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Resumo: o artigo mostra como o imaginário urbano, em torno do alimento, pode se comportar 

diante de interpretações acerca do simulacro, do conceito de psicastenia e da gênese da hiper-

realidade eletrônica. As transformações ocorridas nos padrões alimentares, no espaço da casa e 

na organização familiar são consequencias de processos de fluxos globais que impõem um 

modelo de comportamento mundializado  no imaginário urbano e se apoiam nos meios de 

difusão em rede para sustentar a  estrutura econômica hegemonica. 

Palavras-chaves: imaginário urbano, alimento, pobreza urbana, simulacro 

 

Resumen: el artículo muestra cómo el imaginario urbano, en torno a la alimentación, puede 

comportarse frente a las interpretaciones del simulacro, el concepto de psicastenia y a génesis 

de la hiper-realidad. Los cambios que se producen en los patrones de alimentación, dentro de la 

organiuzación del hogar y la família son consecuencias de los fujos globales de los processos 

que imponen un modelo de comportamiento en el imaginario urbano globalizado y confiar en los 

medios de comunicación de la red para apoyar la estructura económica hegemónica. 

Palavras-llaves: imaginario urbano, comida, simulación, pobreza urbana 

 

Abstract: the article shows how the urban imaginary, around food, can behave in front os 

interpretations of the simulacrum, the concept of psychasthenia and the génesis of hiper-reality. 

The changes occurring in eating patterns, within the home and family organization are 

consequences of global flows of processes that impose a model of behavior in globalized urban 

imagination and rely on the media in the network to support the economic structure hegemonic. 
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INTRODUÇÃO 

 A alimentação é a necessidade que o homem tem, enquanto ser biológico, de repor as 

energias que são gastas diariamente através de ações coordenadas, voluntaria ou 
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involuntariamente, por seu próprio corpo. A reposição nutricional e calórica ocorre por uma série 

de processos, químicos e físicos, que extraem dos alimentos ingeridos tudo o que abastecerá o 

conjunto de células que compõem o corpo humano. 

O ato da alimentação carrega junto a si diversos significados e implica uma 

interdisciplinaridade no entendimento de seus processos, que permeiam desde questões da 

medicina e da saúde até problemáticas relacionados à distribuição de renda e desigualdades 

sociais. É essa interdisciplinaridade que orienta o caminho para o entendimento do 

comportamento alimentar nas grandes cidades e da construção do imaginário urbano em torno 

do alimento. 

O alimento é considerado parte importante do imaginário social, pois é capaz de 

construir espaços urbanos com características relacionadas as práticas e culturas alimentares de 

determinada cidade ou região. Essas características vinculadas a valores, preferências e 

circunstâncias estão baseadas em estruturas flexíveis, impostas em determinadas situações, 

que definem o comportamento alimentar. 

O conceito de imaginário urbano é definido por Edward Soja, geógrafo e professor da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), na introdução ao capítulo 11 do livro 

Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades e las regiones1 [Postmetrópolis. Estudos 

críticos sobre as cidades e as regiões]: 

 

“O imaginário urbano, tal e como este termo é emprego aqui, se refere a 

nossos mapas mentais e cognitivos da realidade urbana, as quadrículas 

atraves das quais pensamos, experimentamos, avaliamos e decidimos atuar 

nos lugares, espaço e comunidades nas quais vivemos.” (Soja, 2008, p.452) 

 

 O autor supracitado será recorrentemente usado neste artigo, assim como suas 

interpretações acerca do imaginário urbano. Partindo de suas discussões sobre o tema, elabora-

se um panorama de como o alimento está presente na consciência cívica e nos espaços da vida 

urbana. 

A SIMULAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

 O imaginário urbano é resultado de uma consciência situada e centrada na cidade, que 

determina como o espaço e a sociedade são regulados e controlados de uma maneira diferente 

                                                             
1 A tradução de qualquer trecho desse livro é de cunho pessoal. 
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e sutil com o intuito de manter a ordem, uma vez que a realidade urbana é múltipla e tecida 

através de imagens e frases que são mais reais que a própria realidade. 

