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RESUMO 

 

 

A partir de uma reflexão sobre o conceito de vida boa desenvolvido por Aristóteles, propomos a 

discussão sobre as possibilidades de comunicação deste conceito nas culturas de consumo, 

através da análise de narrativas do movimento Slow Food, dentro da linha de pesquisa de 

Processos de Recepção e Contextos Socioculturais Articulados ao Consumo do PPGCOM-

ESPM. O objetivo desta pesquisa é analisar como a participação no movimento Slow Food pode 

desencadear processos comunicacionais de ressignificação do sujeito a partir da articulação 

cotidiana de práticas de consumo e de relações interpessoais propostas pelo movimento, 

contrapondo-se ao ideal de vida boa dominante nas culturas de consumo. Para isso, apontamos 

como objeto de pesquisa narrativas do movimento Slow Food e de seus participantes, como 

forma de comunicar um ideal de vida boa nas culturas do consumo, as quais analisamos através 

do referencial teórico-metodológico da hermenêutica de profundidade.   

  

Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Ética; Vida Boa; Slow Food. 
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ABSTRACT 

 

 

Departing from a reflection on the concept of good life developed by Aristotle, we propose a 

discussion about the communication possibilities of this concept inside consumption cultures 

through the analysis of the Slow Food movement narrative. This dissertation was developed 

inside the research line called Reception Processes and Sociocultural Contexts Articulated to 

Consumption of PPGCOM-ESPM. Its objective is to analyze how the participation in the Slow 

Food movement can trigger communication processes of reframing the subject due to the daily 

articulation of consumption practices and interpersonal relations proposed by the movement, as 

opposed to the ideal of good life, dominant in consumption cultures. For this, we point out as 

research subject narratives of the Slow Food movement and its participants as a way to 

communicate an ideal of good life in   consumption cultures, which are analyzed through 

theoretical and methodological framework of critical hermeneutics. 

 

Keywords: Communication; Consumption; Ethics; Good Life; Slow Food. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação abordará a comunicação da vida boa a partir da análise de narrativas 

do movimento Slow Food e de seus participantes. Desta forma, está inserida em uma discussão 

em torno dos contextos socioculturais que delineiam a sociedade contemporânea, com a intenção 

de problematizar aspectos comunicacionais imbricados neste cenário.  

A comunicação é aqui considerada como um processo dinâmico de relações e 

interações entre pessoas, instituições, podendo ou não passar pela mediação dos meios de 

comunicação, de acordo com a linha de pensamento tanto de Alonso (2005) quanto de Baccega 

(2012). 

A partir de análises mais aprofundadas dos contextos socioculturais que demarcam a 

contemporaneidade, alguns teóricos da comunicação, como Baccega (2011), apontam para uma 

relação de interdependência entre comunicação e consumo que marca a contemporaneidade. Esta 

relação tem como marco inicial o desenvolvimento da cultura ocidental a partir do final do século 

XVIII, quando são criadas condições de maior favorecimento do comércio de mercadorias e de 

estilos de vida, formatando uma cultura em torno do consumo. 

Neste ponto é importante destacar que, apesar do consumo poder ser considerado 

sempre um processo cultural, há uma especificidade no que se denomina como cultura do 

consumo. Para Slater (2002), a cultura do consumo refere-se a um acordo social singular e 

específico, localizado na modernidade ocidental como uma reprodução cultural dominante. 

Designa, segundo o mencionado autor, uma relação, mediada pelo mercado, entre recursos 

materiais, sociais e simbólicos com modos de vida significativos. 

Há uma profunda relação entre a cultura do consumo e a modernidade, sendo que o 

desenvolvimento desta cultura está atrelado ao desenrolar do sistema capitalista (SLATER, 

2002).  

Para compreender a cultura do consumo, é preciso considerar que a constituição das 

relações sociais é perpassada pelos significados das coisas, os quais estão intimamente vinculados 

entre si, não sendo socialmente arbitrários. Nesta perspectiva, observa-se que as próprias funções 

dos objetos são culturalmente definidas e, por isso, o consumo reproduz, de forma concreta, as 

relações sociais de cada sociedade (SLATER, 2002). 



