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Alimentação como Identidade Cultural e a Regulação do Estado: o contexto brasileiro 

Paula Pires Bianchi1 

 

RESUMO 

Este artigo pretende verificar a alimentação como um elemento de identidade cultural e como 

o Estado atua nesse sentido. Entretanto, a alimentação não pode ser unicamente visualizada por 

essa dimensão, de modo que foram analisadas outras perspectivas, notadamente a questão de 

saúde pública, que é o maior entrave para se considerar o alimento como um bem cultural. Por 

fim, busca analisar a relação estatal na preservação dessa identidade e propor uma eventual 

autorregulação do setor. 

Palavras chave: Alimentação. Identidade cultural. Regulação estatal. 

 

ABSTRACT 

This paper intends to notice the feed as a component of cultural identity, also intends to analysis 

how the State acts on this field. However, the food can not be visualised only by that dimension, 

therefore other perspectives were analysed, mainly the public health issue, which is the biggest 

obstacle to consider the food as a cultural good between the ones analysed. At last, the paper 

revises how the State preserves the cultural identity of the food and suggests a deregulation in 

this field so the food could set up as component of cultural identity as well. 

Keywords: Feed. Cultural identity. State regulation. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a alimentação como elemento de 

identidade cultural de uma sociedade, verificando-se como ocorrem as relações sociais, bem 

como se dá a atuação estatal em torno da temática alimentar. 

Há, entretanto, diversas dimensões em que o alimento pode ser analisado: juridicamente, 

sob a forma de direito social à alimentação adequada e implantação de políticas públicas de 

combate à fome; nutricionalmente, estabelecendo o alimento mais saudável; como questão de 

saúde pública, viabilizando um alimento não prejudicial à saúde; culturalmente, analisando 

como o alimentar-se pode definir relações numa sociedade. 

Tendo em vista as referidas dimensões exemplificadas que a alimentação pode ter, 

                                                 
1Graduanda no Curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 



 

 

indaga-se o papel do Estado, do Direito, na sua forma de atuação sobre elas. Assim, haveria 

outra maneira de regular o tema, sob esses aspectos que ele pode ter, senão de modo estatal? 

Dividido em três partes, de conteúdo revisional bibliográfico, legislativo e de demais 

trabalhos científicos, a primeira parte do trabalho busca demonstrar, sob uma visão mais 

sociológica, como um alimento, uma comida, elaborados de forma artesanal num determinado 

território, podem efetivamente ser considerados um fator de criação de uma cultura, logo, um 

elemento de identidade cultural. 

A segunda parte, a partir das dimensões que se podem analisar a alimentação, visa a 

abordar três delas que têm repercussão jurídica, quais sejam: a cultural, a nutricional e a de 

saúde pública. Por fim, confrontar-se-ão, brevemente, as dimensões cultural e de saúde pública, 

verificando-se as inovações da Lei 13.680/2018, que modificou a Lei nº 1.283/1950. 

Quanto à última parte, essa tem por escopo abordar a atuação estatal no tocante à 

alimentação. Assim, será visto o alimento como direito social, incorporado 

constitucionalmente; as regulações que ora o protegem sob o viés cultural mais detalhadamente, 

ora pelo viés da saúde pública; findando com a análise de uma eventual autorregulação no setor. 

 

1. Alimentação como elemento de identidade cultural 

Quando se fala de cultura, quase que instantaneamente, obras de arte, pinturas e artistas 

vêm à mente. Entretanto, mais a fundo, verifica-se que a cultura se faz presente em qualquer 

relação humana que, ao dar continuidade a um costume, mantendo o que se fazia, ainda que 

inconscientemente, uma relação com o passado é estabelecida, ao passo que esse mesmo 

costume é preservado para as gerações futuras. 

Nesse contexto, verifica-se que a alimentação, tomando a forma de comida, tem a 

possibilidade de se incorporar como dimensão cultural numa sociedade, elevando-se, inclusive, 

ao patamar de patrimônio cultural, como será visto a seguir. 

 

1.1. Panorama universal da relação com a comida 

De início, a alimentação, conjuntamente com tantas outras áreas das interações 

humanas, sofreu com as mudanças vistas no mundo pelo advento da Idade Contemporânea, na 

qual as ideias do capitalismo foram lançadas, seguidas das Revolução Industriais. Nesse 

contexto, começou a ocorrer o êxodo rural, fazendo com que os núcleos familiares deixassem 

de cultivar seus produtos de subsistência, a fim de cumprir uma jornada de trabalho 

preestabelecida, culminando com o desmantelamento das refeições em família, bem como 



 

 

daquelas feitas em casa.  

A lógica industrial acabou, enfim, atingindo os alimentos, tornando-os padronizados, 

por “apresentarem sempre sabor, textura e forma regulares”2. O socioantropólogo Jean-Pierre 

POULAIN, especialista na temática da alimentação, também critica essa industrialização dos 

alimentos, tanto por entender que eles passaram a ser vistos como meras mercadorias, quanto 

por ter sido rompido o vínculo que existia entre aqueles e a natureza, visto que “comer é também 

um ato que religa o homem à natureza, ao real. A cozinha (...) de uma sociedade [é] são uma 

maneira original de regular as relações entre a natureza e a cultura. Industrializada, a 

alimentação suscita questões que podem rapidamente transformar-se em angústias”3. 

Houve, portanto, uma ruptura nas relações humanas construídas ao redor do alimento, 

da comensalidade4, esvaindo-se, assim, a identidade das sociedades, que podem ser 

reconhecidas por meio da sua alimentação. Nesse sentido, encontra-se a necessidade de se 

manter tradições culinárias regionais, que, por essência, são diversas. 

Ressaltado o estado que se encontra a alimentação – majoritariamente industrializada e 

desprovida de identidade – verificar-se-á a relação da alimentação, da comida, com a cultura. 

 

1.2. A alimentação e a cultura 

Inicialmente, à título de classificação, o antropólogo Roberto DAMATTA busca 

diferenciar alimento de comida. Em sua perspectiva, “o alimento é algo universal e geral. (...) 

comida se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma 

identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa. (...) não é apenas uma 

substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se.”5. Numa 

outra visão, para LIMA, FERREIRA NETO e FARIAS “a comida, que é o alimento 

transformado pela cultura, passa a possuir também a função agregadora para os seres 

                                                 
2MENEZES, Sônia de Souza Mendonça. Alimentos Identitários: uma reflexão para além da cultura. Revista 

Geonordeste, São Cristóvão v. XXIV, n. 2, p.120-136, Ed. Especial dos 30 anos do NPGEO, 2013, pg. 130. 

Disponível em: <https://www.ojs.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1516/1341>. Acesso em: 24 abr. 

