busca essa opção levada por questões econômicas, 
de disponibilidade de tempo, de saúde e de prazer. 
Destaca-se, contudo, que a opção rotineira pela modalidade de 
refeição por peso é predominante no público adulto. Por sua vez, as 
diferenciações observadas no comportamento alimentar do públi-
co infantil e adolescente têm sido alvo de preocupações de saúde 
pública, pelos seus possíveis reflexos na vida adulta. Pesquisas 
demonstram que as pessoas nessa faixa etária, diferentemente 
de gerações anteriores, geralmente querem ser mais autônomas 
e escolher o que comem, preferindo as refeições incompletas e, 
principalmente entre os adolescentes, observam-se diferentes 
comportamentos, de acordo com o sexo. 
Assim, as adolescentes do sexo feminino demonstram uma preocupa-
ção crescente com a pressão da estética corporal e o impacto do discurso 
nutricional no sentido da redução calórica. Valorizam mais o supos-
to valor calórico reduzido do que o prazer gustativo dos alimentos, 
verificando-se, em decorrência, taxas crescentes de distúrbios como 
anorexia nervosa e bulimia nesse grupo etário. Já os adolescentes do 
sexo masculino demonstram dar mais importância ao sabor e aos ritu-
ais alimentares, apresentando um consumo maior de alimentos. Nesse 
grupo destaca-se o consumo exagerado de suplementos nutricionais, 
estimulados, provavelmente, pela crença de uma formação rápida de 
massa muscular, um fenômeno já identificado como vigorexia. 
O cosmopolitismo apresenta o desejo de que a alimentação favo-
reça a evasão, proporcionando refeições diferentes, numa tentati-
va de rompimento com a monotonia, que pode ser exemplificada 
pelo desenvolvimento – principalmente nos meios urbanos – da 
alimentação étnica, que reproduz costumes alimentares de diferen-
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PubliCiDADe De AlimentoS 
no bRASil: AvAnçoS e DeSAfioS

Fabio da silva Gomes
Inês rugani ribeiro de Castro 
Carlos augusto Monteiro

 em artigo publicado nesta revista em 2009, defende-
mos e justificamos a necessidade de se regulamentar 
a publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil e 
descrevemos os passos nesse sentido, dados até aquele 
momento, pela Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (Anvisa) (1). Esse tema teve vários desdobramentos importan-
tes nos últimos meses, incluindo a publicação da resolução RDC 
Anvisa 24/2010 (2), que, entre outros aspectos, passa a exigir que, 
em 180 dias, a contar da data de sua publicação em 29 de julho de 
2010, qualquer publicidade de alimentos com conteúdo excessivo 
de açúcar, sódio, gordura saturada ou gordura trans seja acompa-
nhada de advertências sobre os prejuízos que o consumo em gran-
des quantidades desses alimentos pode trazer à saúde. Igualmente 
importante foi a reação violenta contra essa medida por parte de 
associações que representam as indústrias de alimentos e o setor de 
empresas de comunicação e publicidade.
O objetivo do presente ensaio é descrever o processo brasileiro rela-
tivo à regulamentação da publicidade de alimentos não saudáveis, 
contextualizando-o no cenário mundial, e debater os argumentos 
do setor regulado contra a medida da Anvisa.

o processo brAsileiro no contexto internAcionAl A neces-
sidade de se limitar o estímulo ao consumo de alimentos que estão 
na origem do aumento explosivo da obesidade, do diabetes e de 
várias outras graves doenças crônicas em todo o mundo é amplamen-
te reconhecida por órgãos internacionais de grande credibilidade, 
como a Organização Mundial de Saúde (OMS) (3) e a Assembleia 
Mundial da Saúde (AMS) (4;5;6). Atendendo recomendações desses 
órgãos, governos de diversos países têm criado diferentes mecanismos 
regulatórios sobre o tema (7). 
Diante da iminência da aprovação de medidas estatutárias para 
regular a publicidade de alimentos, empresas transnacionais pro-
dutoras de bebidas e alimentos processados, incluindo Coca-Cola, 
PepsiCo, Nestlé, Kellogg, Kraft Foods, Unilever, e Burger King, 
assinaram acordos coletivos se comprometendo, junto aos países 
da União Europeia (UE) e aos Estados Unidos, a adotar medidas de 
restrição da publicidade dirigida ao público infantil (8;9). Além de 
postergar a implementação de medidas estatutárias, essas empresas 
certamente viram em sua iniciativa a possibilidade de dar visibi-
lidade às suas marcas e conquistar a confiança daqueles que com-
pram seus produtos, visando a consolidar a imagem de empresas 
que zelam pelo consumidor acima de tudo. Essa é uma estratégia 
que serve à conquista dos consumidores estadounidenses e de países 
da União Europeia (UE), mas essencialmente, dos investidores e 

acionistas dessas empresas. Entretanto, em outros países, como o 
Brasil, México e aqueles europeus que não pertencem à UE, essas 
mesmas empresas agem de forma diferente: não se comprometem 
ou o fazem de forma ainda menos efetiva do que nos países ante-
riormente citados (10;11;12).
Em 2005, alinhado com as recomendações da OMS e da AMS, 
por meio da Anvisa, o governo brasileiro iniciou a elaboração de 
uma proposta de regulamentação da publicidade de alimentos não 
saudáveis e de bebidas de baixo valor nutricional. Naquele ano, 
a Anvisa convocou um grupo de especialistas em nutrição, direi-
to, comunicação, entre outros, para preparar a primeira versão da 
proposta. Essa proposta foi apresentada à sociedade em 2006 com 
o objetivo de coletar sugestões por meio de uma consulta pública 
(13). Incorporadas as sugestões recebidas de vários setores da socie-
dade, uma nova versão da proposta foi discutida em uma audiência 
pública, realizada em agosto de 2009 (14). Em junho de 2010, foi 
publicada a resolução RDC 24/2010. Embora sem todo um capí-
tulo especialmente dedicado à proteção das crianças, o que com-
prometeu um aspecto da regulação amplamente recomendado por 
organismos internacionais e apoiado pela sociedade brasileira, essa 
resolução representa um significativo avanço no sentido da regula-
ção da publicidade de alimentos no Brasil.
Durante todo o processo de construção da resolução brasileira, 
nenhuma das transnacionais de bebidas e alimentos processados 
anteriormente citadas apresentou qualquer manifestação a favor 
ou contra. No documento de sugestões compilado pela Anvisa não 
há nenhuma manifestação dessas multinacionais e nenhuma delas 
esteve individualmente representada durante a audiência pública. 
Somente se manifestaram a Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentação e a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes 
e de Bebidas Não Alcoólicas, além de empresas e entidades ligadas ao 
setor de comunicação e publicidade (12;15). Ou seja, as empresas 
transnacionais não se expuseram em nenhum momento, ao con-
trário do que aconteceu na UE e EUA, onde houve uma exposição 
pró-ativa das empresas, ainda que os compromissos por elas assumi-
dos estivessem aquém do necessário para uma efetiva diminuição da 
exposição da população à publicidade de alimentos não saudáveis.
Fica evidenciado, portanto, o comportamento diferenciado das 
indústrias de alimentos, especialmente das transnacionais, de acor-
do com o país de operação. Uma das explicações para essa atuação 
diferenciada das empresas deve-se à já quase irreversível e propor-
cionalmente alta participação de alimentos processados na alimen-
tação da população de muitos países da UE e dos EUA. Não há uma 
pressão muito grande entre o consumo de alimentos processados e 
alimentos in natura ou minimamente processados. Nesses países, a 
tensão é limitada à competição entre uma e outra marca de alimento 
(são os chamados “mercados consolidados”) (16).
Já em países como o Brasil, que possuem grande mercado interno 
e onde o consumo de alimentos processados ainda pode se expan-
dir (os chamados “mercados emergentes”), a disputa do mercado 
ocorre entre os processados e os não processados, e também entre 
marcas. Nesse cenário, a pressão das indústrias para avançar com a 
participação dos processados na alimentação do brasileiro é enorme. 

4_NT_SBPC_33_p19a51.indd   48 07/10/10   18:43



49

a l i m e n t o /a r t i g o s

Portanto, qualquer ação regulatória pode representar uma ameaça à 
ampla e acelerada expansão de mercado, assim como qualquer posi-
cionamento contrário a uma medida regulatória pode representar 
uma mácula à imagem da marca junto à sociedade.
Além disso, o público ao qual se destinam as atividades dessas 
empresas em cada país também parece explicar essa postura dife-
renciada em cada realidade. Têm sido registradas diversas estraté-
gias dessas empresas para a ampliação de seus acionistas visando a 
atrair pessoas físicas que mobilizem pequenos valores de recursos 
financeiros (17; 18). Essas iniciativas evidenciam a presença de um 
ator que, em geral, tem sido desconsiderado nas análises conjuntu-
rais que exploram o movimento competitivo entre essas multina-
cionais rumo ao topo do ranking das corporações mais poderosas 
do mundo: o pequeno acionista.
Menos de 1% da população brasileira investe em ações (19). Com 
isso, os públicos – investidor e consumidor – das indústrias de alimen-
tos encontram-se marcadamente discriminados um do outro nesse 
cenário. Já nos EUA, por exemplo, mais de 60% da população tem 
ações no mercado (20), o que provoca uma gran-
de sobreposição desses públicos. Nessa realidade, a 
necessidade de a empresa oferecer, ou pelo menos 
tornar visível, o compromisso com soluções para 
problemas da população é alavancada pela avaliação 
crítica de seus investidores, que também são consu-
midores e/ou parentes de consumidores.
No Brasil, muito antes da publicação da resolução, 
o setor regulado já manifestava sua posição extre-
mamente contrária a qualquer tipo de regulação 
estatutária e ameaçava apelar a instâncias supre-
mas do poder jurídico (15). Cumprindo esta pro-
messa, tão logo a RDC 24/2010 foi publicada, o 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária recorreu 
à Advocacia Geral da União, solicitando a imediata suspensão da 
resolução (21).