11 
 

 

Deste modo, consumo deve ser entendido como um sistema de significação e 

classificação do mundo, desempenhando um papel central como estruturador de valores que 

constroem identidades, regulam relações e definem mapas culturais (DOUGLAS, ISHERWOOD, 

2013). Portanto, a função essencial do consumo é fazer sentido, construir um universo inteligível. 

No interior desta discussão, os bens são relatados como investidos de valores 

socialmente utilizados para expressar categorias e princípios, cultivar ideais, fixar e sustentar 

estilos de vida, enfrentar mudanças ou criar permanências. Desta forma, a função dos bens é 

colocada como muito além da subsistência; são comunicadores pela forma como são utilizados, 

possibilitando uma análise cultural (DOUGLAS, ISHERWOOD, 2013). 

Esses aspectos colocam em evidência a intrínseca relação entre comunicação, 

consumo e cultura. Como pontua Slater (2002), os bens de consumo fornecem visibilidade à 

cultura, ou seja, comunicam suas convenções, categorias e práticas rituais.  

Além disso, como os significados  são mutantes de acordo com as interações sociais 

que provocam constantes ressignificações, a comunicação recebe vital importância por consolidar 

e dar visibilidade a esses significados, mesmo que transitórios. Assim, a própria comunicação 

amplia a possibilidade de reinterpretação dos significados e impulsiona a dinâmica cultural 

(SLATER, 2002).   

Com a crescente necessidade de quantificação e racionalização da vida que se inicia 

na modernidade, aliada à mobilidade e rapidez das mudanças que marcam a contemporaneidade, 

a necessidade de fornecer inteligibilidade ao mundo passa a ser cada vez mais pulsante 

(DOUGLAS, ISHERWOOD, 2013). Assim, o consumo torna-se um importante processo de 

construção de significados, mostrando-se como um espaço rico para analisar como o sujeito 

contemporâneo negocia seus valores e os comunica, atribuindo sentidos à sua vida. São eixos, 

portanto, norteadores para esta presente pesquisa.  

Esta necessidade de atribuição de sentidos nada mais é do que o processo de 

construção da ética, como articula a filósofa Marilena Chauí (2000). Embasado no 

desenvolvimento da filosofia no decorrer dos séculos, contemporaneamente o significado da ética 

está relacionado diretamente com a experiência cotidiana, levantando reflexões sobre o sentido 

dos atos, decisões, responsabilidades e valores que são assumidos no decorrer da vida 

(MARCONDES, 2009). 

Foram os filósofos gregos os responsáveis por alguns conceitos fundamentais da 
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ética, apesar dela estar atrelada ao contexto histórico e cultural e às transformações de significado 

em cada sociedade. Como explica Marcondes (2009), foi Aristóteles quem desenvolveu o 

primeiro tratado de ética dentro da filosofia ocidental, propondo um sentido para a ética que se 

refere ao que é utilizado até hoje.  

Portanto, tendo como base a visão aristotélica, a ética se vincula ao domínio do saber 

prático, que transcorre no decorrer da experiência cotidiana, pautada pela consciência de cada 

um. Para Aristóteles (2013), a ética tem o intuito de estabelecer as possibilidades de agir para se 

alcançar a realização pessoal, o que permite encontrar a “felicidade”, fim de nossas ações, a partir 

da prática. 

Desta forma, o estagirita debate a respeito da vida boa, do bem estar, da felicidade no 

campo da ética, visto que é a seção relativa à vida e à ação.  O termo empregado por Aristóteles 

para designar esse eixo de discussão é o conceito de eudaimonia (BARROS FILHO; MEUCCI, 

2010).  

Por eudaimonia se entende tanto vida boa, bem viver, viver bem, bom destino, bom 

trabalho, como também felicidade, esta última percebida como o sentido da maior virtude do 

homem. Portanto, Aristóteles (2013) associa felicidade ao bem estar que todos buscam e que, por 

isso, defende que deve ser factível, exequível para todos. 

Como é sabido, a busca pela felicidade, de acordo com o que já apontava Aristóteles 

em sua “Ética a Nicômaco” (EN), está ligada ontologicamente à natureza humana, pois está 

relacionada à potência de auto-realização do sujeito. Esta busca pela eudaimonia permite ao 

sujeito “viver bem”, encontrar uma “vida boa”, realizando aquilo que lhe é excelente, o “aretê” 

grego (ARISTÓTELES, EN, Livro 1, 4 – 5).  