 Soja busca em Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, a explicação dessa hiper-

realidade através da abstração, que é a criação de modelos do real sem origem ou realidade. A 

substituição acumulativa do real por representações simuladas ou suas imagens define o real em 

si mesmo, ou seja, uma simulação que vem antes da própria realidade. O ponto de compreensão 

entre o imaginário urbano e o alimento se abre num âmbito social, que, por meio de um 

simbolismo alimentar, envolve o comportamento familiar e as mudanças estruturais das 

moradias. 

 As práticas alimentares estão repletas de subjetividade que incluem em um mesmo 

âmbito a identidade cultural, a condição social, a religião, a memória familiar e a época em que 

são desenvolvidas. Isso é reflexo de um simbolismo alimentar criado ao redor de um objeto: a 

mesa. É através do alimento posto sobre ela que se manifestam valores culturais, 

confraternizações, relações afetivas e de parentesco; uma realidade nascida do simbolismo, 

conforme observa-se na seguinte citação:  

 

“De caráter abstrato, este simbolismo é constantemente ressuscitado pela 

experiência visceral e pelos orgãos dos sentidos, enquanto, no plano 

concreto, é reinterpretado a cada momento segundo as condições 

disponíveis constituindo-se em instância que veicula e reproduz também a 

realidade.” (Garcia, 1994, p.12 e 13) 

 

 A mesa enquanto objeto que atende ao corpo e a memória cumpre com sua função de 

suprir o prazer e o desejo, que por sua vez são extraídos do sabor, da textura, da temperatura e 

da função do alimento enquanto comida. A simulação coloca o objeto no centro, tanto da sala 

onde se almoça e janta quanto do imaginário urbano, pois a mesa serve para dispor em sua 

tábua os pratos que serão servidos nas refeições e também serve como pano de fundo da 

organização familiar em determinadas sociedades, onde a disposição dos assentos é quem dita 

a ordem: as pontas são dedicadas aos mais velhos e experientes e o centro ocupado numa 

hierarquia descendente de linhagem familiar. A mesa e a distribuição das cadeiras ao redor dela 

revelam, através da imaginação, uma realidade tecida por sucessivas gerações para manter a 

ordem através do poder, da sabedoria e do tempo de vida. 

 Nos centros urbanos contemporâneos o tempo dita o ritmo dos rituais alimentares e a 

pressa torna-se um fator visível no modo de comer das pessoas. Os alimentos são consumidos 
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de maneira dispersa e fora do contexto devido às transformações ocorridas nas práticas, que 

agora são controladas por restaurantes e grandes lanchonetes. Rosa Wanda Diez García expôs 

essa mudança da seguinte maneira: 

 

“São exemplos de mudança das práticas, no caso da alimentação, a 

organização do espaço e o estilo imprimido por restaurantes e lanchonetes 

de grandes redes, normalmente franquias que importam a concepção de sua 

marca. Sutilmente montadas para o cliente tardar o menor tempo possível, 

essas lanchonetes são arrojadas na construção, na mobília e no lay out 

interno e externo, numa ambientação combinando em proximidade o 

nostálgico e o moderno, como é o caso da rede de lanchonetes Mc Donald's, 

que tem se dedicado a recuperar antigas mansões e tenta manter o estilo 

original apenas atualizando-o. Não com a mesma eficiência, as réplicas de 

restaurantes e lanchonetes que tentam atualizar seu visual elegem apenas o 

que interpretam esteticamente como "moderno", caracterizado por azulejos, 

cadeiras e mesas de plástico e utensílios do mesmo material com preferência 

pelas cores berrantes. Além do serviço, tudo colabora para que o comer 

tarde o menor tempo possível: as cadeiras são desconfortáveis, as mesas ou 

balcões apertados, tudo feito na medida para o freguês comer rápido: 

exigência de quem come e vantagem para o proprietário.” (García, 1994, 

p.30 e 31) 

 

 Além das mudanças ocorridas nas práticas, García faz referencia a mudança 

organizacional do espaço e dos objetos dispostos sobre ele, tendo como referência uma rede de 

lanchonetes fast-food que simula um ambiente que atende a sua demanda. Ao observar a 

organização dos lares, veremos que o espaço dedicado a cozinha é cada vez menor, devido ao 

ritmo implantado por franquias e redes alimentares que causam o esvaziamento dos rituais 

ligados a alimentação.  