2019. 
3POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2006, pg. 50 e 53. 
4Para LIMA, FERREIRA NETO e FARIAS a comensalidade é “a capacidade de estabelecer relações de 

sociabilidade importantes, pois implica reunir as pessoas em torno da mesa. Ou seja, enquanto come, o grupo tem 

também a oportunidade de dialogar e trocar experiências do cotidiano.”, pg. 514. LIMA, Romilda de Souza; 

FERREIRA NETO, José Ambrósio; FARIAS, Rita de Cássia Pereira. Alimentação, comida e cultura: o exercício 

da comensalidade. Demetra, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p.507-522, jan. a mar. 2015. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/16072/13748>. Acesso em: 24 abr. 2019. 
5DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, pg. 37. Disponível em: 

<http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Da_Matta-O_que_faz_Brasil_Brasil.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2019. 



 

 

humanos.”6. 

Um importante fator na determinação da alimentação como cultura está em delimitar-se 

sua territorialidade, ou seja, o alimento, para ser considerado típico, tradicional, e, portanto, 

elemento cultural de uma comunidade, precisa ter sido produzido numa localidade específica, 

tendo em vista que as características naturais daquela região a fazem única, além de se levar em 

conta os saberes locais. Assim, a criação de alimentos, ditos como identitários, deve considerar 

tanto os “processos culturais que envolvem diferentes temporalidades e que têm seus reflexos 

no tecido social/cultural dos lugares, mas também discutir uma territorialidade criada como 

estratégia de produção dos grupos familiares”7. 

Aliás, é por esse fator territorial, delimitado pela comunidade ali atuante, que a produção 

de alimentos culturais e identitários, mais conhecidos como artesanais, é concebida. Nesse 

contexto, “estão presentes os valores culturais, as representações em torno das práticas de 

obtenção, preparação e consumo de alimentos, os quais auxiliam na construção e na 

manutenção de identidade dos grupos sociais.”8. 

Em relação à alimentação como fator de identidade cultural, é importante destacar que 

também é possível abordá-la levando em consideração a dimensão relacional do social, na qual 

é superada a dicotomia entre a sociedade e indivíduo. Nesse sentido, a alimentação poderia ser 

compreendida diante da natureza dinâmica das relações sociais, no âmbito de processos que são 

“tecidos continuamente”9. 

Nessa concepção relacional, o sociólogo Georg SIMMEL, entende ser possível 

determinar uma sociedade pelo que fazem em conjunto, e não pelo que cada indivíduo, que a 

compõe, é; uma vez que esses indivíduos só os são porque, primeiramente, são parte de uma 

sociedade10. 

                                                 
6LIMA, Romilda de Souza; FERREIRA NETO, José Ambrósio; FARIAS, Rita de Cássia Pereira. Alimentação, 

comida e cultura: o exercício da comensalidade. Demetra, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p.507-522, jan. a mar. 2015, 

pg. 514. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/16072/13748>. 

Acesso em: 24 abr. 2019. 
7MENEZES, Sônia de Souza Mendonça. Alimentos Identitários: uma reflexão para além da cultura. Revista 

Geonordeste, São Cristóvão, v. XXIV, n. 2, p.120-136, Ed. Especial dos 30 anos do NPGEO, 2013, pg. 121. 

Disponível em: <https://www.ojs.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1516/1341>. Acesso em: 24 abr. 

2019. 
8MENEZES, Sônia de Souza Mendonça. Alimentos Identitários: uma reflexão para além da cultura. Revista 

Geonordeste, São Cristóvão/SE, v. XXIV, n. 2, p.120-136, Ed. Especial dos 30 anos do NPGEO, 2013, pg. 123. 

Disponível em: <https://www.ojs.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1516/1341>. Acesso em: 24 abr. 

2019. 
9ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti; MACIEL, Louise Claudino. A Individualidade em Simmel e Elias: 

contribuições teóricas para uma sociologia do indivíduo. Lua Nova, São Paulo, v. 101, n. 1, p.259-290, 2017, pg. 

261. 
10SIMMEL, Georg. Questões Fundamentais da Sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, 

pg. 20. 



 

 

Seguindo essa linha do autor, um modo de fazer, elaborado dentro de um grupo social, 

não tem relevância se visto individualmente, porque, em primeiro lugar, 

“o que é produzido em cada um não pode ser somente explicado a partir de si 

mesmo. Em segundo lugar, por meio da sucessão das gerações, cujas heranças 

e tradições se misturam indissociavelmente com as características próprias do 

indivíduo, e agem de modo tal que o ser humano social, diferentemente de 

toda vida subumana, não é somente descendente, mas sobretudo herdeiro.”11 

Numa perspectiva semelhante, o sociólogo Norbert Elias, em análise realizada por 

ALVES e MACIEL, apresenta a individualidade sob dois aspectos concomitantes, trazidos de 

uma concepção proposta pelo próprio SIMMEL (concepção processual do social), sendo eles o 

típico e o singular. O singular se apoia na ideia de que o indivíduo é único, nunca é idêntico a 

outro, ao passo que o típico se baseia na ideia de que esse mesmo sujeito é produto de um 

formato constituído por uma rede de relações específicas, qual seja, a sociedade12. 

Por esse exame, Simmel e Elias veem a sociedade como uma realidade dinâmica, na 

qual os indivíduos estão em “reciprocidade de ação”, resultando num processo de “emergência, 

decadência e reemergência das formas de sociação, a exemplo da competição, da cooperação, 

da refeição, da sociabilidade (...). Se uma ou mais de tais formas desaparecem, a sociedade 

continuará existindo, mas se todas as formas desaparecem, a sociedade também, entra em 

declínio”13. 

Continuando a análise de ALVES e MACIEL dos referidos autores, a culinária típica de 

uma sociedade se constituiria numa dessas formas de “emergência/decadência e reemergência”, 

de modo que se ela desaparecesse, sozinha, o grupo social ainda existiria, contudo, se as demais 

formas de identidade de um povo também se dissipassem juntamente com a alimentação, essa 

sociedade desapareceria e ficaria sem identidade. 

Em suma, a alimentação pode estar ligada a modos de vida, a modos de se pensar as 

sociedades e os Estados, como discute a antropologia. Sob o método estruturalista, há quatro 

obras, que compõe as “Mitológicas”, do antropólogo Claude LÉVI-STRAUSS, da qual “O Cru 

e o Cozido” se constitui como a primeira delas. Nesse livro, o autor apresenta como ocorreu a 

passagem da natureza (caracterizada pelo “cru”) à cultura (caracterizada pelo “cozido”), por 

                                                 
11SIMMEL, Georg. Questões Fundamentais da Sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, 

pg. 21. 
12ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti; MACIEL, Louise Claudino. A Individualidade em Simmel e Elias: 

contribuições teóricas para uma sociologia do indivíduo. Lua Nova, São Paulo, v. 101, n. 1, p.259-290, 2017, pg. 

261.  
13ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti; MACIEL, Louise Claudino. A Individualidade em Simmel e Elias: 

contribuições teóricas para uma sociologia do indivíduo. Lua Nova, São Paulo, v. 101, n. 1, p.259-290, 2017, pg. 

264. 