Deste modo, este pensador pontua a vida boa como a construção de um caminho para 

se viver bem para o alcance da felicidade, lapidando a natureza humana neste processo. Assim, 

coloca a felicidade como a finalidade de toda a ação e, portanto, da própria ética. 

Esse conceito de felicidade eudaimônica ou de simplesmente o que Aristóteles 

chamava de vida boa, deixa lastros em todos os outros conceitos de felicidade que vieram a se 

desenvolver no decorrer dos séculos até a contemporaneidade. O hedonismo, apesar de enfatizar 

um modo diferente de obter felicidade, tem raízes na eudaimonia (FIERRO, 2009). 

Resumidamente, pode-se associar a felicidade hedonista à busca do prazer, 

relacionado ao corpo, ao indivíduo e ao gozo do momento. Esta visão se encaixa no espírito do 
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tempo contemporâneo e é apropriada pela comunicação midiática, atrelada à lógica de mercado. 

Já a eudaimonia está associada à construção de uma vida boa, a uma qualidade de vida não 

associada a um pragmatismo numérico utilitarista, e que poderia ser denominada como uma vida 

de qualidade, como sugerem Barros Filho e Meucci (2010).  

Portanto, a eudaimonia é um conceito mais amplo, não pragmático e não rentável aos 

olhos do mercado. Porém, é um conceito importante para o convívio em sociedade, pois 

aprofunda o modo de ver a vida. Assim, a eudaimonia traz a ideia de uma vida sustentável, que se 

constrói ao caminhar, entrelaçada por uma continuidade de passos que irão delinear uma vida boa 

a longo prazo (DECI, RYAN, 2008). 

À medida que a realidade não é considerada como dada, independente da ação 

humana, mas, sim, como resultado dessa ação que ajuda a criar o próprio mundo, essa construção 

ao caminhar acarreta uma dimensão política à ética (RIBEIRO, 2000). A ética incita o exercício 

da liberdade em função das possibilidades de escolha, que irá resultar em uma escolha específica 

e, consequentemente, em uma ação (VALLS, 2008). 

Essa colocação está ligada ao fato de que toda escolha de consumo possui cunho 

político. Isso pressupõe a noção de que toda compra é um ato político (SASSATELLI, 2010). 

Essa discussão do consumo como um ato político tem estreita relação com um processo de 

atribuição de sentido que cada indivíduo faz em relação à sua própria existência, lugar de 

encontro da ética com o consumo (PERES-NETO, 2013). 

Portanto, pode-se apontar que, através do consumo, é possível verificar como a ética - 

forma de atribuir sentido à vida - é trabalhada socialmente e individualmente, seja pelas suas 

formas de divulgação publicitária como pela habilidade através da qual o sujeito tenta 

desenvolver apropriações e usos nas suas práticas de consumo. Isso reforça a colocação de Mary 

Douglas e Baron Isherwood (2013) sobre a importância do consumo como fenômeno cultural. 

A partir desse contexto, a questão que desperta interesse para esta dissertação é a 

percepção de que a sociedade contemporânea faculta um deslocamento e uma ressignificação dos 

conceitos aristotélicos sobre felicidade e ética. Desta forma, nota-se a utilização da noção de 

felicidade enraizada na eudaimonia aristotélica com conduções bastante distintas da preconizada 

por Aristóteles, através da vinculação da mesma às práticas de consumo.  

Ao observar os discursos que delineiam o imaginário social contemporâneo, seja 

através das páginas de revistas, programas de TV, treinamentos empresariais, dentre diversos 
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outros exemplos que poderiam ser citados, a felicidade é uma das mensagens mais vistas e 

ecoadas hoje em dia. Esse festival de mensagens traz alguns indícios sobre os modos de viver na 

contemporaneidade, revelando que ser feliz tornou-se praticamente uma obrigação, um 

imperativo de ser e estar no mundo. Com efeito, Freire Filho (2011) analisa o “imperativo da 

felicidade” como próprio de um novo espírito do capitalismo. 