É através da tônica de que o tempo é emergente que um novo modo de comer é 

implantado nas grandes cidades, onde as pessoas não conseguem ir até as suas casas para 

preparar sua comida, almoçar e retornar ao trabalho, pois a vida metropolitana é pontual, 

calculada e exata. O espaço da casa passa a ser organizado sob a mesma ótica: a cozinha, 

antes grande e espaçosa, agora vê seu tamanho reduzido, pois o que se prepara, atualmente, 

requer pouco gasto de tempo; além disso a mesa, que geralmente está presente nas refeições, 

perde sua importância enquanto simbolismo alimentar, pois  passa a ser moldada em tamanhos 
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menores e sua localização se desloca para centros de salas, com o objetivo principal de apoiar 

objetos.  

A migração cozinha-sala mudou o sentido da mesa observado anteriormente; agora o 

alimento não é mais tão importante sobre ela, pois ambos perdem o espaço no imaginário 

urbano para outro objeto do lar: a televisão. A mesa está na sala, o alimento está sobre ela, mas 

o aparelho televisor está ligado e concentra a atenção daqueles que estão em sua frente. Esta 

mudança de sentido altera também o comportamento familiar, que antes se hierarquizava diante 

da mesa e agora se reestrutura sobre o poder de detenção do controle remoto dos aparelhos 

televisores. 

Essas simulações criadas pelo imaginário emascaram a ausência de uma realidade 

básica, onde o alimento aparece em primeiro plano. A comida e a mesa encontram-se 

descontextualizados, como se não pertencessem aquele ambiente ou como se sentissem 

retraídos diante do poder da televisão, não importando quem ocupe suas pontas da mesa ou o 

que está servido. 

Essa perda de identidade e de relação entre a mesa e o alimento, no imaginário urbano, 

é mais fortemente relacionada aos que possuem condições de acesso à alimentação. São essas 

pessoas que, influenciadas por novos hábitos, se rendem ao comodismo e às práticas menos 

custosas em relação ao tempo, para se transformarem em alvos potenciais das simulações 

criadas por esse novo modo de comer. 

Os que se encontram abaixo dessa linha imaginária de consumo já não possuem essa 

identidade, a alimentação é algo incerto e acontece de acordo com as possibilidades 

encontradas em determinados lugares, conturbando a relação existente entre o indivíduo e o 

território ao redor dele.   

 

A PSICASTENIA E A POBREZA URBANA 

 Um segundo conceito é trazido por Soja através de uma análise sobre psicastenia – um 

crescente mal estar psicológico – desenvolvido por Celeste Olalquiaga, historiadora cultural 

chilena, em seu livro chamado Megalópolis. Associada a condição pós-moderna, a psicastenia 

causa a sensação de estar “perdido no espaço”, numa perturbação na relação entre o ser e o 

território circundante, o que torna incapaz a localização das fronteiras do seu corpo. O tempo e o 

espaço transformam-se em cenários de um quadro urbano-espacial afetando tudo o que se faz 

nas cidades, principalmente em relação a fome e a pobreza urbana. 
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 Para Rafaela Teixeira Zorzanelli, pós-doutora pelo Instituto de Medicina Social da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), as características da psicastenia apresentam 

uma 

 

“...uma série de alterações psicológicas, como sentimentos de incompletude, 

que abarcaria as operações intelectuais (alteradas pela 

dificuldade de sustentar a atenção e coordenar idéias), as emoções 

(transformadas em ruminações, tiques e ansiedade) e a percepção (invadida 

por sensações de despersonalização e desrealização). Outra característica 

eram os problemas na volição – como indolência, preguiça e procastinação –, 

os fisiológicos, como dores de cabeça e nas costas, e insônia. De modo 

geral, essas insuficiências psicológicas  [...] se mostravam tanto na fraqueza 

para a ação quanto na resistência à ação.” (ZORZANELLI, 2010, p.423) 

 

 As duas perspectivas acerca da psicastenia se enquadram na análise da fome e da 

pobreza urbana. A fome põe em jogo a sobrevivência humana e se encarrega de lembrar ao 

homem a necessidade diária de se lutar contra ela. A resolução para o seu problema não é 

apenas uma questão de distribuição, mas de vontade de um grupo dominante, que controla a 

produção, o transporte, a distribuição e o comércio dos alimentos; tornando a esfera social um 

fator importante nos debates sobre a tema. 