Argumentos dos setores regulAdos Três argumentos têm 
sido recorrentemente apresentados pelas associações que represen-
tam a indústria de alimentos e o setor de empresas de comunicação 
e publicidade. 
O primeiro argumento é de que todo alimento é saudável, desde 
que consumido de forma equilibrada. O importante não seria cada 
alimento, mas sim o equilíbrio nutricional da alimentação como um 
todo. Esse é o mantra das indústrias de alimentos. 
O segundo argumento seria que a Anvisa não teria poder legal para 
regulamentar a publicidade de alimentos. Ou seja, independente-
mente do mérito dessa medida, ela seria inconstitucional. Ambos, 
indústria de alimentos e empresas de comunicação e publicidade, 
têm se valido constantemente desse motivo.
O terceiro argumento é o que vê no consumo de alimentos não sau-
dáveis uma responsabilidade essencialmente individual, cabendo, 
ao Estado apenas educar os indivíduos para que desenvolvam hábi-
tos alimentares saudáveis (22; 23). Nessa visão, medidas regulató-
rias da publicidade seriam ações paternalistas, antidemocráticas e 

abusivas por parte do poder público e, portanto, deveriam ser intei-
ramente rechaçadas. O argumento da responsabilidade individual 
é o mantra das empresas de comunicação e publicidade. Termos 
como “intervencionismo”, “aberração”, “intromissão” e “usurpa-
ção de poder” foram recorrentes nas reações à RDC 24/2010 publi-
cadas em editoriais de grandes jornais brasileiros (22) e em nota 
assinada por um conjunto de entidades dos dois setores regulados 
(alimentação e comunicação) (24).

os nossos Argumentos Sobre o mantra da indústria de alimentos 
de que não haveria alimentos não saudáveis, mas apenas dietas não 
saudáveis devido ao não equilíbrio na escolha do que comer, bastaria 
dizer que várias das indústrias alimentícias transnacionais, aparen-
temente, já reconhecem o equívoco dessa afirmação, na medida 
em que se comprometeram com os países da UE e com os Estados 
Unidos a não fazer publicidade de determinados alimentos para 
crianças. Ou, ainda, mencionar que as advertências determinadas pe-
la Anvisa na publicidade de alimentos deixam claro que os prejuízos 

à saúde decorrem do consumo dos alimentos não 
saudáveis em grandes quantidades. De qualquer 
forma, em nosso artigo anterior (1), discutimos 
exaustivamente todos os malefícios à saúde (e às 
culturas alimentares e ao planeta) associados ao 
consumo da maioria dos alimentos produzidos 
pelas transnacionais de alimentos e bebidas.
Em relação ao argumento legal, o que está em ques-
tão é a interpretação da Constituição e de outros 
mecanismos legais que regem a sociedade brasilei-
ra. São muitos os juristas que entendem ser, sim, 
atribuição e dever da Anvisa a regulamentação da 
publicidade de alimentos. Além disso, é surpre-

endente esse argumento da ilegalidade dessa medida uma vez que, 
no processo de formulação da RDC 24/2010, a Anvisa consultou 
sua assessoria jurídica e alterou os itens que se fizeram necessários 
justamente para eliminar qualquer dúvida sobre a legalidade dessa 
resolução. De qualquer forma, é importante que o debate sobre o 
mérito da iniciativa de regular a publicidade de alimentos não sau-
dáveis não seja misturado com a discussão sobre os instrumentos 
jurídicos para fazê-la valer.
O argumento que vê o consumo de alimentos não saudáveis como 
uma responsabilidade exclusiva do indivíduo e qualquer medida 
regulatória como um abuso do Estado é mais complexo e requer que 
estendamos mais nossas considerações. 
O comportamento humano, ainda que seja uma ação consciente, 
é profundamente influenciado pelo ambiente que cerca o indiví-
duo. Diante de um ambiente que favorece a adoção de padrões ali-
mentares não saudáveis e a ocorrência de doenças deles decorrentes, 
nenhuma estratégia educativa com foco no indivíduo poderá, sozi-
nha, reverter ou interromper o agravamento desse cenário, sendo 
imprescindível complementá-la com a implementação de medidas 
regulatórias que interfiram no ambiente (25).
O que está em questão, portanto, são a relação Estado-sociedade e 
os limites e fronteiras, a princípio, entre a ação do Estado (voltada 
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ao bem comum) e a liberdade individual. Na verdade, antecedentes 
históricos desse debate indicam que o posicionamento contrário a 
medidas regulatórias no campo da saúde pública foi influenciado 
pelo conflito advindo de interesses setoriais ou corporativos, que for-
jaram uma falsa contradição entre liberdade individual e proteção 
estatal (26). Ou seja, o debate sobre ações regulatórias tem no míni-
mo três atores sociais envolvidos: o Estado, os indivíduos e os setores 
econômicos ligados ao tema a ser regulado. Esses atores estão situados 
em um determinado contexto social que, dependendo do sistema 
de valores vigentes, influenciará as decisões dirigidas à coletividade.
Dois exemplos a título de ilustração. O parlamento britânico, já 
em 1872, publicou um ato que restringia horários de funciona-
mento de bares e proibia que crianças bebessem destilados. Na 
ocasião o mercado de bebidas se manifestou contrário à medida, 
referindo-se a ela como um ataque à propriedade privada (27; 28). 
Divulgados os primeiros relatórios que relacionavam o cigarro 
com o câncer de pulmão e recomendavam que as pessoas parassem 
de fumar, o jornal britânico Express se apresentou como defen-
sor dos fumantes se referindo ao banimento da publicidade como 
“golpes contra a liberdade” e rejeitando panfletos educativos do 
governo (26; 29). Hoje, provavelmente, poucos se arriscariam a 
argumentar contra a proibição de bebidas alcoólicas para crianças, 
ou contra ações de controle do tabaco, senão os próprios benefi-
ciados pela venda desses produtos.
O debate sobre a necessidade e a adequação de medidas regulató-
rias no campo da alimentação e nutrição pressupõe a atualização da 
reflexão sobre a relação entre Estado e sociedade no tocante ao papel 
regulador do Estado, suas potencialidades e limites ante ao contexto 
alimentar e nutricional contemporâneo. 
Este contexto é marcado por cinco características centrais: (a) con-
centração de etapas do sistema alimentar (ex: produção de insumos, 
produção de alimentos ultra processados prontos para consumo, 
comércio varejista, indústria de comunicação) em um número redu-
zido de corporações transnacionais com poder econômico maior 
do que de muitos países; (b) intensa degradação de ecossistemas 
sustentáveis em função de processos adotados pelo sistema alimen-
tar em escala global; (c) profunda deterioração das culturas alimen-
tares locais e (d) deslocamento do consumo de alimentos in natura 
e minimamente processados para o de alimentos ultra processados 
que, além de composição nutricional indesejável sob o ponto de 
vista da saúde, induzem um padrão alimentar que contribui para 
o aumento da ocorrência de doenças crônicas como o diabetes, as 
doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer; e (e) complexifica-
ção das relações entre direitos individuais e processos coletivos (30).
Nenhuma medida, sozinha, será capaz de reverter esse quadro. É fun-
damental combinar ações educativas dirigidas aos indivíduos com 
medidas regulatórias dirigidas aos determinantes do sistema alimen-
tar e do perfil alimentar e nutricional da população. Essas medidas 
regulatórias visam, por exemplo, a facilitar a oferta e/ou o acesso de 
alimentos in natura ou minimamente processados ou a desestimular 
o consumo de alimentos ultraprocessados (seja por meio de taxação 
ou restrição de publicidade de determinados produtos). 
Ou seja, a atualização do debate sobre regulação – sociedade/ indi-

víduo –, além de levar em conta os componentes epidemiológico, 
econômico e ambiental do cenário contemporâneo, deve considerar 
o fato de que os processos regulatórios envolvem não somente o 
Estado e os indivíduos, que são sujeitos políticos, cidadãos e con-
sumidores, mas também poderosas corporações ligadas ao sistema 
alimentar que atuam, muitas vezes, em escala global (30). 
É isso que está em jogo quando se discute a regulamentação da 
publicidade de alimentos no Brasil. No caso da RDC 24/2010, 
não há qualquer cerceamento da liberdade do consumidor: os 
produtos alvo da resolução continuarão disponíveis onde sempre 
foram encontrados, e as propagandas continuarão sendo veicula-
das como antes. A única diferença é que o público atingido pela 
propaganda terá uma informação vinculada ao produto. A infor-
mação tão defendida pelos anunciantes como um direito, será 
garantida também aos consumidores. Mas ainda assim a resolução 
é taxada como um crivo à liberdade de expressão e de consumo, 
ou como instrumento de usurpação do poder. O que se observa, 
portanto, é que a reação de empresas e entidades dos setores de 
alimentação e comunicação busca gerar uma falsa polêmica (poder 
público versus liberdade/ responsabilidade individual) e criar uma 
cortina de fumaça sobre o que está de fato em jogo: o interesse 
público contra o interesse corporativo. 
Cabe ao poder público e aos segmentos da sociedade civil compro-
metidos com a melhoria da qualidade de vida da população o enfren-
tamento desse debate, denunciando práticas que visam a proteger 
os interesses corporativos em detrimento dos interesses coletivos, e 
o desenvolvimento de medidas regulatórias que contribuam para a 
promoção de um padrão alimentar saudável.
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Al e rg i A s

Quando comer  
é um risco

Cozinhar e saborear novos pratos é 
um prazer, aumentado pelas infini-
tas possibilidades de combinações 
de ingredientes e pelas facilidades 
de importação e trocas entre os pa-
íses. Alguns especialistas, porém, já 
consideram que novos hábitos de ali-
mentação podem ser uma das causas 
do aumento da incidência de alergias 
alimentares na população. 
Não se conhece, ainda, sua verda-
deira prevalência: a estimativa é que 
afete 4% da população, sendo entre 
1,4 – 4% dos adultos e 6% em meno-
res de três anos. Pacientes que sofrem 
de outras alergias apresentam maior 
incidência. Por exemplo, 38% das 
crianças com dermatite atópica tam-
bém apresentam alergia alimentar. A 
falta de consenso sobre a magnitude 
da prevalência se dá pela falta de pa-
dronização nos métodos de diagnós-
ticos e de comparação dos resultados 
obtidos em diferentes populações. 
As manifestações clínicas mais co-
muns são as de pele, do aparelho 
gastrointestinal e do sistema respi-

ratório. As mais graves são as reações 
anafiláticas, podendo levar a óbito. 
Dados sobre essas reações nos EUA 
em estudo do The Mont Sinai Scho-
ol of Medicine, em Nova York, res-
ponsabilizam a alergia alimentar por 
cerca de 30 mil reações anafiláticas e 
entre 100 a 125 mortes por ano.