Desta forma, entendemos que o imperativo da felicidade está embasado no 

direcionamento dos sujeitos para agirem de forma normatizada, diante de uma ética que se 

distancia de seu caráter reflexivo e singular. Percebe-se que há um afastamento da ideia de ética 

como um espaço para o desenvolvimento pessoal e para a busca da vida boa, em detrimento de 

uma ética normativa de cunho utilitário.  

Assim, dentro das culturas de consumo, observa-se que este imperativo da felicidade 

é composto por diversas deontologias, que prescrevem modos de vida para ser feliz. O consumo 

aparece como forma de dar visibilidade a essa felicidade. 

Trata-se de um conceito apropriado pelo capitalismo avançado, divorciando a ética da 

busca pela felicidade eudaimônica, que requer um olhar individual para pensar a ação humana de 

modo que o sujeito se realize (MARCONDES, 2009). Essa apropriação já era observada por 

Simmel (2009), no final do século XIX, ao analisar a influência do dinheiro nas relações 

humanas, destacando a quantificação da vida. Baudrillard (2010), que também desenvolve uma 

crítica a esse modus operandi capitalista, discute que a sociedade de consumo aprisiona a 

felicidade a um bem estar mensurável, sempre visível por meio de objetos e signos.  

Assim, as culturas de consumo, lastreadas pelo sistema capitalista ocidental 

dominante, atravessam o imaginário social através dos sistemas de representação (LEGROS. et 

al, 2007). Consequentemente, é formatado um ethos que cerceia a liberdade do sujeito, 

funcionando como um conjunto de normas. 

No entanto, diante desta colocação, é importante trazer à tona a discussão de que os 

consumidores/receptores possuem astúcias de negociação e desenvolvem formas próprias de 

apropriação (CERTEAU, 2014). Portanto, assumindo o pressuposto de que cada indivíduo possui 

habilidade para desenvolver suas próprias lógicas de uso do que consome, a questão que norteia o 

interesse desta pesquisa é sobre as possibilidades que o sujeito contemporâneo tem de agir e, 

consequentemente, visibilizar a construção de uma vida boa de acordo com suas convicções 

dentro das culturas de consumo. 
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Isso requer um exercício de compreensão do mundo que rompa com a visão de 

mundo positivista e cartesiana, berço do desenvolvimento das técnicas e do progresso moderno 

(MORIN, 2005). A evolução da ciência resultou na descoberta da inexistência de fundamentos 

absolutos, evidenciando, como ressalta Morin, que o conhecimento é relativo, devendo sempre 

ser historicizado. Dentro desta perspectiva, o físico-químico Ilya Prigogine (2001) aponta que a 

realidade é um processo de criação e construção, não sendo nunca inteiramente dada, sendo por 

isso necessário pensar o incerto. 

Deste modo, relembramos  Walter Benjamin (1995) para pensar a construção de um 

conhecimento mais reflexivo. Benjamin, ao refletir sobre as transformações da modernidade no 

espaço público, propõe o flanar pela cidade como uma ruptura com o tempo veloz, o que gera o 

desenvolvimento de um outro olhar para observar a realidade. É a partir deste olhar que flana, 

que possui um tempo próprio, que Benjamin aprofunda a discussão sobre o surgimento de 

brechas, fissuras do sistema administrado que coexistem com ele e se mostram como formas 

alternativas de ver, sentir ou mesmo de viver. 

Esta análise seria impossibilitada se estivesse focada em sujeitos que não buscassem 

uma negociação com o contexto em que estão inseridos. Isso pode ser explicado pelo fato de que,  

para que os sujeitos possam desenvolver suas próprias táticas, eles precisam estar dentro de um 

contexto moldado por estratégias específicas que, de alguma forma, provoquem a necessidade de 

reflexão frente a situações que possam ser consideradas injustas por eles. Deste modo, desponta-

se a possibilidade de ressignificação de um modus operandi que já existe, que compõe o espaço 

social em questão. 