 Em Geografia da Fome, Josué de Castro deixa claro que a fome é um problema que 

existe desde os primórdios da humanidade e que sempre põe em xeque a existência humana, 

afirmando que o termo – fome – já não basta, pois dá ideia de insuficiencia de alimentos, quando 

na verdade se trata de uma ameça de fome; uma série de estados de subnitrição, que podem 

ser eliminados, mas que, para isso, dependem de vontade política e econômica. 

 Também por questões políticas e econômicas, Soja discorre que o aumento das 

disparidades entre riqueza e pobreza nos centros urbanos, apoiado na globalização e na 

reestruturação econômica pós-fordista de cultura política neoliberal. Esse tipo de política faz uma 

“demonização” dos pobres e vincula a reforma progressista a uma guerra social, onde a 

“segurança” é definida segundo a renda e gera uma paranóica demanda por proteção em 

enclaves fechados ou segregados. 

 Aos excluídos desse processo, sobram os espaços públicos urbanos como ruas, 

calçadas, viadutos, praças, jardins e outros mais. Esses espaços, através de um esforço dirigido 

do mercado, acabam sendo deteriorados para satisfazer a demanda de um maior isolamento 

social e espacial da classe média. 
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“Este esforço [...] orquestrado de forma classista é apontado por táticas pós-

liberais de privatização e desregulamentação econômica, reformas 

assistenciais insidiosas, novas tecnologias de controle da mobilidade e do 

acesso ao espaço e a conhecida participação do poder policial” (Soja, 2008, 

p. 427) 

 

 Os pobres urbanos, já sem trabalho e sem moradia, ainda lutam para ter algo para 

comer. A principal meta é tentar sobreviver de alguma maneira e de qualquer forma, não 

importando ao que se está sujeito e ultrapassando qualquer limite imposto por leis ou 

regulamentações. 

 É como se a psicastenia causada pela fome e pela pobreza urbana transformasse os 

famintos em loucos, com aparência visual desleixada e agindo instintivamente. Para esses 

indivíduos, revela-se um conflito entre o ser e o território em volta dele, onde tudo é estranho e 

nada pertence ao mundo em que se vive. O corpo perde a sua própria identidade, adotando o 

espaço como forma de se camuflar num entorno maior. A busca diária pela alimentação torna 

esse corpo resistente, mesmo com carência nutricional e calórica; fazendo-o entrar num ritmo 

competitivo todos os dias, onde o prêmio maior é comer. 

 A situação dos pobres urbanos se agrava, pois cada vez mais as grandes cidades 

tornam-se difusoras mundiais do consumo, através de simbolismos que criam novas aberturas 

ao imaginário urbano e, consequentemente, uma reestruturação espacial com perda da 

identidade territorial, gerando um ciclo de mal estar psicológico constante. 

 Essa afetação psicológica é sustentada a medida em que o consumismo é disseminado 

através dos meios de comunicação e dita o ritmo do mercado, deixando de fora os 

marginalizados; que por sua vez não encontram maneiras de se obter acesso – senão pela 

ilegalidade ou pelas sobras – à rede global que molda o imaginário urbano e, 

consequentemente, os prazeres e desejos dos indivíduos.  

