
 

 
 

 

O DILEMA DO ONÍVORO, de Michael Pollan 
 

 

Incluído nas relações de melhores livros do ano pelas principais publicações americanas; 

mais de 50 semanas na lista de mais vendidos do New York Times. 

 

Num livro que combina a apuração meticulosa das melhores reportagens com a reflexão e 

profundidade do ensaio, o jornalista e escritor Michael Pollan põe a nu a lógica e os segredos da 

indústria de alimentos dos EUA, e discute suas conseqüências para as refeições diárias de todos 

os habitantes do planeta.  

 

Uma em cada cinco refeições nos Estados Unidos � diz uma estatística reveladora � é 

consumida a bordo de um automóvel. Outra pesquisa informa que um terço das crianças norte-

americanas se alimenta, todos os dias, em redes de fast-food. Dados como estes mostram que 

os EUA vivem uma desordem alimentar nacional, mas que não lhe é privativa, pois se aplica a 

praticamente todos os países de cultura ocidental. 

 

Partindo desse pressuposto, e com a preocupação de informar sobre a indústria da alimentação, 

que considera obscura, Michael Pollan, escritor, jornalista e professor da Universidade de 

Berkeley, combina com rara habilidade as linguagens de reportagem, ensaio e depoimento 

pessoal no livro O Dilema do Onívoro, que está sendo lançado pela Intrínseca. Nele, Pollan põe 

seu talento de repórter investigativo a serviço de um objetivo: descobrir de onde exatamente 

vêm e como são produzidos os alimentos oferecidos nos supermercados e que comemos no 

nosso dia-a-dia. 

 

Com uma obstinação meticulosa, ele �desmonta� os componentes da mais corriqueira refeição 

fast-food para retraçar a origem de cada ingrediente de volta às suas origens em alguma 

fazenda ou curral do outro lado do país. Mais: reconstitui as cadeias cada vez mais complicadas 

de industrialização de alimentos por onde esses produtos passaram, discutindo as implicações 

econômicas, ecológicas, políticas e éticas das opções feitas por um sistema que aposta na 

ignorância do consumidor a respeito de todo o processo. 

 

 

Do agronegócio à caça, passando pelos orgânicos 

 

Na primeira parte o autor discute o que consiste o cerne da agricultura industrial: a produção 

de milho � e mais recentemente de soja � que alimenta, com seus subprodutos, os quatro ou 

cinco conglomerados de alimentos nos EUA. Na segunda, centra seu foco no florescente nicho 

dos produtos orgânicos, distinguindo o que ainda existe de idealismo do que seria má fé, que se 

esconde atrás de certos rótulos bucólicos estampados em produtos que nada têm de 

�alternativos�.  

 

Por último, convida o leitor a compartilhar com ele o que significa na prática a experiência de 

caçar e colher os seus próprios alimentos: nesta parte do livro, Pollan deixa seu computador 

para contar como é abater e � pior � destrinchar e comer um porco selvagem caçado numa 

floresta. Cada uma dessas investigações culmina numa refeição real, descrita � e degustada � 

pelo autor. A primeira delas é, significativamente, um lanche do McDonald�s, comido com sua 

família num carro em movimento. 
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Milho, petróleo e McNugget 

 

Ao percorrer milhares de quilômetros nos EUA durante quase cinco anos, conversando com 

todo tipo de pessoas envolvidas nas muitas etapas desse gigantesco sistema industrial, o autor 

descobre que perguntas aparentemente prosaicas podem esbarrar em questões misteriosas: 

numa passagem memorável do livro, Pollan tenta, por exemplo, reconstituir exatamente o que 

vem a ser um McNugget. Errou quem disse simplesmente frango frito. 

 

A revelação mais surpreendente de O dilema do onívoro é a de que a aparente variedade dos 

modernos supermercados esconde uma alarmante uniformidade imposta pela superprodução 

industrial. Figuram nesse processo alguns vilões insuspeitos. Um deles é o milho, onipresente 

desde os biscoitos às embalagens dos alimentos, dos refrigerantes ao próprio leite e carne, já 

que é parte obrigatória da ração na criação de vacas, aves e porcos. Outro é o petróleo, usado 

na produção de pesticidas e fertilizantes sintéticos que, dos milharais de Iowa, escorrem pelo 

rio Mississipi para o oceano, formando uma zona morta no Golfo do México. 

 

 

Do �paradoxo americano� a um problema mundial 

 

Os Estados Unidos, país em que a obesidade atinge a dimensão de um problema de saúde 

pública, vivem o que Michael Pollan diagnosticou como uma desordem nacional alimentar. 

Devido ao problema, a atual geração de crianças será a primeira geração americana da história 

cuja expectativa de vida deverá ser menor do que a de seus pais. 

 

Obcecados com o emagrecimento e com modismos alimentares, obedecendo cegamente a 

dietas que se sucedem (ora condenando os carboidratos, ora trocando a manteiga pela 

�saudável� margarina), os americanos não param de engordar.  

 

Fala-se muito no chamado �paradoxo francês�: como um povo que se guia pelo prazer na hora 

de comer pode ser tão saudável? A este, Pollan contrapõe um �paradoxo americano�: �como 

pode um povo notoriamente pouco saudável ser tão obcecado com a idéia de uma alimentação 

saudável?� 

 

O dilema do onívoro pretende ser uma resposta a essa pergunta complexa. E se enganam os 

que consideram a questão da má qualidade da alimentação uma discussão relevante apenas 

para os Estados Unidos. Uma estatística apresentada pela ONU mostra que ela se aplica 

também ao Brasil e ao resto do mundo: dados de 2000 apontavam que o número de pessoas 

vítimas de �supernutrição� em todo o planeta � um bilhão � superava já naquele ano, pela 

primeira vez na história, o número de subnutridos � 800 milhões.  

 

 

Sobre o autor 

 

MICHAEL POLLAN, escritor e professor de jornalismo da Universidade da Califórnia em Berkeley, 

é colaborador de longa data da revista dominical do The New York Times e autor de três outros 

livros: Second nature, A place of my own e The Botany of desire. Este último um best-seller 

escolhido como melhor livro do ano pela Associação de Livreiros dos Estados Unidos. Pollan vive 

nos EUA, na região de São Francisco. É possível saber mais sobre o autor consultando o site 

www.michaelpollan.com. 
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