TRaTamenTos Nos últimos vinte 
anos, o aprimoramento das tec-
nologias tem possibilitado a iden-
tificação de novos alérgenos, cujo 
mapeamento auxilia no desenvol-
vimento de métodos diagnósticos e 
de tratamentos. Ariana Yang, coor-
denadora do Ambulatório de Aler-
gia Alimentar e Dermatite Atópica 
do Serviço de Imunologia Clínica e 
Alergia da Universidade de São Pau-
lo (USP), explica que, embora não se 
conheça ainda todos os mecanismos 
de funcionamento, se utiliza um 
protocolo de exposição dos pacien-
tes ao alimento causador da alergia 
procurando modificar a evolução da 
doença. Os pacientes eleitos para o 
protocolo são aqueles com poucas 
chances de se livrar naturalmente da 
alergia. Os resultados apontam me-
lhorias na qualidade de vida. O tra-
tamento oferecido pelo ambulatório 
é indicado, apenas, quando o risco 
de manter o paciente em restrição ao 
alimento é maior do que o da própria 
imunoterapia. 
É possível deixar de ser alérgico? Se-
gundo Renata Cocco, pesquisadora 
associada da disciplina de alergia e 
imunologia da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), as aler-
gias iniciadas na infância têm maior 
chance de desaparecer naturalmente, 
por volta dos seis anos: cerca de 80% 
das crianças perdem a hipersensibili-

dade aos alérgenos mais comuns nes-
sa idade. Já as iniciadas na fase adulta, 
principalmente a frutos do mar, são 
tipicamente mais resistentes. 
Cerca de 90% das alergias alimen-
tares provém de um grupo de oito 
alimentos: leite, ovo, trigo, soja, 
amendoim, castanhas (como nozes e 
avelã), peixes e frutos do mar. O leite 
de vaca é responsável pela maior parte 
das alergias em lactentes, seguida da 
proteína da soja. Cerca de um quarto 
dos adultos acreditam que são alérgi-
cos a algum tipo de alimento. Entre-
tanto, quando se realizam os exames 
para comprovar o diagnóstico apenas 
1 a 2% é comprovada. O diagnóstico 
da alergia alimentar é feito através da 
história clínica do paciente e de testes 
de provocação oral, para avaliar rela-
ção de causa e efeito.
O desconhecimento de todos os me-
canismos que atuam na reação alér-
gica aos alimentos leva a diferentes 
orientações. Não existe consenso no 
meio acadêmico, por exemplo, em 
relação à exposição precoce das crian-
ças ao leite de vaca. Alguns especia-
listas defendem que a administração 
do leite deve ser evitada ao máximo, 
enquanto outra ala acredita que, se a 
criança não apresenta nenhum sinto-
ma, a ingestão do leite deve ser man-
tida, pois poderia funcionar como 
uma imunoterapia, explica Renata.
O desafio da pesquisa tem sido apro-
fundar o conhecimento dos meca-
nismos da alergia e a identificação 
dos alérgenos, para desenvolver tra-
tamentos específicos, salienta Fábio 
Castro da Faculdade de Medicina da 
USP que investiga novos alérgenos 
em alimentos brasileiros.

Márcio Derbli

Foto: Divulgação

Alimentos que causam alta incidência 
de alergias
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GasTRonomia moleculaR

Desmistificando as 
receitas tradicionais

Nem sempre uma receita culinária 

fica igual à foto nem com o gosto 

daquela das avós. “Isso porque, 

em geral, os livros de receita 

estão errados. Não que seus 

autores tenham escondido algo, 

mas simplesmente uma parte 

crucial das instruções não foi 

escrita”, sentencia Kaká Silva, chef 

especializado em gastronomia 

molecular e sócio no Gastronomy 

Lab, empresa que dá cursos  

sobre o tema.

A gastronomia molecular (ou 

simplesmente GM) trata de revelar 

a ciência nas receitas tradicionais, 

repassando cada detalhe, 

desmistificando os “segredos”,  

é quase arqueologia. 

Os criadores do termo GM vieram 

das ciências exatas: Nicholas Kurti, 

físico húngaro que participou 

do Projeto Manhatan (que 

desenvolveu a bomba atômica 

norte-americana); e Hevé This, 

químico francês, ligado ao Instituto 

Nacional Francês de Pesquisas 

Agronômicas (Inra). “Em março de 

1986 comecei a investigar alguns 

mitos culinários que donas de 

casa idosas costumavam contar”, 

lembra This. 

O primeiro workshop sobre o tema 

— intitulado “Gastronomia física 

e molecular” — foi feito em 1988. 

A partir de 1992 essas reuniões 

se tornaram mais constantes. 

“Quando Nic morreu, em 1998, a 

‘física’ saiu do nome”, completa.

ceTicismo na cozinha Os livros 

de culinária franceses, grande 

parte escrita no século XVI, 

estão cheios de misticismo. "O 

que This fez foi testar essas 

receitas de uma forma cética, 

entendendo os procedimentos 

e ‘limpando’ esses excessos. 

Ele deixou de lado o cotidiano 

doméstico da cozinha e passou a 

tratar gastronomia de uma forma 

séria, no sentido de sistematizar 

essas receitas”, explica Enrique 

Rentería, professor de design 

de alimentos da PUC do Rio de 

Janeiro e presidente da Sociedade 

de Gastronomia Molecular.

Mas o interesse em tecnologias 

alimentares é mais antigo. 

“Pasteur, na França, desenvolveu 

pesquisas nessa área no século 

XIX e, antes dele, havia diversas 

outras pesquisas: sopa pronta é 

de meados desse mesmo século, e 

o caldo de carne do final dos anos 

1800”, aponta Rentería. 

A gastronomia molecular tem a 

ver com a compreensão do que 

ocorre com os alimentos quando 

se cozinha. “Se você perguntar 

a um cientista como definir as 

transformações moleculares 

que ocorrem enquanto se 

cozinha ele vai responder de uma 

maneira muito simples. Ciência 

é uma atividade que olha para os 

mecanismos de um determinado 

fenômeno, e cozinhar é algo que 

é cheio de diferentes fenômemos 

ocorrendo simultaneamente, da 

carne mudando de cor ao suflê 

crescendo”, diz Hervé.

“Mas não estamos falando em 

mecanização, como ocorre na 

indústria alimentícia. A GM é um 

método que auxilia na execução de 

um projeto de alimento, garantindo 

uma maior segurança no processo. 

A ideia é preparar o alimento com 

controle total do processo, não 

porque você sabe os truques, mas 

porque entende o fenômeno”, 

aponta Rentería. “A GM partiu dos 

conhecimentos tradicionais da 

cozinha, os reformulou e avançou, 

ao passo que a culinária artesanal, 

ficou tendo apenas a tradição com 

referência”, completa Kaká Silva. 

Enio Rodrigo Barbosa

Fotos: Gastronomy Lab

Espaguete de agar agar. GM reúne 
design, ciência e técnica

Bolo de fubá com caramelo de isomalte, 
baunilha e espuma de tangerina
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NOME DO GRUPO
grupo de estudo em  

Nutrição sociAl

LÍDEREs DO GRUPO
elisAbettA giocoNdA iole 

giovANNA reciNe

bethsáidA schmitz

ÁREA PREDOMINANTE 
ciêNciAs dA sAúde; Nutrição

LINHAs DE PEsQUIsA 
Avaliação de impacto de políticas 
públicas de segurança alimentar e 

nutrição; Fome oculta: desnutrição 
por deficiência de micronutrientes

INsTITUIÇÃO
UnB

ENDEREÇO
Depto. Nutrição, FS 

Asa Norte – CEP: 70910-900  
Brasília – DF – Tel: (61) 3307-2510

NOME DO GRUPO
Núcleo de estudos e pesquisAs em 

AlimeNtAção e culturA

LÍDEREs DO GRUPO
lígiA AmpAro dA silvA sANtos 

mAriA do cArmo soAres de FreitAs

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs dA sAúde; Nutrição

LINHAs DE PEsQUIsA
Corpo, comida e comer; Hábitos 

alimentares e comensalidade; Saúde, 
nutrição e políticas públicas

INsTITUIÇÃO
UFBA

ENDEREÇO
R.Araújo Pinho, 32 – Canela

CEP: 40110-150 – Salvador – BA
Email: amparo@ufba.br

NOME DO GRUPO
culturA, sAúde e doeNçA

LÍDEREs DO GRUPO
ANA mAriA cANesqui  

reNi ApArecidA bArsAgliNi

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs dA sAúde; sAúde 

coletivA

LINHAs DE PEsQUIsA
Cultura, saúde e doença

INsTITUIÇÃO
Unicamp

ENDEREÇO
Av. Tessalia Vieira de Camargo, 

CEP: 13083-970 – Campinas – SP
Email: canesqui@mpc.com.br

NOME DO GRUPO
AlimeNtAção, Nutrição e culturA

LÍDEREs DO GRUPO
deNise oliveirA e silvA  

deNise cAvAlcANte de bArros 

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs dA sAúde; Nutrição

LINHAs DE PEsQUIsA
Alimentação, cultura e sociedade; 

Gestão em políticas públicas; 
Informação, educação para promoção 
da alimentação saudável; Segurança 

alimentar e nutricional em 
populações quilombolas 

INsTITUIÇÃO
Fiocruz

ENDEREÇO
SEPN QD. 510 Bloco A, Ed. Unidade 
II do MS 4º andar, sala 413, Asa Norte

CEP: 70750-520 – Brasília – DF
Tel: (61) 3349-0659 – Homepage: 

http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br

NOME DO GRUPO
estudos epidemiológicos e 

clíNicos em sAúde e Nutrição dA 
criANçA e do AdolesceNte

LÍDEREs DO GRUPO
Jose Augusto cArrAzedo tAddei  

domiNgos pAlmA 

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs dA sAúde; Nutrição

LINHAs DE PEsQUIsA
Estudos epidemiológicos e clínicos 

sobre crescimento, hipertensão arterial, 
obesidade, saúde mental e oral

INsTITUIÇÃO
Unifesp

ENDEREÇO
R. Loefgreen, 1647 – Vila Clementino 

CEP: 04040-032 – São Paulo – SP

Os grupos de pesquisa a seguir 
foram extraídos da base de dados 
do CNPq e representam um recorte 
dos grupos de referência do país. 

NOME DO GRUPO
Núcleo de ecoNomiA regioNAl  

e urbANA de são pAulo

LÍDEREs DO GRUPO
eduArdo AmArAl hAddAd  
cArlos roberto AzzoNi  

JoAquim José mArtiNs guilhoto 

ÁREA PREDOMINANTE
ecoNomiA AplicAdA

LINHAs DE PEsQUIsA
Modelos de equilíbrio geral 

computável; Determinantes da 
desigualdade regional no Brasil

INsTITUIÇÃO
USP

ENDEREÇO
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908

CEP: 05508-900 – Cidade 
Universitária – São Paulo – SP

Email: ehaddad@usp.br
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NOME DO GRUPO
Núcleo iNterdiscipliNAr de 

estudos e pesquisA  
em epidemiologiA

LÍDEREs DO GRUPO
Jorge gustAvo meléNdez 

gilberto KAc

ÁREA PREDOMINANTE 
ciêNciAs dA sAúde; sAúde 

coletivA

LINHAs DE PEsQUIsA 
Epidemiologia e controle das doenças 

infecciosas e parasitárias; Estudos 
clínicos e epidemiológicos em 
nutrição e doenças crônico-

degenerativas; Estudos de mortalidade

INsTITUIÇÃO
UFMG

ENDEREÇO
Av. Alfredo Balena, 190  

Santa Efigênia – CEP: 30130-100 
Belo Horizonte – MG
Email: gkac@gbl.com.br

NOME DO GRUPO
sociedAdes e culturAs de coNsumo

LÍDEREs DO GRUPO
líviA bArbosA 

mAriA de FátimA portilho

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs humANAs; ANtropologiA

LINHAs DE PEsQUIsA
Antropologia do consumo; 

Comunidades do alimento e produtos 
da terra no RS; Consumo alimentar e 

desigualdade social; Etnografias da 
modernidade; Ideologias alimentares; 