 

 

meio de mitos de povos indígenas14. Nele, LÉVI-STRAUSS propõe, por exemplo, que as 

relações primitivas com o céu e a terra foram profundamente alteradas após a concepção de 

“culinária”, na medida que antes da descoberta do fogo, do cozimento, uma carne era exposta 

sobre uma pedra (terra) sob o sol (céu)15, antes de ser ingerida.  

Corrobora-se, dessa forma, a propriedade da comida de constituir sociedades, de 

distingui-las umas das outras e de se transformar em tradição, herança, delas. 

 

2. Dimensões da alimentação e suas abordagens 

A alimentação pode ser vista sob diversos ângulos. Para POULAIN, eles se dividem, 

essencialmente, em quatro dimensões: nutricional, sensorial, higiênico e simbólico16. Desses 

aspectos trazidos pelo autor, três importam ao Direito, quais sejam os que dizem respeito ao 

simbolismo (dimensão cultural), nutricional e de saúde pública, ligada à higiene, 

respectivamente. 

Entretanto, importante ressaltar, que essas divisões são para efeitos didáticos, tendo em 

vista que elas efetivamente se comunicam. Nesse sentido, toma-se como exemplo o queijo 

gorgonzola: esse tipo de queijo é, à primeira vista, um queijo embolorado, o que levaria a sua 

interdição pelos órgãos de saúde pública. No entanto, convencionou-se socialmente que ele é 

um alimento aceito por determinadas culturas, ainda que contenha um bolor, que não é 

prejudicial à saúde. 

Para LÉVI-STRAUSS, as condições que um alimento se encontra não são 

incontestáveis. Assim, o estado de um alimento cru ou cozido, fresco ou podre, molhado ou 

queimado, é definido de acordo com o ponto de vista de uma cultura particular17. 

 

2.1. A dimensão cultural 

Retomando a dimensão simbólica proposta por POULAIN, que pode ser analisada como 

sendo de dimensão cultural, esta consiste no fato de que, além das outras quatro dimensões 

acima referidas, o alimento “deve poder tornar-se significativo, inscrever-se numa rede de 

                                                 
14LARAIA, Roque de Barros. Claude Lévi-Strauss, quatro décadas depois: as mitológicas. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, São Paulo, v. 21, n. 60, fev. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092006000100010>. Acesso em: 20 maio 

2019.  
15LÉVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o Cozido. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pg. 331. 
16POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2006, pg. 259. 
17LÉVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o Cozido. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pg. 19. 



 

 

comunicações, numa constelação imaginária, numa visão de mundo”18. 

O aspecto cultural da alimentação pode ser visto, de início, na Constituição Federal 

brasileira de 1988 (CF). Os artigos 215, 216 e 216-A, da CF, têm seu teor inteiramente voltado 

para a Cultura, como pilar da Ordem Social. Notadamente, no art. 21619, está elencado o que 

compõe o patrimônio cultural brasileiro. 

Dentre as cinco formas de manifestação prescritas no referido artigo 216, o inciso II traz 

“os modos de criar, fazer e viver”, que, segundo José Afonso da SILVA, “constituem também 

formas culturais de elevado sentido popular que se vão perdendo nas formas de industrialização 

substitutiva”20. Ademais, contextualizou esse inciso constitucional dando exemplos de comidas 

típicas de alguns Estados brasileiros: 

“(...) assim como em Minas temos o feijão tropeiro, o tutu-de-feijão, a 

samambaia com carne de porco (Diamantina), a galinha ao molho pardo, o 

torresmo, o pão de queijo, o biscoito de queijo, o biscoito fofo, o tareco, o bolo 

de fubá, o pau-a-pique (bolo de fubá que se assa enrolado na folha de 

bananeira), e seus famosos doces: de leite, de cidra, de ovos de raiz de mamão, 

de coco do cerrado, de mangaba e tantos outros; e o Rio Grande do Sul com 

seu famoso chimarrão, seu arroz carreteiro, seu churrasco que se espalha por 

todo o país (...)”21. 

Em relação a essa proteção acima referida, José Afonso da SILVA faz uma ressalva no 

sentido de que não são todas as manifestações culturais que a CF procurou proteger, mas 

somente aquelas constituídas por bens materiais ou imateriais, que sejam portadoras, 

alternativamente, de “referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. (...) Assim, bem portadores de referência são bens dotados 

de um valor de destaque que serve para definir a essência do objeto de relação ao qual se prende 

o princípio de referibilidade considerado.” 22 (grifo do autor). 

Nesse sentido, MENEZES, já citada anteriormente, entende que a valorização e a 

preservação dos produtos alimentícios artesanais, por políticas desenvolvimentistas, têm como 

consequência a perpetuação desse conhecimento tradicional, que assegura, inclusive, a renda 

da comunidade produtora. Outrossim, a demanda por esses alimentos identitários contribui com 

o “reconhecimento de saberes e fazeres enraizados como um patrimônio cultural a ser 

                                                 
18POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2006, pg. 260. 
19“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:”. BRASIL. Constituição Federal (1988). Brasília. 
20SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, pg. 110. 
21SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, pg. 110/111. 
22SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, pg. 114. 



 

 

preservado na contemporaneidade.”23. Ainda, segundo MORAIS, a culinária regional se 

legitima como bem cultural, tendo em vista que os patrimônios culturais devem ser analisados 

na perspectiva também do cotidiano24. 

Verifica-se, portanto, que o alimento, seja na forma de comida, seja na forma de 

culinária, é um bem de referência de grupos formadores da sociedade, por possuir os requisitos 

de continuidade histórica e de relevância na memória nacional25 e, assim, considerado um 

patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

 

2.2. A dimensão nutricional 

Seguindo as premissas de POULAIN, o alimento deve fornecer, antes de tudo, 

nutrientes, sejam eles energéticos, estruturais, minerais, vitaminas e água, de forma equilibrada, 

de modo que a maioria dos produtos naturais poderiam servir de alimentos. Entretanto, o autor 

faz uma ressalva dando exemplos de alimentos que são “reais” em uma sociedade, como 

gafanhotos, baratas e cachorro, mas que podem causar aversão em outras. Nesse sentido, ele 

demonstra que “as qualidades nutricionais são necessárias, mas não suficientes para transformar 

um produto que contém princípios nutritivo, em alimento”26. 

Essa dimensão também é analisada no sentido de se estabelecer parâmetros de nutrição 

ideais para as diversas sociedades, tendo em vista que em muitas delas ou não há acesso 

suficiente aos alimentos ou, ainda que esse acesso ocorra, a própria população não sabe fazer a 

escolha adequada do que consumir, cabendo ao Estado, portanto, promover a conscientização 

alimentar, baseada em valores nutricionais preestabelecidos, tanto por organizações 

internacionais especializadas no tema, como por especialistas nacionais, que sabem quais são 

as verdadeiras demandas, no caso, da população brasileira. 

 

                                                 
23MENEZES, Sônia de Souza Mendonça. Alimentos Identitários: uma reflexão para além da cultura. Revista 

Geonordeste, São Cristóvão/se, v. XXIV, n. 2, p.120-136, Ed. Especial dos 30 anos do NPGEO, 2013, pg. 133/134. 