Partindo desta argumentação, quando não há a prática da negociação entende-se que é 

instaurado um espaço reduzido para o debate, para a reflexão e para as possibilidades de criar 

novos sentidos que dinamizam a cultura. Um exemplo disso são sujeitos que, por algum tipo de 

insatisfação, decidem viver em um universo paralelo, ou seja, um espaço social que institui 

regras, convenções e ações rituais próprios, que não dialogam com as práticas dominantes que 

configuram a sociedade contemporânea. A necessidade de contestação é menor frente a essa 

postura radical de negação, que tenta excluir ou, ao menos, remediar ao máximo a possibilidade 

de negociação, o que, consequentemente, diminui a probabilidade de ocasionar mudanças que, de 

alguma forma, possam impactar a estrutura das relações de forças existentes.  

Da mesma forma, pode-se indicar como exemplo de falta de negociação uma direção 
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oposta, que se refere a sujeitos integrados às práticas dominantes sem emitirem nenhum tipo de 

contestação. Diante deste cenário, a necessidade de negociação é praticamente inexistente, o que 

não ocasiona um processo reflexivo que possa, de alguma forma, contribuir para a transformação 

do status quo no sentido aristotélico de vida boa. 

Portanto, considera-se como pertinente a análise de sujeitos que se posicionam a 

contrapelo dos valores dominantes, que buscam brechas de atuação para a construção de um 

significado que faça sentido para eles, de acordo com a singularidade de cada um. Assim, de 

acordo com o que levanta Walter Benjamin (1995), é importante estar imerso no contexto, mas 

não submerso, para poder caminhar pelas brechas. 

Essa reflexão desenvolvida por Benjamin no transcorrer da modernidade pode ser 

considerada como exemplo de que, em um cenário no qual o mundo social é reduzido a 

categorias econômicas, políticas e intelectuais, insere-se a necessidade de relativizar essas 

racionalizações. Essa necessidade também passa a ser vislumbrada através de diversas práticas 

rituais, que emergem com mais força na contemporaneidade e mostram uma socialização poética, 

o que quebra com a linearidade de um tempo racional (LEGROS. et al, 2007). 

Algumas mudanças que ocorrem no contexto sociocultural facilitam este cenário. 

Segundo Canclini (2003), de uma concepção bipolar e vertical, marca da primeira metade do 

século XX, observa-se, na contemporaneidade, um deslocamento do poder para uma perspectiva 

na qual o mesmo tende a formas descentralizadas e multideterminadas. 

Assim, à medida que há uma reconfiguração do papel da nação, há uma 

reestruturação das identidades e alianças que antes configuravam o espaço nacional. Antigos 

agentes ou atores tradicionais da esfera pública como partidos políticos, intelectuais ou 

sindicatos, cederam espaço para os meios de comunicação e tecnologias da informação 

(CANCLINI, 2008). 

Verifica-se sociedades globais com singularidades específicas, atravessadas por 

tensões entre o cenário macro e o micro social, o que consequentemente ocasiona processos de 

mediação e negociação entre as exigências externas e as realidades locais. Neste contexto, 

permeada por fluxos invisíveis, imateriais e simbólicos, a comunicação é multiplicada em 

diversas formas de atuação. Desta forma, influenciada pelo desenvolvimento tecnológico e pela 

busca por novas experiências, em um mundo em que o tempo efêmero ganha espaço, aumenta a 

importância sociocultural da comunicação (MATTELART, 2011). 
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Com isso, ocorre uma reinscrição do simbólico, o que traz novos rumos ao 

imaginário social. As práticas cotidianas passam a revelar rituais mais humanizados, resgatando 

uma sensibilidade primitiva e uma crença politeísta mais difusa. O nomadismo, o localismo e a 

busca por proximidade norteiam posturas sociais mais hedonistas pela presentificação da vida, 

como uma resposta à crença cada vez menor no futuro (LEGROS. et al, 2007). 

Ademais, como fruto de questões ambientais, aliada a discordâncias culturais, emerge 

a sensibilidade ecológica, como também novas éticas e estéticas de vida, contempladas da perda 

de si em tribos emocionais como uma forma de firmar uma alteridade (LEGROS. et al, 2007). 

Deste modo, a formação de tribos na contemporaneidade pode ser apontada como um fenômeno 

cultural que representa uma forma de sociabilidade do sujeito pós-moderno (MAFFESOLI, 

2006). 