Jovens, consumo e cultura

INsTITUIÇÃO
UFF

ENDEREÇO
Campus do Gragoatá, Bloco O,  

sala 433 – Goiabeiras
CEP: 24110-250 – Niterói – RJ

Tel: (21) 2629-5284 – Homepage: 
http://www.uff.br/nemo

NOME DO GRUPO
memóriA e pAtrimôNio AlimeNtAr: 

trAdição e moderNidAde

LÍDEREs DO GRUPO
elleN FeNsterseiFer WoortmANN 

esther KAtz

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs sociAis AplicAdAs

LINHAs DE PEsQUIsA
Cultura: produção e alimentação; 

Identidade e alimentação; Memória e 
patrimônio alimentar local; Saberes e 

práticas alimentares 

INsTITUIÇÃO
UnB

ENDEREÇO
Campus Darcy Ribeiro, Gleba A, 

CET – Asa Norte – CEP: 70910-900
Brasília – DF – Tel: (61) 3107-5962  

Email: ellen@unb.br

NOME DO GRUPO
iNstituto de pesquisA em riscos e 

susteNtAbilidAde

LÍDER DO GRUPO
JuliA silviA guivANt

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs humANAs; sociologiA

LINHAs DE PEsQUIsA
Consumo alimentar; 

Desenvolvimento rural sustentável; 
Globalização, consumo e identidades; 
Nanotecnologia e governança; Riscos 

ambientais e globalização

INsTITUIÇÃO
UFSC

ENDEREÇO
Campus Universitário – Trindade

CEP: 88049-000 – Florianópolis – SC
Homepage: http://www.iris.ufsc.br

NOME DO GRUPO
epidemiologiA e sAúde dA  

mulher e dA criANçA

LÍDEREs DO GRUPO
ANA mAriA segAll corrêA

mAriNA FerreirA reA

ÁREA PREDOMINANTE
ciêNciAs dA sAúde; sAúde 

coletivA

LINHAs DE PEsQUIsA
Epidemiologia das condições de vida 

e saúde; Epidemiologia e 
desenvolvimento de serviços; 

Segurança alimentar e nutricional

INsTITUIÇÃO
Unicamp

ENDEREÇO
Cidade Universitaria Zef. Vaz

CEP: 13084-970 – Campinas – SP
Email: segall@fcm.unicamp.br

NOME DO GRUPO
multiFuNcioNAlidAde dA 
AgriculturA e território 

LÍDEREs DO GRUPO 
reNAto sergio JAmil mAluF

Ademir ANtoNio cAzellA

ÁREA PREDOMINANTE 
ciêNciAs sociAis AplicAdAs; 

ecoNomiA 

LINHAs DE PEsQUIsA 
Agricultura multifuncional: aspectos 
históricos, conceituais e implicações 

de política; Multifuncionalidade, 
agricultura familiar, desenvolvimento 

territorial e formas sustentáveis de 
agricultura

INsTITUIÇÃO
UFRRJ

ENDEREÇO
Av. Presidente Vargas, 417,  

8º andar – Centro
CEP: 20071-003 – Rio de Janeiro – RJ
Homepage: http://www.ufrrj.br/cpda

5_NT_noticias_33_p52a55.indd   55 13/10/10   15:33



56

&Artigos
Ensaios 

Desmatamento, trajetórias 
tecnológicas rurais e metas De 
contenção De emissões na amazônia
Roberto Araújo de Oliveira Santos Junior 
Francisco de Assis Costa 
Ana Paula Dutra Aguiar 
Peter Mann de Toledo 
Ima Célia Guimarães Vieira 
Gilberto Câmara

Tentativas recentes de ordenamento territorial, base-

adas na criação de Unidades de Conservação e de Zo-

neamento Econômico-Ecológico (ZEE) reconhecem que 

existem diferenças na contribuição de certos grupos so-

ciais para o desmatamento como, por exemplo, o de po-

pulações extrativistas (consideradas “tradicionais”) cujas 

formas de uso dos recursos naturais possuem menor im-

pacto sobre a cobertura florestal. Como, porém, o des-

matamento majoritário não deriva desses agentes, tem-

se firmado a ideia de que seria necessário reorientar as 

práticas de outros agentes (grande pecuária, agricultura 

mecanizada etc), no sentido de sua maior adequação à 

legislação ambiental, por intermédio de medidas de co-

mando e controle, mas também de incentivos creditícios 

calculados de acordo com valores atribuídos a emissões 

de gás carbônico equivalente — CO2 eq (1). Nos debates 

sobre contenção a abordagem da diversidade das práti-

cas e das diferentes contribuições para o desmatamento 

é, assim, contingente e fragmentada, como se estivésse-

mos diante de realidades autônomas. 

Ora, a questão do desmatamento não é somente ambien-

tal, nem somente de desrespeito à lei: é socioeconômica 

(2). Logo, a chave é pensar políticas de contenção de des-

matamento ligadas, indissociavelmente, a políticas de pro-

dução, a longo prazo, ou seja, considerar a forma como os 

agentes mobilizam recursos (naturais e institucionais) no 

quadro de sistemas de produção e de acordo com proce-

dimentos tecnológicos específicos. 

TrajeTórias Tecnológicas na amazônia Trajetórias tecnoló-

gicas no meio rural têm sido enfatizadas por Costa (3;4) 

no debate acadêmico e se referem ao padrão usual de 

atividades que resolvem, com base em um paradigma 

tecnológico, os problemas produtivos e reprodutivos que 

confrontam os processos decisórios de agentes concre-

tos, em contexto específico, nas dimensões econômica, 

institucional e social. No interior de sistemas agrários é 

possível identificar trajetórias tecnológicas que se articu-

lam umas às outras (competem e/ou colaboram), forman-

do arranjos produtivos locais cujas redes compõem as 

economias regionais e nacionais. 

Segundo Costa (4), na região Norte, os atributos das dife-

rentes trajetórias podem ser comparados segundo a or-

denação a seguir, de acordo com sua importância relativa 

na economia regional (valor bruto de produção): 

•	 “Trajetória Camponês T1: reúne o conjunto de segmen-

tos camponeses que convergem para a dominância da 

interação entre culturas permanentes, em composições 

de diversidade variável, e a produção de leite. Marcada 

por uso intensivo do solo, com sistemas diversificados 

(baixo impacto na biodiversidade) e baixa formação de 

dejetos/impacto poluidor”. 

•	 “Trajetória Patronal T4: reúne o conjunto de segmentos 
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de produção agricultada em operação em estabeleci-

mentos patronais que convergem para a pecuária de 

corte. Marcada por uso extensivo do solo, homogenei-

zação da paisagem (alto impacto na biodiversidade) e 

formação intensa de dejetos”.

•	 “Trajetória Camponês T2: reúne o conjunto de segmen-

tos camponeses que convergem para sistemas agroflo-

restais com dominância ou forte presença de extração 

de produtos não-madeireiros”. Observe-se que essa se-

ria uma trajetória expressão do “paradigma extrativis-

ta” — no qual os processos produtivos pressupõem, em 

algum nível, a preservação da natureza originária. 

•	 “Trajetória Camponês T3: reúne o conjunto de segmen-

tos camponeses que convergem para sistemas com do-

minância de pecuária de corte”.

•	 “Trajetória Patronal T5: reúne o conjunto de segmentos 

patronais que convergem para plantações de culturas 

permanentes em forma de plantation (5). Marcada por 

uso intensivo do solo, com homogeneização da paisa-

gem (alto impacto na biodiversidade) e baixa formação 

de dejetos/impacto poluidor”.

•	 “Trajetória Patronal T6: reúne o conjunto de segmen-

tos patronais de silvicultura. Marcada por uso exten-

sivo do solo, com homogeneização da paisagem (alto 

impacto na biodiversidade) e baixa formação de deje-

tos/impacto poluidor”.

Vale notar, assim, que, consideradas do ponto de vista 

das trajetórias tecnológicas identificadas por Costa (4), 

a pecuária de corte de animais de grande porte emite 

70% do CO2, emprega 10% do pessoal e gera 25% da 

renda, sendo uma atividade predatória; os segmentos 

camponeses voltados para a pecuária de leite e cultu-

ras permanentes têm 38% dos empregos, 27% da ren-

da, 12% das emissões, sendo considerada uma atividade 

de baixa emissão de carbono e alta relevância social; e 

os segmentos camponeses agroflorestais (açaí e simila-

res), são de baixíssimo impacto sobre a biodiversidade 

e a emissão de CO2 e cresceram 12% ao ano em renda 

líquida, de 1991 a 2005.

sisTemas agrários e a “quesTão insTiTucional” Apesar da 

importância relativa no valor da produção e das eviden-

tes vantagens de determinadas trajetórias sobre outras 

numa perspectiva de redução do desmatamento e da 

contenção de emissões, o quadro é bem diferente quando 

se considera o apoio institucional a diferentes trajetórias. 

Assim, Costa (4) nos diz que há evidência de um acesso 

diferenciado a recursos institucionais que, no conjunto 

das trajetórias, favorece excepcionalmente a grande 

pecuária de corte (T4). A concorrência/cooperação entre 

trajetórias no interior de sistemas agrários são também 

relevantes para o entendimento do problema. Tomemos 

assim o exemplo da expansão da pecuária no processo 

de incorporação de novas áreas a oeste de São Félix do 

Xingu (PA), a denominada “Terra do Meio”. 

A estratégia econômica da apropriação e venda de terras 

públicas indevidamente apropriadas e incluídas no mer-

cado (6), não apenas sustentou a expansão da grande pe-

cuária, como também criou verdadeiros assentamentos 

privados, onde se instalaram produtores dependentes dos 

grandes pecuaristas para o escoamento da produção.

A apropriação fundiária gera, assim, uma dependência 

social, que se confirma e aprofunda, em seguida, no pro-

cesso de estruturação das cadeias produtivas. No caso da 

venda de leite ou de carne, os pequenos produtores, inca-

pazes de satisfazer as exigências do mercado, tornam-se 

fornecedores indiretos, vendendo bezerros para agentes 

que possuem acesso ao mercado e possam engordar o 

boi, ou que sejam intermediários na venda de leite a la-

ticínios fiscalizados (em troca, muitas vezes, de adianta-

mentos in natura de produtos como o sal, num sistema 

que apresenta analogias com o do antigo aviamento da 

borracha) (7). 

Essas situações de dependência social têm influência de-

terminante no processo de formação de distritos e mu-

nicípios, transformando-se no germe de uma forma de 

dominação política e em fonte de legitimidade local para 

os agentes que detêm maior acesso a crédito, por inter-

médio da mobilização de recursos políticos em diversos 

níveis (8). Isso tende a bloquear as trajetórias mais vulne-

ráveis dos sistemas agrários.