Disponível em: <https://www.ojs.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1516/1341>. Acesso em: 24 abr. 

2019. 
24MORAIS, Luciana Patrícia de. Comida, Identidade e Patrimônio: articulações possíveis. História: Questões & 

Debates., Curitiba, v. 1, n. 54, p.227-254, jan./jun. 2011, pg. 232. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/25749/17200>. Acesso em: 24 abr. 2019. 
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2.3. A dimensão de saúde pública 

Quanto à dimensão de saúde pública, essa está ligada ao alimento não ser tóxico (sendo 

que essa toxidade pode ter origem química ou microbiológica em geral), ou seja, ao ser 

consumido, ele não pode causar perturbações digestivas que estejam fora da normalidade 

fisiológica27. 

Desse modo, o Estado age com cautela no sentido de prevenir que os alimentos sejam 

fabricados e comercializados de forma segura, para que, então, possam ser consumidos. Os 

principais órgãos e entidades que atuam no setor são o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Saúde, por meio das Vigilâncias Sanitárias, bem 

como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como será melhor verificado no 

item 3.1.2. 

Esse cuidado existe para que sejam respeitadas as boas práticas de segurança alimentar, 

principalmente na produção e comercialização dos produtos artesanais, como a pasteurização, 

procedimento que consegue eliminar grande parte de microrganismos patogênicos do leite. 

Veja-se, por exemplo, o caso do queijo produzido em Minas Gerais, no qual se faz 

necessário que o leite utilizado na produção não seja pasteurizado, para que a fermentação, com 

aqueles microrganismos característicos daquela região, possa ocorrer, sendo, portanto, o 

diferencial desse alimento28. Nesse sentido, “a exigência da pasteurização do leite para a 

fabricação do produto se confronta com a tradição secular do queijo produzido a partir de leite 

cru, já que os produtores argumentam que a ausência dos chamados fermentos naturais altera o 

sabor do produto”29. 

Nesse exemplo, está presente um bem de referência, em que há um modo de fazer 

estabelecido, bem como a necessidade de ser produzido numa região determinada, tendo em 

vista as características próprias do fermento, que tornam o produto – queijo - único. 

 

2.4. Confronto entre as dimensões culturais e de saúde pública da alimentação e a flexibilização 
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da Lei nº 13.680/2018 

Verifica-se, portanto, um embate entre oferecer um alimento que seja, na medida do 

possível, quase estéril, sem oferecer risco à saúde, porém padronizado e permitir que um 

alimento “vivo”, não totalmente estéril, ainda que na sua produção se observem as boas práticas 

de higiene e que geram renda para pequenos produtores, além de incentivar o comércio regional, 

seja comercializado. 

Nesse sentido, foi flexibilizada a fiscalização sobre os produtos artesanais de origem 

animal com a Lei nº 13.680/2018, que permitiu a comercialização interestadual desses produtos 

(de características de produção e região próprios) desde que possuíssem o selo estadual de 

controle. Originalmente, sem a vigência do art. 10-A, que foi introduzido pela referida Lei nº 

13.680/2018, os produtos de origem animal só podiam ser comercializados dentro do Estado 

em que havia sido produzido e certificado30. 

Nesse panorama, a Food Safety BRAZIL apontou que, além dessa liberação ser 

relevante financeiramente para núcleos familiares e para os produtores desses produtos, há o 

aspecto cultural e alimentar das regiões produtoras, que é preservado e resgatado, muito embora 

a desburocratização dessa fiscalização possa colocar em risco a segurança alimentar da 

população brasileira, com a comercialização de alimentos que eventualmente não atendam aos 

cuidados higiênicos necessários31. 

Em manifestação contrária ao projeto de lei, que posteriormente se consagrou como a 

referida Lei posterior, a própria ANVISA reconheceu a iniciativa relevante de se apoiar os 

pequenos produtores de alimentos de origem animal, ressaltando a importância de se preservar 

técnicas que compõe o patrimônio cultural nacional, muito embora tenha considerado que o 

então projeto de lei tenha sido conduzido com irresponsabilidade e incoerência - ainda que a 

produção dos referidos alimentos não esteja sujeita ao seu regime mas, sim, ao dos órgãos 

relacionados à agricultura e pecuária32.  

Para REZENDE, a solução estaria no  próprio consumidor, que seria capaz de fazer com 

que não houvesse a produção e venda de queijos artesanais de condição duvidosa, vez que, 

tendo conhecimento da qualidade microbiológica desses produtos, teria influência na demanda 

pelo produto, fazendo com que o produtor oferecesse “produtos de qualidade compatíveis com 
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os padrões preconizados pelos órgãos de saúde pública”33. 

Posto o debate entre essas duas dimensões tão significativas, verificar-se-á, então, se o 

Estado é capaz de regular tais questões levando-se em conta as características precípuas de cada 

uma, principalmente, da dimensão cultural. 

 

3. A alimentação no Brasil: ordenamento jurídico, direito social e regulação 

De início, a alimentação, além do seu caráter cultural, é também um direito social 

brasileiro, contido no art. 6º, da CF/88, inserido pela Emenda Constitucional nº 64/201034, que 

estreou a alimentação como direito fundamental, baseando-se nos seguintes pontos: (i) em 

documentos internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil, que incentivam “a 

utilização sustentável dos recursos naturais, a promoção de práticas de boa alimentação por 

meio de programas educacionais, (...) e a garantia da qualidade biológica e nutricional dos 

gêneros alimentícios”35; e (ii) na fome crônica que assola parte da população brasileira, a fim 

de estabelecer “políticas públicas consistentes (…) de forma a permitir a cada brasileiro usufruir 

de uma alimentação adequada”36. 

Infraconstitucionalmente, o direito à alimentação está garantido em leis esparsas, como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e o Estatuto do Idoso, de 2003. 

Especificamente, há a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), Lei nº 

11.346/2006, que efetivamente sistematiza o DHAA no Brasil. A LOSAN, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.272/201037, instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN)38. 

Brevemente, a LOSAN, além de estabelecer uma sistemática, a fim de implementar o 

                                                 
33REZENDE, Patrick Hernand Leonel et al. Aspectos Sanitários do Queijo Minas Artesanal Comercializado em 

Feiras Livres. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juiz de Fora, v. 65, n. 377, p.36-42, nov./dez. 

2010, pg. 37. Disponível em: <https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/148/153>. Acesso em: 25 abr. 