Este cenário mostra que são múltiplas as gamas de interações que despontam, abrindo 

espaço para a formação de diversos movimentos sociais fragmentados. Em paralelo, cai a 

credibilidade de movimentos sociais onicompreensivos, aspectos associados à menor visibilidade 

das estruturas macrossociais (CANCLINI, 2003). Isto posto, as práticas cotidianas de consumo 

revelam-se como um meio poderoso do sujeito marcar seu posicionamento no mundo em que está 

inserido e, consequentemente, o consumo começa a constituir uma nova maneira de ser cidadão 

(CANCLINI, 2008). 

Diante das pontuações destacadas nesta introdução, o movimento Slow Food 

apresenta-se como um intrigante objeto para análise, através do qual serão verificadas  

possibilidades de ressignificação do ideal de vida boa vinculado às culturas de consumo na 

contemporaneidade. 

Na última década, esse movimento tem atraído grandes audiências e tem sido 

difundido pela cobertura midiática. Seu crescimento se destaca nos correntes debates sobre as 

redes de alimentos alternativos e questões morais que se apresentam no mercado (SASSATELLI, 

2010).  

Retomando Mary Douglas e Baron Isherwood (2013), a escolha pelos bens a serem 

consumidos serve como um marcador da posição social e moral dos indivíduos nas sociedades a 

que pertencem. Desta forma, esta perspectiva de análise pode nutrir uma discussão sobre 

qualidade de vida na sociedade pós-moderna, além dos valores e convenções que estruturam a 

vida econômica (SASSATELLI, 2010). 
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Como um ator da cena global, o Slow Food é composto por diferentes associações 

nacionais ao redor do mundo, cada qual entrelaçada pelo convívio local. Essa estrutura enaltece o 

compartilhamento global de um sentido comum, o que permite a classificação do movimento 

como uma “tribo pós-moderna” (PEACE, 2006; BOMMEL, 2011; BUSH, 2014). Devido a sua 

composição híbrida, multicultural, esta tribo é, contudo, permeada por uma diversidade de 

iniciativas, o que a torna um objeto social intrigante e ambíguo, como destaca Sassatelli (2010).  

De acordo com o site brasileiro do movimento Slow Food1, o mesmo foi fundado em 

1986 pelo italiano Carlo Petrini, tornando-se uma associação internacional sem fins lucrativos em 

1989. Sua sede é em Bra, na Itália. Mantém escritórios na Itália, Alemanha, Suíça, Estados 

Unidos, França, Japão, Reino Unido, além de apoiadores em 150 países, contando com mais de 

cem mil membros. 

O movimento surgiu como uma busca em oposição à tendência de padronização do 

alimento no planeta e pode ser caracterizado como um movimento de resistência à cultura 

dominante ocidental, vinculada ao sistema capitalista. Assim, foi a partir de um novo olhar sobre 

a gastronomia, longe do enfoque glamurizado pela mídia, que surgiu o Slow Food, idealizado 

como uma forma de melhorar o sistema global (PETRINI, 2009). 

Deste modo, o Slow Food defende que o conceito de qualidade abranja a 

complexidade do alimento – biológica, cultural, geográfica, religiosa e produtiva -, o que pode 

ser resumido através da ênfase de que todo alimento deve ser ‘bom, limpo e justo’ (PETRINI, 

2009). Tais características revelam preocupação com o sabor original e não padronizado, com a 

saúde de quem come, como também dos animais e do ambiente, além da preocupação em 

extinguir a exploração do trabalho de quem o produz.  

Isso evidencia que o movimento efetua uma forte ligação entre o prazer do alimento e 

a ética, esta relacionada tanto a questões macro quanto micro, como as práticas cotidianas. Desta 

forma, busca-se favorecer a sensibilidade do gosto, ao mesmo tempo que se levanta a bandeira 

pela sustentabilidade e preservação ambiental, conectando, assim, o prato e o planeta. Esses 

aspectos podem ser resumidos pelo conceito de ecogastronomia, o qual pauta o direcionamento 

do movimento. 

                                                
1 Fonte: http://www.slowfoodbrasil.com, acessada em 10/07/2014. 
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De acordo com os princípios contidos neste conceito, o Slow Food apoia um modelo 

de agricultura com base no conhecimento das comunidades locais, destacado pelo seu site 

brasileiro como o único tipo de agricultura capaz de oferecer formas de desenvolvimento para as 

regiões mais pobres do planeta. Assim, além de se colocar como um agente que defende métodos 

tradicionais de cultivo e transformação dos alimentos, também busca proteger os locais de 

convívio que formam a herança cultural devido ao seu valor histórico, artístico e social. 