PolíTicas Públicas e economia local: efeiTos adversos As di-

versas medidas tomadas pelo governo desde 2004 para o 

controle do desmatamento (9), embora tendo contribuído 

(juntamente com outros fatores de conjuntura econômi-

ca) para uma nítida queda das taxas de desmatamento 

observadas a partir de então, tiveram impacto negativo 

sobre o saldo de empregos formais em determinados se-
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tores econômicos. Assim, segundo o IBGE, a indústria da 

madeira e do mobiliário apresentou um saldo negativo de 

14.949 empregos formais entre 2005 e 2009.

A regularização fundiária é uma dimensão fundamental 

do controle do desmatamento. A observância da legis-

lação ambiental (exigência dos documentos cadastrais, 

controle das Áreas de Preservação Permanente e Reserva 

Legal) precisa, porém, respeitar um período de transição 

e basear-se em sólidos diagnósticos dos sistemas agrários 

e das realidades produtivas locais que se trata de enqua-

drar. A penalização de trajetórias “boas” engendra inse-

gurança e enfraquece politicamente as medidas de con-

trole ambiental. Por outro lado, a contenção de atividades 

produtivas através da simples remuneração de agentes 

individuais em termos de “custo de oportunidade” tam-

bém pode gerar impactos adversos nas economias local 

e regional, pois ao mesmo tempo em que se reduz a pro-

dução agrícola de certos agentes, introduz-se no sistema 

como um todo um acréscimo de renda, gerando, por sua 

vez, uma demanda adicional. Essa demanda suscita uma 

resposta da parte de novos agentes que, na ausência de 

reconversão dos sistemas produtivos, tentarão satisfazê-

la de acordo com os mesmos métodos de produção ante-

riores, provocando acréscimo de emissões.  

Como então resolver as dificuldades e contradições apon-

tadas aqui? O conceito-chave parece ser a vinculação 

de políticas agrícolas e agrárias, no quadro de Planos de 

Desenvolvimento Territorial, cujo objetivo seja não a con-

tenção da produção, e sim a reconversão simultânea dos 

sistemas agrários e dos arranjos produtivos locais, forte-

mente baseada no aporte tecnológico adequado para as 

diferentes trajetórias.

ProPosTa de ações Para alcançar meTas de redução do des-

maTamenTo Com base na contextualização discutida na 

seção anterior, apresenta-se um arcabouço de propostas 

(tabela 1) para que as metas de redução do desmatamen-

to sejam alcançadas, através de uma real transformação 

das estruturas econômicas, sociais e agrárias na Amazô-

nia, através de políticas sistêmicas e complementares que 

contemplem a diversidade de situações na região. O plano 

de ações deve basear-se nas seguintes premissas:

1. Complementaridade de ações macrorregionais e 

ações específicas voltadas a territórios. A escala mu-

nicipal é muito restrita para o planejamento e organi-

zação de esforços visando a promoção do desenvol-

vimento (10). E, ao mesmo tempo, a escala estadual é 

excessivamente ampla para dar conta da heterogenei-

dade e de especificidades locais que precisam ser mo-

bilizadas com esse tipo de iniciativa. O território é a uni-

dade que melhor dimensiona os laços de proximidade 

entre pessoas, grupos sociais e instituições que podem 

ser mobilizadas e convertidas em um trunfo crucial 

para o estabelecimento de iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento. Ações macrorregionais são impor-

tantes para estabelecer ações de base (políticas gerais 

de crédito, monitoramento etc) e evitar “vazamentos” 

(11), com um olhar sistêmico sobre toda a região. 

2. Reconhecimento da heterogeneidade dos contextos 

sociopolíticos e trajetórias tecnológicas na Amazônia na 

construção de soluções pactuadas entre atores/setores 

em diferentes territórios, visando incentivar “boas” traje-

tórias (em termos ambientais e sociais), e apoiar a recon-

versão das “ruins”.

3. Garantia de continuidade de ações visando objetivos 

Tabela 1 - Plano de ações nos níveis macrorregional e territorial para que as metas de redução de desmatamento da Amazônia sejam alcançadas. 

nível macrorregional nível Territorial

1) Aprimoramento dos sistemas de monitoramento
2) Reaparelhamento do Ibama e de órgãos ambientais estaduais
3) Fortalecimento do Ministério Público e judiciário
4) Fortalecimento dos órgãos fundiários

1) Fortalecimento do Colegiado de Desenvolvimento Territorial - Codeter
2) Pactos de uso de território
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sistêmicos de diminuição do desmatamento, melhoria das 

condições de vida na Amazônia, aproveitamento racional 

das riquezas e investimentos em C&T, respeitando a diver-

sidade de situações dentro da região e incorporando solu-

ções pactuadas entre os diversos setores.  

considerações finais A noção de trajetória tecnológica, tal 

como apresentada aqui, é fundamental para elaborar um 

plano de controle do desmatamento e redução de emis-

sões, considerando o conjunto das dimensões dos siste-

mas agrários da Amazônia, bem como a diversidade das 

modalidades produtivas que se manifestam na região. 

Sem uma abordagem sistêmica dessas questões, é im-

possível manter a convergência do espectro de políticas 

públicas de longo prazo requeridas para se atingir esses 

objetivos. É preciso, antes de mais nada, criar o ambien-

te institucional necessário ao desbloqueio das trajetórias 

“boas” (do ponto de vista das emissões) e à simultânea 

reconversão das trajetórias “ruins” sem, no entanto, pro-

vocar efeitos adversos na economia e sociedade locais.  É 

bom ressaltar que a atuação institucional deve, portanto, 

constituir objeto de diagnósticos sistemáticos ao longo do 

tempo, com a contínua avaliação sobre o seu desempe-

nho individual e de conjunto. Da ausência desse tipo de 

iniciativa tem resultado em grande parte a dificuldade de 

se questionar socialmente a falta de convergência entre 

as prioridades de diferentes instâncias institucionais.
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noel  rosa 

O samba de 
fraque e O 
mercadO de 
cOnsumO

Como o samba, inicialmente margi-
nalizado, cantado por descendentes 
de escravos em barracões de zinco de 
bairros pobres do Rio de Janeiro, se 
tornou símbolo nacional? “A prin-
cípio, o samba foi combatido. Era 
considerado distração de vagabun-
do. Mas estava bem fadado. Desceu 
do morro, de tamancos, com o lenço 
ao pescoço, vagou pelas ruas com um 
toco de cigarro apagado no canto da 
boca e as mãos enfiadas nas algibeiras 
vazias e, de repente, ei-lo de fraque e 
luvas brancas nos salões de Copaca-
bana”, descreveu o compositor Noel 
Rosa, em entrevista ao jornal O deba-
te, de Belo Horizonte, em 1935, uma 
pérola de depoimento garimpada e 
reproduzida em sua biografia lan-
çada pelo jornalista João Máximo e 
pelo músico Carlos Didier em 1990.
Vinte anos depois, no ano do cente-
nário de seu nascimento, somam-se 
a esse compêndio sobre vida e obra, 
homenagens e resgates da memória 
do sambista, entre elas o enredo “No-
el, a presença do poeta da Vila”, que a 
escola de samba Vila Isabel levou em 
fevereiro para a Marquês de Sapucaí; 
o livro O morro e o asfalto no Rio de 
Noel Rosa, organizado por Leo nel 
Kaz e Nigge Lode; o CD Martinho 
da Vila canta Noel Rosa com elas, com 
a participação das filhas de Martinho 

da Vila e de outras cantoras; e uma 
mostra de documentários sobre as 
décadas de 1920 e 1930 que a Acade-
mia Brasileira de Letras programou 
para exibir em dezembro, mês em 
que nasceu o "poeta da Vila".
O moço de família abastada de Vila 
Isabel, que chegou a cursar medi-
cina, mas abandonou a faculdade, 
gostava mesmo era da boemia, de 
subir o morro da Mangueira pa-
ra beber e tocar com Cartola, com 
quem teve quatro parcerias. Tam-
bém subia com frequência o morro 
do Estácio de Sá, onde compôs ou-
tras dezoito canções com Ismael Sil-
va. Além do próprio Noel já ter feito 
sucesso com seu samba de estreia, 
“Com que roupa?”, de 1930, suas 
parcerias com Cartola e Ismael Silva 
foram gravadas por cantores como 
Francisco Alves e Carmem Miran-
da, ícones entre as classes com aces-
so aos produtos da ainda incipiente 
indústria cultural do país.
“O cinema, o rádio e o disco foram 
os principais meios pelos quais Car-
mem Miranda, Francisco Alves, 
Custódio Mesquita, Noel Rosa, Ari 
Barroso entre tantos outros, trans-
formaram o samba em um artigo de 
grande aceitação no cenário cultural 
brasileiro, especialmente entre a clas-
se média”, diz o historiador Ramiro 
Bicca Jr., professor do Instituto Me-
todista de Educação e Cultura e au-
tor da tese de doutorado “São coisas 
nossas: tradição e modernidade em 
Noel Rosa” (2009). “A transforma-
ção do samba em símbolo nacional 
teve que passar, necessariamente, pe-
lo aval da classe média carioca, pois 
esta, sendo composta por brancos e 
mestiços, foi responsável pela legiti-
mação desse gênero musical em um 

contexto capitalista e mercadológi-
co”. Essa associação de Noel Rosa e 
sua geração com a indústria cultural 
e a elevação do samba a símbolo na-
cional já havia sido central em outra 
tese de doutorado anterior à de Bicca 
Jr., defendida em 2000 por Wander 
Frota, na área de letras, na Universi-
dade de Minnesota, EUA.
O historiador Bicca Jr. defende que a 
importância de Noel nesse processo 
reside no fato de ele transitar entre o 
samba tradicional e a modernidade 
do rádio e do disco, entre a boemia 
dos morros e a profissionalização 
como músico e compositor. Nessa 
fronteira da tradição com a moder-
nidade, Noel também oscila entre 
a influência da moderna indústria 
cultural norte-americana, que tanto 
o rádio quanto o cinema já ajuda-
vam a globalizar nas primeiras dé-
cadas do século XX – compondo ele 
próprio os seus foxtrotes –, e a defesa 
da identidade nacional e das tradi-
ções e costumes brasileiros, como 
no samba “Não tem tradução”, em 
que culpa o cinema falado por trans-
formações no comportamento do 
brasileiro e arremata: “Amor lá no 
morro é amor pra chuchu/As rimas 
do samba não são I love you/E esse 
negócio de alô, alô boy e alô Johnny/
Só pode ser conversa de telefone”.
Outra oscilação de Noel aponta-
da pelo historiador é entre apoiar 
a exaltação do trabalho defendida 
pelo governo de Getúlio Vargas, 
sugerindo ao malandro que passe a 
usar gravata – algo retomado, dé-
cadas depois, por Chico Buarque, 
em “Homenagem ao malandro” 
– e apontar em músicas, como “O 
orvalho vem caindo”, problemas 
sociais como o do sem-teto que 
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dorme em um banco de praça e é 
acordado por um guarda-civil cujo 
salário estava atrasado. “Noel tinha 
consciência da distância que havia 
entre o povo das ruas e a ordem ofi-
cial da política brasileira. Ele dei-
xa transparecer em muitas de suas 
composições a ideia de que mes-
mo os representantes dessa ordem 
vigente – policiais, autoridades, 
funcionários públicos – são parte 
da imensa quantidade de gente que 

não compreende a complexidade 
do sistema, suas corrupções, seus 
conchavos e, portanto, também são 
vítimas da exploração econômica e 
ideológica”, ilustra Bicca Jr.