2019. 
34BRASIL. Constituição (2010). Emenda Constitucional nº 64, 04 fev. 2010. Brasília. 
35DEPUTADOS, Câmara dos. Comissão Especial Destinada a Apreciar e Proferir Parecer à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado Federal, que “Altera o art. 6º da Constituição Federal, 

para introduzir a alimentação como Direito Social”. 2009, pg. 02. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F7ADB695B269945CB43488ED

A282F81F.proposicoesWebExterno2?codteor=693834&filename=Tramitacao-PEC+47/2003>. Acesso em: 16 

abr. 2019. 
36DEPUTADOS, Câmara dos. Comissão Especial Destinada a Apreciar e Proferir Parecer à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado Federal, que “Altera o art. 6º da Constituição Federal, 

para introduzir a alimentação como Direito Social”. 2009. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F7ADB695B269945CB43488ED

A282F81F.proposicoesWebExterno2?codteor=693834&filename=Tramitacao-PEC+47/2003>. Acesso em: 16 

abr. 2019. 
37BRASIL. Decreto nº 7.272, 25 ago. 2010. Brasília. 
38BRASIL. Lei nº 11.346, 15 set. 2006. Brasília. 



 

 

direito à alimentação adequada, e reiterar conceitos propostos por documentos internacionais 

sobre o tema, dispôs que a execução do direito à alimentação precisa assegurar tanto “a 

diversidade cultural”, que deve ser “ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis”39, quanto a utilização da diversidade dos recursos naturais, a fim de que sejam 

estimuladas “práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica 

e racial e cultural da população”40. 

Além disso, considerado um direito social, o direito à alimentação tem o caráter de 

“assegurar condições materiais e socioculturais mínimas de sobrevivência”41. Segundo o jurista 

André de Carvalho RAMOS, os direitos sociais têm a característica de serem prestacionais, de 

modo que devem ser assegurados e efetivados pelo Estado e, até mesmo, pela sociedade. O 

autor ressalva, entretanto, a dependência deles à disponibilidade e à voluntariedade estatal para 

serem efetivados 42. 

O referido direito foi introduzido, internacionalmente, pela Declaração Universal de 

Direitos Humanos (DUDH), de 1948, no seu artigo 2543, sendo considerado, portanto, um 

direito essencial e indispensável à vida digna44, muito embora tenha ganhado maior destaque 

na edição do Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (PIDESC)45, de 

1966, posto que foi prescrito no item 02, “a” e “b”, do artigo 11, a responsabilização dos 

Estados-partes na proteção contra a fome de toda pessoa. 

Esses Estados, conforme o Pacto, devem reconhecer o direito fundamental de qualquer 

pessoa estar protegida contra a fome. Além desse reconhecimento, devem adotar medidas, tanto 

individuais, quanto de cooperação, para que os métodos de produção, conservação e 

distribuição melhorem, de modo que não agridam os recursos naturais utilizados ou explorados. 

Ainda, devem assegurar a repartição equitativa dos gêneros alimentícios em âmbito global46. 
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Com a realização da Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996, na cidade de Roma, 

Itália, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

em que foram aprovados documentos que objetivaram a erradicação da fome mundial, bem 

como o reconhecimento do direito à alimentação “sadia e nutritiva” a todas as pessoas, iniciou-

se o envolvimento da FAO com o DHAA47. Nesse sentido, foi elaborado o Comentário Geral 

nº 12, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, em 1999, em Genebra, Suíça. 

Brevemente, a pesquisadora dos direitos humanos e internacionais, Flávia PIOVESAN, 

realizou anotações acerca do Comentário Geral nº 12, apontando que a adequação relativa ao 

direito à alimentação adviria de “condições sociais, econômicas, culturais, climáticas, 

ecológicas”, ou seja, a “disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade suficientes 

para satisfazer as necessidades alimentares individuais, livre de substâncias adversas e em um 

nível aceitável dentro de determinada cultura”48. Ainda, o acesso aos alimentos deveria se 

harmonizar com os demais direitos humanos, bem como ser feito de forma sustentável49. 

Dentre tais condições, destacam-se duas: a disponibilidade e a aceitabilidade cultural. 

Segundo os comentários de PIOVESAN, quanto à disponibilidade, a alimentação deveria ser 

proveniente de um sistema propício de produção, distribuição e venda, no qual a produção seria 

agrícola ou proveniente de recursos naturais. Enquanto a aceitabilidade cultural levaria em 

conta os demais valores atribuídos aos alimentos, que não aqueles relacionados meramente às 

informações nutricionais e ao modo de consumo. Tais valores fariam referência, então, à 

natureza do alimento50. 

Desse modo, verifica-se, portanto, a relevância do direito à alimentação adequada, 

passando-se, a seguir, à análise de como o tema é regulado no âmbito estatal. 

 

3.1. A regulação estatal no setor alimentício 

Como já verificado, a alimentação é vista no Direito sob três dimensões. Assim, será 

tratado como se dá a repartição de competências entre os entes federativos, sob esses três 
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ângulos e, após, serão verificados os órgãos e entidades que efetivamente regulam estatalmente 

o setor, no tocante à questão sanitária, mais brevemente, bem como, quanto à proteção como 

patrimônio cultural. 

 

3.1.1. As competências dos entes federativos na preservação do patrimônio cultural e na saúde 

pública 

De início, para José Afonso da SILVA, competência “é a faculdade juridicamente 

atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. (...) 

são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para 

realizar suas funções”51. 

Na CF, é possível classificar as competências, a fim de se obter uma melhor 

compreensão teórica. Essa sistematização se faz para que sejam harmonizadas as competências 

entre os entes federativos.52. 

Por princípio, é de competência privativa da União elaborar o planejamento relativo à 

ordenação do território, bem como do desenvolvimento econômico e social, nos âmbitos 

nacionais e regionais (art. 21, IX, CF). Quanto aos cuidados com a saúde pública (art. 23, II, 

CF) proteção de bens de valor cultural (art. 23, III e IV, CF), acesso à cultura (art. 23, V, CF) e 

fomento à produção e organização do abastecimento alimentar (art. 23, VII, CF), estes se 

referem a uma competência material que cabe a todos os entes federativos. Notadamente, a 

proteção do patrimônio histórico, nos referidos incisos III e IV, do art. 23, esse último feito de 

forma redundante em relação ao anterior, se deve ao descaso pela matéria, tanto por parte da 

sociedade, quanto pelas autoridades, uma vez que se demonstrou (e ainda se demonstra) um 

atraso cultural no país, que não tem por hábito cultivar suas memórias53. 

Nos art. 24, da CF, elencam-se temas passíveis de serem legislados de forma concorrente 

pelos entes federativos, como a proteção do patrimônio cultural (art. 24, VII, CF) e sobre a 

cultura propriamente dita (art. 24, IX, da CF). Há ainda, a competência privativa, em tese, dos 

Municípios quanto à prestação de serviços de atendimento à saúde da sua população, em 

cooperação técnica com a União e Estado (art. 30, VII, da CF), e proteção do patrimônio 

histórico-cultural, observando-se legislações e fiscalizações nacionais e federais (art. 30, IX, da 
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CF). 