Assim, à medida que o papel do gastrônomo defendido pelo Slow Food contempla o 

compartilhamento de saberes e ideias, como a luta pela dignidade de quem está envolvido de 

alguma forma com o alimento, ele pode também ser considerado como um coprodutor. Essa 

coprodução pode ser interpretada como uma tentativa de transformação e disseminação de uma 

nova realidade (PETRINI, 2009). 

Com este posicionamento, o Slow Food foi convertido em uma voz ativa tanto na 

ecologia quanto na agricultura, promovendo atividades que defendam a biodiversidade na cadeia 

alimentar, a educação do gosto e a aproximação de produtores com consumidores. Desta forma, 

defende a importância dos consumidores serem bem informados sobre como o alimento é 

produzido, de forma que apoiem os pequenos produtores e, com isso, tornem-se também co-

produtores (SASSATELLI, 2010). 

Assim, é importante salientar que a principal reivindicação do movimento é que a 

qualidade em torno do alimento se estenda a todos os envolvidos, de alguma forma, na ciência 

gastronômica, garantindo tanto sobrevivência quanto felicidade. Pretende-se que isso repercuta 

em uma mudança global, visto que o alimento é vital para todos (PETRINI, 2009). 

Essa busca pela implantação de valores solidários no mundo atual não deve ser 

restringida, segundo Petrini, a um “mero exercício de bondade, mas o desejo genuíno de trabalhar 

para o bem comum, recurso principal para atingir nosso bem-estar e o das futuras gerações” 

(PETRINI, 2009, p. 11) 

No entanto, sérias consequências da globalização são apontadas pelo movimento 

Slow Food como uma barreira para isso, afetando direta e indiretamente a produção de alimentos 

e o seu consumo.  

Esta ponderação sobre os efeitos da globalização não significa que o Slow Food seja 

radicalmente contra ela e o sistema no qual se desenvolveu. Percebe-se que o movimento busca 

uma posição mais negociada, pois, como aponta Peace (2006), Petrini não é totalmente contra a 
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globalização; sua crítica a ela se baseia no caminho que a economia global está trilhando, que é 

centralizador, homogeneizante e desigual. Além disso, Petrini também não se intitula, 

especificamente, como um anticapitalista; o que critica são algumas características desse sistema 

que marcam uma atuação neoliberal do mercado. 

Sob esta discussão, o movimento Slow Food pode ser considerado, talvez, como uma 

brecha do sistema administrado, visto que não é um movimento de resistência que propõe a 

construção de uma realidade paralela. Retomando o conceito de brechas formulado por Benjamin 

(1995), é preciso estar imerso, mas não submerso, para poder caminhar sobre as brechas e tentar 

buscar possibilidades de transformação da realidade. Porém, é importante salientar que a 

dimensão de brechas no contexto contemporâneo não pode ser equiparada à utilizada no contexto 

em que Walter Benjamin estava inserido, pois, apesar de serem contextos interligados por uma 

história, apresentam características distintas. 

Como já citado acima, o movimento possui uma participação significativa de adeptos 

ao redor do mundo. Assim, a referência ao Slow Food como brecha é feita em sentido conceitual, 

por representar uma articulação que se contrapõe ao sistema dominante, com uma atuação 

negociada com vistas à transformação da realidade, através de um tempo e de um modo de 

percepção do mundo que lhe são próprios. 

Este modo singular de caminhar, que se revela a contrapelo do sistema dominante, 

caracteriza possíveis brechas, como também se aproxima do conceito da ética aristotélica. Assim, 

esta posição mais negociada do movimento Slow Food pode ocasionar, como já foi apontado 

acima, uma maior contribuição para a transformação do status quo no sentido aristotélico de vida 

boa. 