AulAs de históriA Tanto as canções 
de Noel que tratam da influência 
estrangeira quanto as que abordam 
questões sociais são consideradas 
por diversos pesquisadores como 
uma crônica de seu tempo. Por is-

so, a professora Katia Maria Abud, 
da Faculdade de Educação da USP, 
defende que a representação do co-
tidiano na música popular seja con-
siderada como registro histórico e 
usada em aulas de história. Ela dá 
como exemplo a canção “Três api-
tos”, de Noel, que tem como per-
sonagem uma operária de fábrica 
de tecidos e pode ser associada ao 
período de industrialização da era 
Vargas. “As fábricas de tecido foram 
um dos primeiros tipos de indús-
trias a se estabelecerem nas cidades 
brasileiras. Nessas fábricas, o ope-
rariado era predominantemente 
feminino”, diz Katia.
A abordagem que ela sugere não 
se limita aos aspectos da produção 
econômica do período, mas inclu-
sive àqueles ligados a hábitos e cos-
tumes, como nos versos “Você no 
inverno/Sem meias vai pro traba-
lho”, dessa mesma canção. “O co-
mentário sobre a ausência de meias, 
mais do que o frio que possa sentir a 
personagem, liga-se a mudanças no 
comportamento feminino. No final 
da segunda década daquele século, 
nas grandes cidades brasileiras, espe-
cialmente na capital da República, 
as mulheres abandonavam o uso das 
grossas meias de algodão que escon-
diam suas pernas”, explica. A prova 
de que a sugestão de Katia pode dar 
certo veio no próprio bairro de No-
el: graças ao trabalho da Oficina de 
Artes e Ofícios Herdeiros da Vila, 
o desempenho dos alunos de uma 
escola municipal do bairro vem me-
lhorando com aulas que usam sam-
bas para tratar da história do país.

Rodrigo Cunha

Acima (esq.):  LP Abril – Coleção da Nova História da Música Popular Brasileira (1977); 
(dir.) Filme de Ricardo van Steen sobre Noel Rosa (2006); Abaixo (esq.) Biografia por  
João Máximo e Carlos Didier (1990); (dir.) Disco de Aracy de Almeida (1950)
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história

nO tempO em 
que O açúcar 
nãO era vilãO

O açúcar, herói no passado, segundo 
atestam historiadores da alimenta-
ção, perdeu esse posto nas últimas 
décadas. A dieta alimentar parece 
estar à mercê dos modismos alimen-
tados por pesquisas científicas ou, 
ainda, por produtos alimentícios 
inovadores turbinados com muito 
marketing para influenciar gosto e 
paladar. As relações entre alimento 
e saúde mudaram. O exemplo do 
açúcar é exemplar: hoje é conside-
rado um dos maiores riscos à saú-
de de crianças, jovens e idosos, um 
grande desafio de saúde pública do 
século XXI, responsável pelos altos 
índices de obesidade e de diabetes. 
Desde o século XV o açúcar é usado 
para fazer remédios, especialmente 
os originados de extratos de plantas 
e de conservas de frutas.  No século 
XVI, a Ilha da Madeira produzia cas-
quinhas cristalizadas feitas com tiri-
nhas de frutas cítricas envolvidas em 
açúcar para o combate ao escorbuto, 
uma doença comum nas embarca-
ções de então. O açúcar refinado só 
aparece no século XVIII, antes disso, 
as receitas exigiam que o açúcar fosse 
clarificado. Depois, o açúcar refina-
do passa a ser chamado de “açúcar da 
Ilha da Madeira” ou “açúcar em pó”. 
No artigo, "Alimentação, saúde e so-
ciabilidade: a arte de conservar e con-
feitar os frutos (séculos XV-XVIII)" 
(História: Questões & Debates, no. 42, 

2005), Leila Mezan Algranti, histo-
riadora da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), especialista 
em história do Brasil colonial, faz 
uma análise sobre o uso do açúcar nas 
conservas de frutas a partir de dados 
encontrados em cadernos de receitas. 
Um dos cadernos de receitas anali-
sados, considerado ficcional, Notas 
de cocina de Leonardo da Vinci, é um 
conjunto de observações com apelos 
a que se indicassem, nos tratados de 
cozinha, as propriedades medicinais 
dos pratos e de alimentos, insistindo 
muito na higiene dos recipientes on-
de eram acondicionados.

Origens Originário da Nova Guiné, 
desde o século XI até o século XVII, 
o açúcar era um produto caro, dese-
jado, a ponto de ser dado como dote 
nos matrimônios. As moças da épo-

ca guardavam entre as rendas dos 
seus enxovais uma caixinha mimosa 
com um pó branco, o açúcar.  
Foi também na Iha da Madeira que 
os portugueses desenvolveram a cul-
tura dos doces, as técnicas açucarei-
ras e o comércio das frutas cristaliza-
das. A partir daí, o açúcar chega ao 
Brasil, em 1526, em Pernambuco, 
onde o clima e o solo massapê são 
muito favoráveis ao cultivo da cana-
de-açúcar que floresce rapidamente 
e, apesar da invasão holandesa de 
1654, o açúcar domina o cenário 
econômico por quatro séculos, con-
forme relato detalhado escrito por 
Leonardo Dantas Silva, jornalista 
do Instituto Ricardo Brennand do 
Recife, em seminário internacional 
sobre a história do açúcar, Açúcar e 
quotidiano, em 2004.
O antropólogo baiano, Raul Lody, do 
Instituto Gilberto Freyre, do Recife,  
autor do livro Brasil bom de boca, de 
2008, considera que,“ para compre-
ender processos de chegada, fixação e 
ações coloniais no Brasil, sem dúvida, 
o açúcar é o caminho preferencial da 
ocupação e da formação social e cul-
tural do brasileiro”. 
Em sua pesquisa, em 2007, intitula-
da “Os tempos da memória gustativa: 
bar Palácio, patrimônio da sociedade 
curitibana (1930-2006)”, Maria-
na Corção, historiadora da UFPR, 
considera que a publicação do livro 
Açúcar, escrito por Gilberto Freyre e 
publicado em 1939, “inaugura uma 
nova perspectiva em que o microcos-
mo da cozinha passa a fazer parte da 
análise sócio-histórica da cultura bra-
sileira”. Freire compara os segredos 
femininos de cozinha aos segredos 
masculinos da maçonaria: “houve no 
Brasil uma maçonaria das mulheres 

Marta Rocha, Miss Brasil e vice Miss 
Universo 1954. Padrão de beleza distinto 
do atual
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ao lado da maçonaria dos homens, 
que consistiu em guardar segredo das 
receitas de doces e bolos de família”. 

dOces de OvOs Segundo Leila Algran-
ti, no artigo “Os doces na culinária 
luso-brasileira: da cozinha dos con-
ventos à cozinha da ‘casa brasileira’, 
séculos XVII a XIX” (Anais de Histó-
ria de Além-Mar, Vol.VI, 2005), as 
doçarias nas cidades surgem como 
resultado de uma migração cultural 
de Portugal. Nessas doçarias, origi-
nadas nos conventos, os chamados 
doces de freiras, tais como as barri-
guinhas de freiras, os queijinhos do 
céu ou os pastelinhos de nata, descri-
tos em artigo da revista Pagu, “Doces 
de ovos, doces de freiras: a doçaria 
dos conventos portugueses no livro 
de receitas da irmã Maria Leocádia 
do Monte do Carmo (1729)”, leva-
vam muitas gemas de ovos cujas cla-
ras eram utilizadas para engomar as 
vestes sacerdotais.
Entretanto, com o crescimento da 
produção e da demanda, o açúcar 
deixa de ser produto caro e refina-
do para ser um gênero de primeira 
necessidade e, em 1900, o comércio 
de açúcar atingiu a cifra de 8,35 mi-
lhões de toneladas.  
Publicado na revista Debates de 2001, 
o artigo “Açúcar e as transformações 
nos regimes alimentares”, de Pedro 
Ramos, agrônomo do NEA e Anto-
nio Oswaldo Storel Júnior, econo-
mista do Nepa, ambos da Unicamp, 
mostra com detalhes a evolução no 
uso do açúcar e sua relação com a so-
ciedade. “O sucesso do açúcar como 
alimento, como fonte calórica barata 
de amplo consumo e aceitação po-
pular, foi, assim, fruto de uma lenta 
evolução no decorrer da qual foram 

se ampliando as formas de seu uso, 
desde remédio que facilitava a absor-
ção de outras substâncias medicinais, 
produto de luxo e ostentação, símbo-
lo da nobreza, conservante de frutas e 
outros alimentos, especiaria culinária 
essencial e, finalmente, alimento bá-
sico na dieta da classe trabalhadora”.

QuestãO de mOdA Carlos Roberto 
Antunes dos Santos, coordenador 
do grupo de pesquisas em história 
e cultura da alimentação da Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), 
relata que, nos anos 1950, no pós-
Guerra, “comer bem era sinônimo 
de comer bastante”.  Na euforia que 
se seguiu a 1948, não havia ataque 
ao açúcar. Inclusive, o padrão de be-
leza, em 1954, era bastante diferente 
do atual. Nos EUA, as preocupações 
com a comodidade e com a pratici-
dade geram o modelo alimentar 
chamado fast food nos anos 1960, 
que tem como ícones o hambúrguer 
e a coca-cola.

Só nos anos 1970 é que surge naque-
le país o conceito de má alimentação, 
e a obesidade passa a ser considerada 
uma doença.  Com a onda dos diet 
e dos light, com um volume muito 
grande de marketing e de dinheiro, 
o consumo dos adoçantes cresce, de-
sestimulando o consumo do açúcar. 
Na década seguinte aparece a "di-
tadura do não comer açúcar". Os 
modismos mais recentes incluem a 
onda do bom açúcar, os de frutas e 
do açúcar orgânico (em oposição ao 
açúcar refinado).
Mas para o historiador Antunes dos 
Santos, com a ditadura do não comer, 
iniciada a partir dos anos 1970, até os 
nossos dias “com padrões de beleza 
do tipo Gisele Bündchen, e revistas 
nas bancas prometendo milagres tais 
com: perca 10kg em 4 semanas, sem 
qualquer embasamento científico”, 
foi que o açúcar passou de herói da 
gastronomia a vilão da saúde .