Desse modo, verifica-se que, embora haja repartição das competências materiais e 

legislativas entre os entes federativos, é necessário observar a edição de normas gerais da União 

para que Estados e Municípios possam legislar acerca de determinada matéria concorrente, bem 

como verificar se tais matérias comuns não incorrem em matérias exclusivas da União. Nesse 

sentido, a jurista Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA dá o exemplo do sistema agropecuário 

(produção e abastecimento), no qual Estados e Municípios, após observarem eventual norma 

geral da União acerca de produção e consumo (art. 24, V, da CF), devem ainda observar norma 

exclusiva da União sobre comércio exterior (art. 22, VIII, da CF) e de transporte (art. 22, XI, 

da CF), resultando, assim, numa difícil atuação totalmente independente dos entes federativos, 

em especial, dos próprios Estados e Municípios54. 

  

3.1.2. Órgãos e entidades reguladoras 

Finalmente, passa-se à análise de órgãos e entidades que tem por alvo regular matérias 

relacionadas à alimentação, tanto por sua parte de saúde pública, quanto por seu lado cultural. 

Como brevemente citado no item 2.3, tendo por objetivo zelar pela saúde pública, o 

Brasil certifica-se de que um alimento de origem animal (conforme exemplos já citados de 

queijos) está sendo produzido e vendido inócua e seguramente por meio de dois organismos 

principais: o Serviço de Inspeção Federal (SIF) e as Vigilâncias Sanitárias, vinculados ao MAPA 

e ao Ministério da Saúde respectivamente55. 

Inicialmente, compete ao MAPA regular a produção de leites e derivados, como é caso 

do queijo, por exemplo. Dentro desse Ministério, há o Departamento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal (DIPOA), que, como o próprio nome diz, é competente para inspecionar 

produtos de origem animal, atuando na elaboração de diretrizes que acabam formando a política 

agropecuária do país56. Ainda, o DIPOA é o responsável por coordenar o SIF, que vem a ser um 

selo dado aos produtos de origem animal que estão sob a responsabilidade do MAPA. O SIF é 

entregue após o produto passar por etapas de fiscalização e inspeção, que visam a “assegurar a 

qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado 
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interno e externo, bem como de produtos importados”57. 

Nesse sentido, a fim de unificar o serviço de inspeção entre os entes federativos, existe 

o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que, ao 

padronizar os procedimentos de inspeção entre Estados, Municípios e Distrito Federal, busca 

garantir que o alimento, no caso, seja inócuo e seguro. Para que esse sistema seja integralizado 

entre os entes, basta que um deles solicite a equivalência de seus próprios serviços de inspeção 

para com o do SISBI-POA58.  

Por outro lado, há o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, 

institucionalizado pela mesma lei que criou a ANVISA (Lei nº 9.782/99).  O referido Sistema 

é federativo, de modo que engloba Estados e Municípios, além da União, numa relação de 

compartilhamento de competências, e não de subordinação, entre os três entes59. 

Quanto à Vigilância Sanitária, essa é coordenada pela direção nacional do Sistema 

Único de Saúde - SUS, conforme o art. 16, III, “d”, da Lei nº 8.080/9060, que, dentre tantas 

outras competências, deve “VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle 

da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano”61. 

Portanto, conforme leitura que se faz dos art. 4º, “d”, e 3º, “g”, da já anteriormente 

referida Lei nº 1.283/1950 (que dispõe acerca da inspeção industrial e sanitária dos produtos de 

origem animal), é de que cabe aos organismos do MAPA a inspeção dos produtos de origem 

animal em todos os estabelecimentos, excetuando naqueles varejistas, os quais ficam a cargo 

dos organismos relativos à saúde pública, logo de responsabilidade do Ministério da Saúde62. 
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Já a regulação e preservação do patrimônio cultural brasileiro, no âmbito federal, é de 

competência o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão da 

Secretaria Especial da Cultura, parte do Ministério da Cidadania. Quanto à efetiva apreciação 

e decisão dos pedidos de registro dos bens culturais, tanto de natureza material quanto imaterial, 

essa fica a cargo do órgão colegiado do IPHAN, qual seja, o Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural. Notadamente, no que se refere ao registro de alimentos tidos como patrimônio cultural 

imaterial, esse deve ser “solicitado por associações da sociedade civil, por secretarias estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, por instituições vinculadas ao Ministério da Cidadania e pelo 

próprio secretário especial da Cultura”63. 

Ademais, é o IPHAN que, por meio de seus registros, estabelece se um bem cultural 

imaterial tem ou não continuidade histórica, se é relevante para a memória cultural nacional ou, 

ainda, se é referência cultural de grupos formadores da sociedade brasileira64. 

Referidos registros foram regulamentados pelo Decreto nº 3.551/2000, no qual instituiu-

se o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio histórico 

brasileiro, bem como criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Nesse Decreto foram 

trazidos quatro livros de registros, cada qual para uma classificação de bens culturais de 

natureza imaterial: dos Saberes; das Celebrações; das Formas de Expressão; e dos Lugares. A 

alimentação, sob a forma de tradição culinária, costuma ser registrada no Livro de Registro dos 

Saberes, tendo em vista que lá são “inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no 

cotidiano das comunidades”65. 

A título de exemplificação, em 2008 o “Modo Artesanal de Fazer Queijos de Minas” foi 

registrado nesse Livro dos Saberes, enquanto o “Modo de Fazer Queijo Artesanal Serrano de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul” ainda pende de registro, tendo sido pleiteado em 201366-
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67. 

Entretanto, importante ressaltar que o IPHAN não visa tão somente o registro de receitas 

de comida. Conforme análise de SANTILLI, pesquisadora de populações locais e 

conhecimentos tradicionais, acerca da 5ª Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial, do 

IPHAN, essa Instituição também leva em consideração os modos de produção e consumo da 

comida, bem como observa a atribuição de significado dada pela sociedade que a faz, “assim, 

seu valor cultural e patrimonial não reside em um prato típico ou em sua receita, mas nas 

práticas de comensalidade, nos rituais e nos significados que lhes são atribuídos”68. 

Ainda, com a outorga do registro, além de se conceder o título de patrimônio cultural 

imaterial brasileiro, é criada a obrigação estatal de salvaguarda desses bens, para que sejam 

dadas as condições sociais e materiais para que sua continuidade e existência permaneçam. 

Assim, cabe ao IPHAN analisar a cada dez anos os bens culturais registrados, revalidando-o ou 

não. O referido Programa Nacional do Patrimônio Imaterial conta também com instrumentos 

de preservação, como o Inventário Nacional de Referência Culturais e os Planos de 

Salvaguarda69. 

Uma outra forma de atuação estatal sobre um patrimônio cultural é a utilização da 

Indicação Geográfica (IG). 

Mesmo que proteja bens culturais materiais, é uma forma de proteção requerida ao 

Estado visto que se utiliza de “um sinal distintivo utilizado em produtos ou serviços que 

apresentam uma origem geográfica específica e que, devido à mesma, possuem qualidades, 

características e/ou reputação decorrentes essencialmente de sua origem geográfica”70. 