 

GÊNESE ELETRÔNICA DA HIPER-REALIDADE ALIMENTAR E DA POBREZA URBANA 

 O surgimento de um mundo criado tecnologicamente trouxe ao cotidiano uma complexa 

e extensa famílias de termos, através de comunicações mediadas por computadores, 

relacionando-se a noção de hiper-realidade. Um desses neologismos é o termo ciber, que 

originário do grego significa governar. Sua utilização teve intensificação “há mais de quarenta 
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anos [...] com a finalidade de definir a nova ciência cibernética, o estudo do controle e das 

comunicações em organismos vivos e máquinas.” (Soja, 2008, p. 464) 

 O ciberespaço pode ser entendido como uma realidade virtual, experimentada por 

bilhões de pessoas numa complexidade tamanha, na qual a tecnologia da comunicação substitui 

a sociedade natural e a ordem social por uma hiper-realidade tecnológica. O intuito desse 

processo é fazer com que o trabalho sirva para ganhar dinheiro que dê condições de acesso aos 

meios de entretenimento, marcas e crenças. Através de ferramentas políticas como a televisão, 

o rádio, o telefone e o computador o aparato da propaganda é cada vez mais poderoso, 

influenciando significativamente as percepções humanas e camuflando o desaparecimento de 

uma verdadeira democracia por uma versão comercial simulada. Dessa forma, a população 

pensa que é livre, quando na verdade existe controle e comando sobre tudo, principalmente 

sobre a manipulação dos desejos. 

 A propaganda comercial é uma das principais maneiras de manipular o desejo e a 

vontade das pessoas. Ela se faz presente através dos meios de comunicação, como forma de 

controle ciberespacial, em todos os instantes da vida; disseminada por redes globais de 

informática de flutuação livre e rápida funcionando constantemente. É uma via de múltiplos 

sentidos onde o importante é atingir todos os lugares num menor tempo possível. Com isso, há o 

surgimento de uma nova ordem econômica de multinacionais e uma crise de legitimidade do 

Estado-nação – que perde sua exclusividade territorial com o 

 

“...propósito de promover as condições que facilitem as liberdades do 

capitalismo global: uma privatização cada vez maior da esfera pública, a 

desregulação de todos os setores econômicos, a eliminação de barreiras ao 

intercambio e ao livre fluxo de capital, os ataques ao Estado de bem-estar e 

aos sindicatos e outros tentativas de remodelar o poder das autoridades 

políticas e territoriais estabelecidas a fim de controlar a globalidade da 

produção e a produção da globalidade.” (Soja, 2008, p.310) 

 

Num outro contexto, a abstração de Baudrillard pode ser característica do alimento 

enquanto produto industrializado, ou seja, mercadoria. Com a evolução da indústria química, o 

paladar passou a ser o grande objetivo da indústria alimentícia. O desenvolvimento de aromas e 

corantes abriu possibilidades para que as redes alimentares difundissem seus produtos por todo 

o globo. A economia capitalista global cria uma rede de fluxos e conexões, que ultrapassa as 

fronteiras nacionais, devido a infusão e a difusão do capital financeiro, fazendo com que o 
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capitalismo opere em escala planetária, globalizando as forças econômicas motrizes que 

aumentam o seu poder de alcance. Dessa maneira o mercado se torna mundial para qualquer 

coisa, expandindo-se rapidamente e criando sucessivas simulações, em relação ao alimento, de 

acordo com as características de cada país ou região. Ao atingir o gosto das pessoas de 

maneira positiva, aumenta-se a possibilidade de implementação do produto em determinado 

mercado consumidor. 

 As grandes empresas de gêneros alimentícios se apoiam na estratégia de fluxo global 

para levar seus produtos a todos os lugares do planeta. Buscam criar um meio de identificação 

rápida para suas marcas: cores, letras, animais, símbolos e tudo o que seja de rápida 

apropriação e difusão. As marcas são responsáveis por fazer 

 

“a mediação entre os produtos e a motivação do consumidor, determinando 

assim seu comportamento. O significado de uma marca é estabelecido a 

partir de como ela é percebida pelo público em nível consciente e de como 

ela age dentro dele no nível semi ou subconsciente. [...]. Seu significado 

define e é definido pelo território em que o significado gerado pelas diversas 

associações à marca corresponde às necessidades e aspirações do 

consumidor. É onde as qualidades concretas do produto encontram as 

qualidades abstratas da marca.” (Batey, 2010, p. 189 e 190) 

 

 Através da comunicação em códigos eletrônicos, territórios distantes se enlaçam numa 

realidade do tempo e do lugar em uma matriz imaginária de redes. Ao observar o site global da 

Nestlé, é possível encontrar rapidamente quantas subdivisões existem no mundo do site da 

mesma empresa: cinco continentes com 71 países ou regiões (o site é o mesmo para países do 

Caribe e do Oriente Médio, por exemplo). Isso nos indica que de alguma maneira, a Nestlé 

consegue extender seus domínios sobre esses territórios, se utilizando da língua e da cultura 

local, para introduzir seu “conceito de alimentação” sobre a população. 