Celira Caparica 

Livros analisam o açúcar do ponto de vista histórico e sociológico
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De 24 a 27 de junho ocorreu a con-
ferência anual internacional da 
Science Fiction Research Associa-
tion (SFRA) em Carefree, Arizona, 
EUA. O evento reuniu acadêmicos 
e pesquisadores de diversas partes do 
planeta dedicados ao estudo da fic-
ção científica (FC) em suas múltiplas 
vertentes. Nos últimos tempos, com 
a diversificação das manifestações do 
gênero, os debates têm extrapolado o 
âmbito tradicional da literatura, ci-
nema e TV para abarcar também os 
videogames, redes sociais e demais 
fenômenos de comportamento.
A SFRA (www.sfra.org), fundada 
em 1970, é a mais antiga organi-
zação profissional para o estudo 
da literatura e cinema de fantasia e 
ficção científica. Com o tema “Far 
stars, tin stars: science fiction and the 
frontier”, a conferência deste ano ra-
tificou uma tendência que já vinha se 
delineando há alguns anos no âmbi-
to da associação:  a globalização e o 
transculturalismo nos estudos da fic-
ção científica. Um número crescente 
de contribuições oriundas de outros 
países, fora dos Estados Unidos, 
também confirma uma tendência à 
internacionalização dos estudos de 
ficção científica. O próximo encon-
tro, com o tema “Dreams not only 
American”, será em julho de 2011 na 

Universidade Maria Curie-Sklodo-
wska, em Lublin, Polônia.
A velocidade com que a ficção cien-
tífica internacional tem chamado 
a atenção de estudiosos acaba desa-
fiando alguns velhos paradigmas a 
respeito da natureza e nacionalidade 
do gênero. Para a brasilianista Ma-
ry Elizabeth Ginway, professora da 
Universidade da Flórida (EUA) e es-
pecialista em literatura brasileira fan-
tástica ou de ficção científica, a FC 
é um fenômeno global. Autora de 
Ficção científica brasileira: mitos cul-
turais e nacionalidade no país do futu-
ro (Devir, 2005), e do recém-lançado 
Visão alienígena: ensaios sobre ficção 
científica brasileira (Devir, 2010), a 
pesquisadora Ginway concedeu a se-
guinte entrevista à Ciência e Cultura:

A ficção científica é um gênero so-

bretudo norte-americano ou global?

A Europa também representa parte 
da tradição de FC (do romance pla-
netário), com Verne e Flammarion 
no século XIX. Mais tarde, no século 
XX, a FC foi popularizada e divulga-
da pelos ingleses e norte-americanos.  
Na América Latina do século XIX, 
as elites latino-americanas aprovei-
tavam o discurso hegemônico da 
ciência como a linguagem autoritá-
ria de conhecimento, autoconheci-
mento e legitimização. O que Au-
gusto Emílio Zaluar, no Brasil, entre 
outros na América Latina, usava pa-
ra justificar ou promover a ideia de 
progresso e civilização, uma exten-
são do projeto colonial. John Rieder 
publicou um livro, Colonialism and 
the emergence of science fiction (2008) 
pela Wesleyan UP, discutindo textos 
do século XIX desconhecidos do gê-
nero, mostrando como as origens da 

FC estão profundamente ligadas ao 
discurso colonial.  
Não sei se discurso colonial é algo 
global, mas, com a escalada da di-
vulgação de textos europeus e norte-
americanos, creio sim que o gênero 
sempre tenha sido global, embora 
não reconhecido ou classificado 
como tal. Dentro desse esquema, 
talvez esteja implícita a hegemonia 
do modelo norte-americano e, desta 
forma, uma suposta posição privile-
giada. No entanto, o livro de Rachel 
Haywood Ferreira, The emergence of 
Latin American science fiction (Wes-
leyan, 2010) confirma que a FC não 
era um gênero totalmente “importa-
do” e, para escritores do século XIX, 
muitas vezes a tecnologia represen-
tava a chance de superar a condição 
de neocolonialismo.  Só agora textos 
desse período estão sendo reconhe-
cidos como FC. Roberto de Sousa 
Causo é outro pesquisador que tam-
bém rastreia as origens do gênero 
no Brasil. Em Ficção científica, fan-
tasia e horror no Brasil, 1875-1850 
(UFMG, 2003), Causo documenta 
a produção brasileira de FC do sé-
culo XIX até meados do século XX. 
Pesquisas como a de Causo marca-
ram os primeiros passos em estudos 
de resgate de uma escritura margi-
nal, de recuperação histórica — as 
feministas fizeram o mesmo para 
consolidar seu campo de estudo.
A minha pesquisa está ligada ao sécu-
lo XX, uma consideração histórica e 
cultural do gênero: como a FC retra-
ta atitudes perante a modernização 
vistas na interseção de seus ícones e 
subgêneros e os mitos culturais bra-
sileiros.  É claro que, com a globali-
zação e a popularidade da fantasia e 
de outros subgêneros como o steam-

cinema 

ficçãO 
científica: 
um fenômenO 
glObal
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punk, vampiros, New Weird no Bra-
sil etc, existe uma ideia de superar os 
limites nacionais, de que o mundo da 
FC é transnacional, como naquela 
velha questão envolvendo cosmopo-
litanismo versus nacionalismo. Fico 
contente com o novo interesse pelo 
gênero, e com brasileiros escrevendo 
em inglês para superar as barreiras de 
língua, como Jacques Barcia e Fa-
bio Fernandes. 
Vejo o fenômeno da globalização 
como um enriquecimento da FC 
por visões de outras culturas, ou-
tras óticas, que vai ao encontro de 
uma maior aceitação do gênero no 
mundo todo. Acho que, aos 
poucos, tais vozes da periferia 
estão sendo mais ouvidas e  
reconhecidas.  

Por que escolheu se dedicar 

à pesquisa de FC em contexto 

aparentemente tão escasso e 

inóspito como o brasileiro?

Sou professora especializada 
em literatura brasileira. Ca-
be a mim só a literatura escrita em 
português ou a tradução da mesma. 
Não tenho condições de pesquisar a 
ficção científica norte-americana, só 
a estudo como comparação.
Quando escrevia minha tese de dou-
torado trabalhava principalmente 
os gêneros da distopia, do conto fan-
tástico e da literatura urbana como 
reações à política da ditadura e mo-
dernização no Brasil. Na academia 
norte-americana só se publica tese 
como livro na base de uma revisão 
profunda e, insatisfeita com a minha 
tese, comecei a pesquisar a FC após 
minha descoberta do livro de Bráu-
lio Tavares, O que é a ficção científica 
(Brasiliense, 1986), no qual ele men-

ciona os autores da geração GRD 
(de Gumercindo da Rocha Dórea, 
famoso editor de FC no Brasil), e 
outros mais contemporâneos (da 
década de 1980 quando escreveu o 
livro). Meu livro de 2004, traduzido 
para o português como Ficção cien-
tífica brasileira: mitos culturais e na-
cionalidade no país do futuro (2005), 
abrange a produção de FC antes, 
durante e depois da ditadura mili-
tar. Embora outros pensem que seja 

uma área de reduzido interesse, com 
a força dos estudos culturais na aca-
demia norte-americana e o trabalho 
de colegas na área de português do 
meu departamento que se especia-
lizaram em cultura popular brasilei-
ra – como Charles Perrone (música 
popular) e Randal Johnson (cine-
ma) –, minha pesquisa não era tão 
estranha. Acho um campo bastante 
fértil, com escritores interessantes e 
acolhedores.

Como é pesquisar FC no Brasil do 

ponto de vista da academia norte-

americana?

No meu livro Visão alienígena, 
brinco com a minha condição 
de estrangeira e do tema do 
estranhamento, isto é, uma 
interpretação da FC do Bra-
sil desde os anos 1960 até os 
2000. Como sou a principal 
pessoa especializada em FC 
brasileira nos EUA, sinto-
me isolada, porém costumo 
reunir-me a colegas especiali-

zados em FC hispano-americana, o 
que me oferece um contexto maior. 
Para realizar minha pesquisa, o mais 
importante ainda é ir ao Brasil, falar 
com as pessoas, escritores, ver os li-
vros publicados, seguir palpites. 
Voltando à questão inicial sobre glo-
balização: talvez existam mundos 
paralelos ou histórias da FC, e não 
uma única tradição. A minha expe-
riência mostra que o gênero está ga-
nhando mais consideração. 

Alfredo Suppia
participou do Encontro 2010 da  

Science Fiction Research Association  
em Carefree, AZ, EUA

Acima: a brasilianista Mary Elizabeth 
Ginway. Abaixo: No último encontro da 
SFRA 2010, o comitê executivo se reúne. 
(Esq.-Dir.), Donald “Mack” Hassler, 
tesoureiro, Lisa Yaszek, presidente, Ritch 
Calvin, vice-presidente, Patrick Sharp, 
secretário, e Adam Frisch, ex-presidente.

Fotos: Divulgação

7_Cultura_33_p60a68.indd   65 07/10/10   18:16



66 67

p r O s a

l u c i a n a  g a m a

Os mAcunAítAs: exéQuiAs. ex(c)ertOs. trechOs)