A IG tem por escopo assegurar a continuidade de conhecimentos e tradições mantidos 

por produtores de determinada localidade ao longo de muito tempo, vez que “seguem as práticas 

                                                 
67IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -. Livro de Registro dos Saberes - Bens 

Culturais Imateriais. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/496>. Acesso em: 14 maio 

2019. 
68Brasil. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Memória da 5ª. Reunião da Câmara do Patrimônio 

Imaterial. Brasília: IPHAN; 2005. Apud SANTILLI, Juliana. O reconhecimento de comidas, saberes e práticas 

alimentares como patrimônio cultural imaterial. Demetra, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p.507-522, jan. a mar. 2015. 

Pg. 594. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/16072/13748>. 

Acesso em: 24 abr. 2019. 
69SANTILLI, Juliana. O reconhecimento de comidas, saberes e práticas alimentares como patrimônio cultural 

imaterial. Demetra, Rio de Janeiro, v. 3, n. 10, p.507-522, jan. a mar. 2015. Pg. 593. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/16072/13748>. Acesso em: 24 abr. 2019. 
70PEDREIRA, Raul Bittencourt; BRAGA, Edimilsin Junqueira. Indicações geográficas e o direito de uso coletivo, 

pg. 157. In: FIERRO, Iolanda M.; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Dez anos de pós-graduação em 

propriedade intelectual e inovação no Brasil: passado, presente e futuro: trabalhos apresentados no X 

ENAPID. Rio de Janeiro: Gramma, 2018. 



 

 

de produção associadas a essa região e sua cultura, costumes e comunidades”71. 

Trata-se, portanto, de um instituto previsto e regulado pela Lei nº 9.279/1996, Lei da 

Propriedade Industrial (LPI), que é realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI), ligado ao Ministério da Economia. 

Esse instituto se dá de duas formas: indicação de procedência, que é relativo à geografia, 

território ou localidade; ou denominação de origem, que levam em consideração os fatores 

naturais e humanos72. 

A proteção concedida por esse registro é de natureza declaratória, visto que é 

reconhecida uma situação já existente, “seja da reputação ou da influência do meio geográfico 

no produto”73, bem como o direito declarado é de uso coletivo, de forma que o bem imaterial 

resguardado não é privado a um só proprietário mas sim é passível de domínio por uma 

coletividade que se pode identificar, dada a interrelação que possuem com a atividade 

econômica desenvolvida em uma determinada área. 

A crítica a esse modelo de proteção consistente no custo, desembolsado pelo produtor, 

atrelado às diversas formas de verificações técnicas e à adequação do estabelecimento de 

produção, moldando-se às regulações impostas pela IG. Há, assim, uma exclusão de produtores 

tradicionais, com a criação dessa proteção74. 

Exemplificando, de volta aos queijos produzidos em Minas Gerais, nesse Estado, há 

duas IG de indicação de procedência, registradas com esses produtos: a do Queijo Minas 

Artesanal do Serro, registrado em 201175; e a do Queijo da Canastra, registrado em 201276.  

Os registros no Livro de Saberes, do IPHAN, e da Indicação Geográfica, do INPI, 

portanto, são complementares, de forma que o primeiro tem a característica precípua de 

proteger o bem cultural como tal, enquanto o segundo tem uma função econômica e jurídica, 

atuando na proteção comercial e do direito de exclusividade desse mesmo bem. Juntos, eles têm 
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o condão de dar visibilidade, tanto nacional como internacional, de produtos artesanais 

notórios77. 

 

3.2. A autorregulação do setor alimentício e a preservação da identidade cultural 

Foram verificadas, portanto, as formas de proteção que um patrimônio cultural pode ter 

por parte do Estado, inclusive sua tão necessária regulação pelos órgãos de saúde pública, ainda 

que possam tolher algumas práticas desenvolvidas pelos modos tradicionais. 

Contrapondo-se, então, a essa atuação estatal que regula como o alimento é produzido, 

comercializado e, se integra a uma cultura, resguardado, indaga-se se caberia nessa esfera criada 

em torno da alimentação uma autorregulação do setor. 

Conforme verificado ao longo do texto, a alimentação tem fortemente sua dimensão de 

saúde pública regulada pelo Estado, de modo a colocar entraves na manutenção e preservação 

tanto de práticas alimentares, como de produção daquele. 

Nesse sentido, até a inovação da referida Lei 13.680/2018, visto no item 2.4., um 

alimento de origem animal, produzido artesanalmente, como o queijo, não podia ser vendido 

em outras unidades da federação brasileiras, por determinação de normativa relativa à saúde 

pública, que regulamentava o tema. 

Talvez, o sentido do dispositivo revogado fosse no sentido de resguardar o consumidor 

de um alimento que não tivesse as boas práticas de higiene preservadas. Mas todos esses 

produtos abarcados seriam elaborados dessa maneira? Todos esses produtos artesanais, 

elaborados por pequenos produtores e que garantem renda a esses, em detrimento dos 

produtores industriais, não observam as condutas básicas de higiene? Muitas vezes um produtor 

desses alimentos realmente pode não ter um conhecimento mínimo de condições de higiene, 

entretanto, sabendo dessas diretivas de saúde pública, continuaria ele não observando as boas 

práticas, levando seus consumidores a pararem de comprar seus produtos e, assim, perdendo 

sua forma de subsistência? 

Outra razão de ser do dispositivo revogado, porventura mais factível que a acima 

exposta, tenha sido para amparar os gigantes industriais do setor agropecuário, notório e 

historicamente, influenciadores de políticas governamentais, tendo em vista a posição 

econômica do Brasil de ser um país produtor de insumos agropecuários. Destarte, a finalidade 
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das normas estatais serem demasiadamente rigorosas e exigentes seria para atender aos 

mencionados industriais, favorecidos política e economicamente, preterindo os pequenos 

produtores artesanais, os quais, não sendo dotados da mesma influência, não conseguem 

concorrer com aqueles. 

Como essa regulação estatal, na roupagem de saúde pública, pode desestimular a 

fabricação de produtos alimentícios artesanais, a preservação do bem cultural é reprimida. 

Desse modo, para que a conservação da alimentação como elemento de identidade cultural fosse 

mantida, uma alternativa seria a autorregulação do setor. 

Ainda que de alguma forma, no caso das IG e do Registro no Livro dos Saberes, por 

exemplo, seja uma associação de produtores de determinado produto ou membros da sociedade 

civil, respectivamente, que efetivamente pleiteiam o registro, sua concessão é dada por órgãos 

da administração pública. 

Assim, tratando-se da contraposição regulação/autorregulação, a administrativista, 

Odete MEDAUAR, dissertou de forma breve, embora explicativa, sobre o tema. A autora inicia 

seu texto explanando acerca do surgimento da autorregulação, que se deu num movimento de 

transferir as atividades estatais para o setor privado, a fim de diminuir os custos do primeiro. 

Nesse sentido, foram criados diversos termos para identificar esse contexto (ainda há 

imprecisão dos conceitos e falta de uniformidade em seu uso). Um deles é o deregulation, que 

teria a conotação dessa transferência das entidades competentes, menor presença estatal na 

sociedade, ou ainda, em sentido estrito, a desburocratização estatal. Entretanto, aponta que não 

se trata de uma total ausência do Estado, sobretudo em áreas mais sensíveis à sociedade78, como 

é o caso dos alimentos. 