 A gênese eletrônica da hiper-realidade também é responsável por promover um tipo de 

urbanismo simulado, que condensa uma constelação de zonas comerciais especializadas: uma 

parquetematização, através de criativas reproduções de culturas do mundo. Esses mundos 

hiper-reais substituem a realidade por culturas simuladas, comunidades urbanas, estilos de vida 

e preferência de consumo, de uma maneira que o simbolismo passa a ditar o ritmo das decisões. 

Através de paisagens-imagens há uma série de regulamentações e pactos – formais e informais 
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– que cumprem o compromisso com o imaginário eleito, criando outro tipo de comunidade; que 

define o real em si mesmo, como o conceito de abstração de Baudrillard. 

 Hoje, nota-se como os mercados, os grandes restaurantes e as redes de lanchonete 

moldam os percursos urbanos e inserem neles uma série de estratégias que buscam alcançar a 

atenção do indivíduo que caminha pela rua, lê um jornal ou acessa a rede global de 

computadores sentado num banco de uma praça. A difusão da culinária oriental na cultura do 

ocidente também cria essa espécie de urbanismo simulado. Num restaurante japonês, por 

exemplo, busca-se ao máximo tematizar o ambiente com cores, símbolos, músicas, trajes e, 

claro, comida japonesa. A ideia é fazer com que a pessoa sinta-se ambientada ao Japão para 

poder se alimentar da comida preparada de acordo com um costume oriundo da terra do sol 

nascente, mesmo que o território circundante pouco importe no imaginário. 

 A produção da hiper-realidade altamente especializada e politicamente exitosa é 

resultado de formas reacionárias adotadas pelas políticas pós-modernas para atacar o Estado de 

bem-estar social, racionalizando e apoiando programas governamentais para os ricos. Como 

consequência disso observa-se o aumento da pobreza e a queda nos salários da classe 

operária. Soja descreve a situação norte-americana, em relação as hipersimulações, a partir do 

governo de Ronald Reagan, como 

 

“uma cruzada contra o “Grande Governo” [de bem estar social], um timo 

político que reestruturou a ideologia nacional e, com ele, o que se chama de 

imaginário urbano. A manipulação ideológica de que o governo mínimo é o 

melhor governo foi usada como uma potente arma de ataque ao Estado de 

bem-estar keynesiano, com o fim de desmantelar muitos dos programas anti-

pobreza através da promoção de um novo federalismo, com o fim de voltar a 

simular o movimento de direitos civis através de uma imaginação 

astutamente recomposta, que associava suas realizações com o “racismo 

inverso” e o “políticamente correto”, com o fim de enraizar a recessão no 

pensamento negativo e de racionalizar a necessidade de uma nova 

austeridade, e praticamente de desconstruir e reconstruir o significado da 

democracia liberal e do governo representativo. (Soja, 2008, p. 480) 

 

 Esse ideologismo oculta a realidade com imagens, por meio de um populismo eletrônico 

disperso em redes, que transforma a guerra contra a pobreza numa guerra contra os pobres. A 

militarização policial, baseada num slogan de “lei e ordem”, ocorre devido a uma hiper-realidade 

na qual o inimigo interno é urbano: crimes, drogas, imigrantes ilegais, jovens negros e outros 
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mais. Esse caráter conservador absorve o real e o imaginário em suas simulações, onde a 

democracia representativa passa a ser uma política de representação estratégica, ou seja, de 

interesses particulares e privados. 