“Do muito que li, em ócio, e viajei, em férias, partes da formação da minha nobre 
educação Icamiaba, tornaram minha chegada nessas terras de Jerusalém, letrinha 
miúda, de maneira que aqui cheguei já na consideração que não merece pouca esti-
mação, o que, desprezando os mimos e regalos da sua pátria, busca as alheias para 
nela se qualificar com mais largas experiências: por cuja razão é sair o da pátria o que 
faz aos homens mais capazes e idôneos para mui grandes empresas e suficientes 
para tudo: como o tem feito a tantos varões ilustres. Porém é certo que quem pere-
grina acompanhado de seus vícios mais valerá não ter saído; pois tornará mais per-
dido, que aproveitado: porque as enfermidades da alma não se curam com a mu-
dança de lugar, de modos que aqui cheguei, doente de doença Brasil, país sem 
saúde, o dístico do pai espiritual do meu povo não é nada perto do meu: escrevem 
bonito e fazem feio, os males do Brasil são!”
“Eu pensei em ser breve nestas bem traçadas mas você repare na grandeza da maté-
ria o que não me permite qualquer outra alternativa imposta pelo gênero. Não é 
nada desprezível o aprendizado que tenho angarinhado com o povo do livro. Sim, 
eles são o povo do livro. Você, então, imagine os estatelos e estupefatos a que sou 
submetida a cada pernada pela rua ou sentada no ônibus, eu, uma legítima Icamia-
ba, conviva dos melhores salões da nobreza paulistana, descendente exemplar do 
povo do Texto, os Macunaítas.”
“Me acuda, prima, para brincar todas as noites. De manhã, quando Vei a sol chega 
estou exausta, quem tem força para levantar e ir trabalhar para ganhar vintém para 
pagar a universidade? Bem que eu quis impor à minha ardida chama uma abstinên-
cia, penosa, para poupar despesas à prima; porém que ânimo forte não cede ante os 
encantos e galanteios da homarada nordestina [sic] palestina daqui? Sei que vais me 
recordar, em argumentação carinhosa, que podia entregar de vez a muiraquitã pro 
meus cuidados e por ele pra correr, como boa Icamiaba que sou, mas você não ima-
gina que os homens árabes daqui parecem Icamiabas de tão homens que são e con-
tam nossas luas de sangue porque querem os filhos machos para eles e já que eu não 
reproduzo o homem vem brincar toda noite, a muiraquitã tá na mesinha ao lado da 
cama, empoeirada que só vendo a belezinha, ele dá safanão no meio da noite e eu 
vou parar longe, a muiraquitã e o criado mudo vão juntos, uma delícia, eu acordo 
feito fúria e cresço para cima dele. Brincamos assim. Pode enviar apenas um pouco 
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mais de dinheiro porque com pouco a vossa abstemia acadêmica se contenta; se não 
puderdes enviar duzentos reais, mandai cem a mais, ou mesmo cinquenta! ”
“A cidade velha, cercada com seus muros do fim do século XVI mas onde as pessoas 
jeremiam seus lamentos como se fosse o que restou da queda do segundo templo em 
70 D.C, é um parque temático ao gosto do freguês, seja ele católico, muçulmano, 
judeu, budista, ateu ou arqueólogo. A cidade se abre para realizar qualquer fantasia de 
crença que uma pessoa tenha, da igreja do Santo Sepulcro, o castelo mal assombrado 
mais antigo do mundo até a maravilhosa, sem dúvida, esplanada da mesquita Esh-
Sharif, que deixa o castelo da Cinderela no sapatinho embora ambos possam ser vistos 
a partir de qualquer canto dos seus reinos: Disney ou Jerusalém. Ninguém, ninguém 
aqui ladrilhou ou semeou, embora a cidade, como todas, viva de apropriações e desa-
propriações, mas nenhuma igual a que o padre Sergio Buarque de Holanda fez com a 
frase do historiador Antônio Vieira. Jerusalém nada tem de colonial (...).”
“Acontece, atente nisto, que o povo do livro acredita que somos o povo do Texto 
porque despregamos de uma folha perdida por uma então perdida tribo das dez 
tribos perdidas, desertores dos desertores, povo meio que do B das antigas, pensei 
gargalhando botões, fala sério, mas a hipótese seria a seguinte: nós nos perdemos, 
em algum momento, nos quarenta anos de caminhada das doze tribos pelo deserto 
que aportaram em Canaã. Tô boa, santa: um Macunaíta jamais se perderia, pensei, 
quanto mais cinco ou seis ou vinte e cinco juntos, pelo simples motivo de que ja-
mais pensaram em encontrar qualquer coisa que fosse, quer dizer, a menos que seja 
para desencontrar. Se for verdade o que eles dizem, fique certo como eu estou certa, 
de que logo na primeira semana dos quarenta dias, assim que atravessaram o mar 
vermelho, os Macunaítas farejaram que aquilo tudo era uma chatice sem tamanho 
e desertaram bacana. No entanto, argumentam que as semelhanças entre nosso tio 
avô feiticeiro, Maanape e Araão, mano de Móises, não são nada desprezíveis. 
O povo do livro também assevera que algumas semelhanças textuais asseguram um 
passado em comum entre eles e nós, o povo do Texto, como por exemplo – eles se 
apoiam em Vasconcellos, por certo a palavra Tupan-Abá é uma curruptela que pre-
cedeu de Tupinambá e significa “Povo de Deus”. Uma outra, conceptual e agudér-
rima, é a de que a palavra arara deriva de ararat, o monte bíblico onde Noé aposen-
tou as galochas, revelando assim uma memória assombrada e assombrosa de tempos 
imemoriais em cujo caminho a letra t criou asas”.
“Para chegar ao Muro das Lamentações tem que descer uma escadaria de arrepiar o 
Bonfim e é suja, prima, tão suja que merecia uma lavagem de água de cheiro. Mor-
ro de vontade de fazer a lavagem das escadas do Kotel, ô saudades! O povo do livro 
também tem uma tradição culinária de comer sanduíches com bolinhos fritos de 
grão-de-bico na rua, imagina só, pensei então que poderia montar uma barraquinha 
perto da escadaria do Muro das Lamentações e me tornar a baiana do falafel.”

Luciana Gama (Shlomit Or), 44, é escritora, fotógrafa, cronista e doutoranda na Hebrew University Jerusalém no Departamen-
to de Spanish and Latino Studies. Brasileira e israelense, possui artigos publicados na Revista USP, Iararana e do Centro de Es-
tudos Judaicos de Minas Gerais. Faz fotoliteratura, cujo foco, a narração das ruas, estão divulgadas em diversas mídias/jornais 
como Reuters e Haaretz. É autora de Os macunaítas: um povo sem solução, romance inédito, de onde o trecho acima foi reti-
rado. Blogs: www.acusticojerusalem.blogspot.com; www.photojerusalem.blogspot.com; http://macunaitas.tumblr.com
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p O e s i a

r O g é r i O  c h O c i a y

I

Agora tome cuidado
com o astrólogo do dia!
Juntando Saturno e Marte,
ele prevê com muita arte
tudo o que você sabia.

II

Agora muito cuidado,
se faz xixi no quintal!
Um satélite espião
vai enviá-lo à prisão
por atentado ambiental.

III

Agora todo o cuidado
com aquela dona sensual!  
Vai dizer que uma só olhada
sem querer e sem mais nada
foi assédio visual!

IV

Agora tenha cuidado
com as religiões emergentes!
Num mundo cheio de intrigas,
miséria, doenças, brigas,
qualquer cristo cria crentes.

Rogério Chociay é professor, pesquisador, poeta e prosador satírico. Como pesquisador, publicou Teoria do verso (1974), Os metros do Boca: teoria 
do verso em Gregório de Matos (1993), Pontuação: ponto por ponto (2005), Redação no vestibular da Unesp: a dissertação ( 2008). Como poe-
ta satírico, publicou o primeiro dos dez livros de As centúrias de R.Pius (Cotia: Editora Íbis, 2004) – Email: chociayrogerio@yahoo.com.br

centÚriAs 

V

Agora grande cuidado
com a sua lucidez!
Ela é o último reduto,
é o seu rincão impoluto,
se cair... era uma vez...

VI

Agora tome cuidado
com a ilusão de eternidade!
Toda vida tem começo,
meio, fim e tem tropeço.
Imortal? Só a maldade.

VII

Agora muito cuidado
com a escola dos pirralhos!
Educação evasiva,
sem limites, permissiva, 
 não forma, cria paspalhos!

VIII 

Agora todo o cuidado
beleza é vã como vento!
Se não tem boa a cachola
por fora é bela viola,
por dentro pão bolorento!

IX

Agora tenha cuidado
com a Deusa Tecnologia!
Se a reza vai nesse passo,
vamos nós virar bagaço
e o robô ganha alforria!

X

Agora grande cuidado,
ser povo não causa dano!
Quanto mais povo, meu caro,
mais humano é o seu preparo,
mais seu gênero é humano! 
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N o r m a s  p a r a  p u b l i c a ç ã o

A revista Ciência e Cultura criou a seção Artigos & Ensaios, quatro páginas destinadas a atender demandas espontâne-
as da comunidade científica que não se encaixem dentro do Núcleo Temático de cada número. A seção abriga textos 
com uma reflexão sobre temas da atualidade científica e de interesse da sociedade como um todo, nas grandes áreas do 
conhecimento.
A formatação dos artigos deverá seguir as normas publicadas abaixo. Os textos serão avaliados e sua publicação 
seguirá agenda de interesse editorial da revista. Não é recomendada a submissão de artigos e ensaios de interesse 
exclusivo de grupos de especialistas ou que tenham sido anteriormente publicados, em veículos da comunidade 
científica ou mídia em geral.

seção artigos & ensaios Possui 4 páginas, destinadas a 
um texto de 17,5 mil caracteres com espaçamento (sem 
imagens) ou 16 mil (com até 3 imagens).

formato Cada artigo terá o máximo de 3 gráficos, tabelas 
ou imagens, considerados fundamentais para a ilustração 
e melhor entendimento do texto. Esse material deve ser 
enviado em arquivo separado e com antecedência, para 
sua confecção e checagem junto ao articulista. O envio 
de número superior a esse deverá oferecer a opção de 
escolha para a edição, se houver necessidade de corte. 

referências bibliográficas As citações e referências serão 
indexadas numericamente no texto, em ordem crescente, 
e aparecerão no final do artigo, sob o título Notas e 
Referências, se ambas ocorrerem; ou Notas, ou 
Referências, se apenas uma das duas ocorrer. Existe, ainda, 
a opção Bibliografia consultada, sem citações referencia-
das e numeradas ao longo do texto.

rodapé Notas de rodapé não são utilizadas.
 
crédito A assinatura do articulista virá logo abaixo do título 
e suas qualificações – que devem ser encaminhadas sempre 
no corpo do texto e não exceder cinco linhas – serão 
editadas ao final. Modelo: José da Silva é biólogo, professor 
titular do Instituto de Bioquímica da Universidade de São 
Paulo (USP) e presidente do Centro de Pesquisa em Biologia 
Molecular do Instituto XYZ.

prazos Os textos serão avaliados por membros do conse-
lho editorial da revista. A qualidade de texto, informação 
e pertinência dos artigos e ensaios são essenciais para a 
sua aprovação. Uma vez aprovados, os textos serão publi-
cados de acordo com a relevância e urgência dos temas 

abordados. Depois de aprovados, os textos passarão por 
um processo de revisão editorial e reenviados para checa-
gem dos autores, que deverão devolvê-los, com devidos 
ajustes e/ou aprovação em, no máximo, 48 horas. 

destaques Os destaques dentro do texto – como palavras 
ou expressões que se queira salientar, devem vir em negri-
to – citações de frases, capítulos deverão receber aspas; 
palavras estrangeiras e títulos de obras aparecerão em itá-
lico. Deve-se evitar o excesso de destaques por página. 

referências O padrão de referências adotado segue exem-
plificado abaixo:

1. Hershko, A.; Ciehanover, M. L. Nature, Vol.6, n.1073. 
2002.
2. Elias, N. O processo civilizador- uma história de cos-
tumes. Vol.I Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1990.
3. Tavares, J.V. “A violência como dispositivo de exces-
so de poder. In Revista Crítica de Ciências Sociais. 
Centro de Estudos de Coimbra, Vol.37, p.132. Junho 
de 1993.
4. Diaz, M., op cit. pp.345-347. 1987.

envio de material Os textos devem ser produzidos em 
arquivo Word. Ilustrações e gráficos devem ser enviados 
em arquivo separado, com os detalhes necessários para 
sua identificação, como: crédito, legenda, fonte, etc.
 
siglas As siglas constantes no texto devem sempre aparecer 
por extenso na primeira vez em que forem utilizadas.

contato É recomendável que cada articulista coloque seus 
dados para eventual contato (e-mail ou tel) quando algu-
ma dúvida surgir no processo de edição.

normas

Artigos & Ensaios
http://cienciaecultura.bvs.br

cienciaecultura@sbpcnet.org.br
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