MEDAUAR continua dizendo que, para a literatura, a autorregulação, então, se dá de 

forma dirigida, de modo que “ocorre uma troca entre o Estado e grupos privados; estes aceitam 

limitar sua liberdade de ação sob dupla condição: a) garantia de não haver imposição de 

regulação autoritária; b) o poder público lhes conferir o poder de fixar normas para si próprios. 

(...) mas pode haver auto-regulação sem a atuação do ente regulador e nesse caso, exclui-se da 

regulação”79.  

Vislumbra-se, portanto, que a autorregulação, apesar do nome, implica em alguma 

                                                 
78MEDAUAR, Odete. Regulação e Auto Regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 288, 

n. 1, p.123-128, abr./jun. 2002, pg. 123/124. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46658/44479>. Acesso em: 16 maio 2019. 
79 MEDAUAR, Odete. Regulação e Auto Regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 288, 

n. 1, p.123-128, abr./jun 2002, pg. 128. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46658/44479>. Acesso em: 16 maio 2019. 



 

 

regulação estatal, e assim ela será mínima ou com o intuito “desburocratizador”. 

A alimentação, então, faz parte daquela “área sensível” da sociedade, proposta por 

MEDAUAR, em razão de ser um direito fundamental tão essencial à manutenção da vida, 

zelado pelo Estado sob diversas dimensões e capaz de estabelecer relacionamentos entre as 

pessoas, criando um senso de comunidade, podendo ser traduzida, enfim, como identidade 

cultural. 

A autorregulação, nos moldes propostos, parece mais factível na preservação da cultura 

do que no nicho de saúde pública, uma dado que um conjunto de comunidades que se 

identificam por elaborarem um produto próprio, artesanal e tradicional, podem se juntar a fim 

de que se garanta a não imposição de regras autoritárias ou de que possam fixar regras que se 

encaixem em seu contexto sociocultural, como contrapartida por deixarem o Estado ter um 

certo controle sobre suas atividades. 

Mais além e por fim, indaga-se a própria forma de atividade estatal, seja ela rígida ou 

mínima, com o auxílio da antropologia, em que se permite olhar para as demais sociedades 

afora de características ocidentalizadas. Os Estados nacionais, como são concebidos, 

determinam as relações jurídicas, criadas entre pessoas, reduzindo-as à própria concepção de 

Estado. Desse modo, afastando-se o Estado das relações sociais, vislumbram-se as relações 

jurídicas que de fato regulam determinada sociedade e que, consequentemente, regulam os 

demais vínculos interpessoais.  

Portanto, poderia haver diversas formas de regular a alimentação e preservá-la em cada 

cultura, de acordo com suas características, quando se tira a visão preestabelecida de que o 

Estado tem de regular qualquer relação que se encontra sob sua jurisdição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do texto buscou-se analisar as dimensões criadas a partir de um elemento: a 

alimentação. Tendo sido o foco a dimensão cultural da matéria, foram pontuadas sua 

importância numa relação interpessoal, sua faceta como elemento distintivo de uma sociedade, 

e ainda como sua preservação a qualquer custo não é válida, tendo em vista os motivos de saúde 

pública. 

Mais para o fim, a revisão feita levou a crer que a alimentação, a cultura, e esses dois 

elementos juntos são protegidos constitucionalmente. O Estado foi mais além e elaborou 

instrumentos que são capazes de preservar a alimentação como cultura, além de proteger seu 

aspecto de saúde pública. 



 

 

O Estado, então, é presente na questão. Tão presente que por vezes pretere os demais 

aspectos da alimentação em nome das questões de higiene, como vislumbrado. 

Paradoxalmente, é esse mesmo Estado que, por exemplo, aprova o uso de componentes 

tóxicos em nome da nutrição (das suas finanças) e da saúde pública (e de interesses que 

certamente não são aqueles fundamentais da administração pública, como seria o da primazia 

do interesse público). O mesmo Ministério da Saúde que, por intermédio das Vigilâncias 

Sanitárias, fiscaliza estabelecimentos varejistas, para verificar se o alimento está em condições 

de ser vendido, é o mesmo que, por meio da ANVISA, permite a utilização desses agrotóxicos 

nas culturas brasileiras. 

Esse uso demasiado de tóxicos na produção agropecuária tem uma razão de ser: o 

modelo de país agroexportador, o qual prioriza a monocultura mecanizada em detrimento da 

agricultura familiar. Para o economista Yganacy SACHS, seguindo esse último caminho, o 

Brasil, com sua biodiversidade e recursos hídricos, tem condições de evoluir para uma nação 

ecologicamente viável e socialmente includente, garantindo, então, a prosperidade dos 

agricultores familiares80. 

Se, ao invés, o Estado incentivasse sistemas mais sustentáveis de produção, de acordo 

com suas particularidades, nas quais são reconhecidas as diversidades ecológica e cultural de 

cada sociedade, haveria o renascimento e a valorização das identidades étnico-culturais81, 

aquelas mencionadas no início do texto, que permitiam aos grupos sociais que se distinguissem 

pelos seus próprios saberes, no caso, por suas próprias culinárias. 

Diante do paradigma, o pesquisador social, Antonio Carlos DIEGUES, propõe a 

instauração do modelo de “sociedades sustentáveis”, nas quais, além de se prezar pela 

diversidade ecológica e social, leva-se em conta também a diversidade cultural “dos povos, das 

culturas e modos de vida”82. 

Assim, a preservação da cultura, e de seus diversos componentes, deve ser ressaltada e 

vista como um instrumento, além de outros que podem ser pensados e desenvolvidos, para se 

evoluir a um Estado mais harmonioso. 

Essa harmonia virá tanto da atividade estatal, que preservará as variadas sociedades que 

o compõe, resguardando sua identidade e “seu” ambiente, quanto das próprias sociedades, as 

                                                 
80SACHS, Ignacy. Barricadas de ontem, campos de futuro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 68, n. 24, p.25-38, 

2010, pg. 34. 
81DIEGUES, Antonio Carlos S. Desenvolvimento Sustentável ou Sociedades Sustentáveis: da crítica dos modelos 

aos novos paradigmas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 1-2, n. 6, p.22-29,1992, pg. 23. 
82DIEGUES, Antonio Carlos S. Desenvolvimento Sustentável ou Sociedades Sustentáveis: da crítica dos modelos 

aos novos paradigmas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 1-2, n. 6, p.22-29,1992, pg. 29. 



 

 

quais perceberão que esse mesmo ambiente não é um mero meio de extração de matérias-primas 

para suas necessidades, e, então, finalmente, passarão a visualizá-lo como elemento espacial, 

do qual elas próprias são o elemento social, de um contexto maior, no qual o ambiente é o 

guardião da sua autopreservação. 
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