 Atacados constantemente pelo poder dos Estados e mercados neoliberais, o pobre 

acaba se abatendo ou se rendendo, pois, novamente num estado de psicastenia, não se vê 

inserido dentro das lógicas de consumo dos centros urbanos e muito menos inseridos nas 

políticas de combate a miséria e a pobreza. Sem acesso aos meios de propagação rápida de 

nada adiantam as propagandas, as marcas e as crenças; os caminhos para a obtenção de 

determinados produtos ou objetos encontram-se obstruídos por uma série de questões sociais, 

sendo que os atalho mais fácil até eles é a marginalização. 

 Os pobres e marginalizados excluídos dos processos globais de consumo, passam a 

compor um grupo que não está inserido nas lógicas dominantes do mercado e que buscam uma 

maior representação sócio-espacial. A luta por reconhecimento cultural identitário pode ser 

entendida como uma forma de combater os efeitos da psicastenia, que tentam de todas as 

maneiras confundir os mais necessitados como componentes naturais da paisagem urbana. 

A processo de globalização cria esse tipo de tensão através das vias de acesso ao 

consumo, reafirmando e reordenando as diferenças culturais através do imaginário que é 

construindo mundialmente, por fluxos informacionais ininterruptos que se propagam num ritmo 

intenso e, principalmente, por meios eletrônicos, construindo uma hiper-realidade única e 

universal.  

O alimento é um dos principais itens inseridos nesse processo global. Com a 

necessidade diária de alimentação, o ser humano é lançado ao mar de simulações construído 

para se apropriar de seu imaginário e indicar o que deve ou não ser consumido; sustentando as 

estruturas por quais se apoiam os fluxos globais. Por outro lado, são essas mesmas estruturas 

que debilitam a capacidade de progresso social dos miseráveis, forçando-os a conviver com as 

disparidades associadas ao desenvolvimento desigual do espaço urbano e sem apoio das 

políticas públicas necessárias para se obter melhores qualidades de vida. 

 

CONCLUSÃO 

 O imaginário urbano, enquanto consciência centrada e estruturada na cidade, é 

constantemente influenciado por simulacros, transformando o sentido comportamental e 

estrutural das práticas e relações urbanas. O alimento, enquanto necessidade, está 

completamente envolvido em todas essas ações e, também, sofre consequências dessa 

mudanças. 
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 A organização familiar e da moradia, em torno da alimentação, sofreu as reestruturações 

mais significativas, com a alternância do sentido dos objetos em relação a hierarquia da casa e 

aos alimentos, que agora se encontram em segundo plano, além de modificar o tamanho dos 

espaços destinados a alimentação, que se organizam de uma maneira imposta pelo imaginário 

urbano, que tende a conceituar o ritual alimentar de forma esvaziada com a intenção de poupar 

tempo que deve ser gasto em horas trabalhadas.  

Com mais tempo de trabalho, maior será a quantia recebida em salário e, 

consequentemente, maior é o poder de consumo. O imaginário urbano cumpre seu papel: simula 

uma realidade, encobre a verdade e se forja através de uma paisagem urbana que serve um 

sistema econômico hegemônico, aumentando a distancia entre ricos e pobres. A difusão de 

hiper-realidades, facilitadas pelos sistemas globais de redes de fluxos e informações, também 

atuam nessa simulação mundializada. 

O alimento, no imaginário urbano, encontra-se em dois opostos: um daqueles que 

possuem acesso a tudo o que diariamente é colocado pelos meios de comunicação e outros 

daqueles que não se identificam com o espaço urbano e buscam meios de sobreviver nele. A 

diferença é que, para os mais pobres, o poder das simulações induz a um sentido de não 

pertencimento, de destruição da identidade territorial e da cultura local, tornando cruel e árdua as 

formas de obtenção desse alimento; enquanto os ricos possuem capacidade de escolha naquilo 

que é colocado pela ideologia consumista, podendo optar de acordo com o que lhe agrada ou 

por construções elaboradas no imaginário através da mídia e dos meios de difusão de 

propagandas.  

Pensar, experimentar, avaliar e decidir já se torna um desafio para imaginário, que não 

encontra uma forma de se posicionar entre o tradiconal e o global, pois serve somente a um 

deles ou não encontrou os mesmos meios de disseminação dentro de uma cultura local ou 

identidade territorial. 
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