Desta forma, supomos que o consumo mediado pelo Slow Food apresenta-se como 

uma forma explícita de atribuição de sentidos à vida, pois reflete a adesão a um estilo de vida 

específico e a determinados valores. Esse processo comunica uma vida boa, que se contrapõe ao 

imperativo da felicidade divulgado pelas culturas de consumo dominantes, como pode ser 

observado na frase abaixo: 

 
Estou convencido de que, nos dias que temos na terra – uma ninharia diante da 
história da humanidade - , é melhor procurar viver feliz e de maneira humilde, 
animado pela sadia convicção de que, embora modestamente, temos a 
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oportunidade de fazer a nossa parte para construir um futuro mais feliz 
(PETRINI, 2009, p. 11) 
 

Deste modo, o Slow Food acarreta visibilidade a um posicionamento ético e, 

consequentemente, político do sujeito através do consumo. 

 

Retomemos agora, então, os norteadores fundamentais desta pesquisa: 

 

 Objeto de pesquisa 
Narrativas do movimento Slow Food e de seus participantes como forma de 

comunicar um ideal de vida boa nas culturas do consumo. 

 

 Perguntas de investigação  
De que vida boa o movimento Slow Food fala? 

A vida boa a que o movimento se refere pode ser associada a um ideal de felicidade? 

Se sim, que felicidade é essa? 

Como que o Slow Food comunica o que considera como vida boa? 

O consumo de alimentos pode ser um meio para a vida boa ou é um fim, uma 

finalidade?  

Em que medida essa busca por uma vida boa através do movimento Slow Food 

conduz a uma ação política do sujeito? 

 

 Objetivo Geral 
• Analisar como a participação no movimento Slow Food pode desencadear 

processos comunicacionais de ressignificação do sujeito a partir da articulação cotidiana de 

práticas de consumo e de relações interpessoais propostas pelo movimento, contrapondo-se ao 

ideal de vida boa presente nas culturas de consumo.  

 

 Objetivos Específicos 
• Discutir os aspectos que caracterizam o ideal dominante de vida boa comunicado 
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na sociedade contemporânea e seu entrelaçamento com comunicação, consumo e ética; 

• Verificar como que os processos de comunicação interpessoal e práticas de 

consumo podem, a partir do movimento Slow Food, gerar ressignificações que se contrapõem ao 

ideal de vida boa das culturas de consumo, alterando o estilo de vida e aspectos identitários dos 

sujeitos que aderem ao movimento; 

• Analisar em que medida ocorrem adaptações, negociações e/ou cooptações entre 

as práticas de comunicação e consumo do movimento Slow Food e as culturas de consumo 

dominantes na contemporaneidade  

 

 Justificativas 
A pesquisa que esta dissertação apresenta foi desenvolvida a partir do campo da 

comunicação. Mais especificamente, propomos o estudo de questões relacionadas à ética e ao 

consumo a partir do viés comunicacional. Desta forma, considerando que esta dissertação está 

ligada a um grupo de pesquisa que trabalha questões atinentes à área de comunicação, consumo e 

ética, sua temática ressaltou uma potencial contribuição a esses estudos.  

O foco na análise dos contextos socioculturais foi colocado como fundamental, uma 

vez que estão cada vez mais complexos e configuram a comunicação contemporânea 

(MATTELART, 2011). A partir disso, o consumo se posta como eixo fundamental para esta 

pesquisa, pois é um dos mais efetivos indicadores do imaginário e das práticas socioculturais de 

uma sociedade, transformando-se em um dos mais poderosos discursos que estruturam a 

comunicação social (BACCEGA, 2011; 2008). Assim, ao discutir a força do consumo na 

atualidade, é impossível não articular a relação de interdependência entre comunicação e 

consumo (BACCEGA, 2011).  

Na perspectiva desta discussão sobre a importância do consumo e sua articulação 

com a comunicação, é relevante pontuar que através do consumo é possível comunicar as formas 

de atribuição de sentido ao mundo (DOUGLAS, ISHERWOOD, 2013). Isso remete ao 

fundamental entrelaçamento desta discussão com a questão sobre ética nesta pesquisa. 

Antes de prosseguir adiante, é importante esclarecer que nesta dissertação não é dada 

ênfase na diferenciação entre ética e moral, visto que o significado de ambas se refere à ideia de 

costumes. Segundo o que  Paul Ricoeur (2011) enfatiza, é por uma questão de convenção que se 
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distinguem tais conceitos, considerando que a ética designa ações estimadas como boas a partir 

da herança aristotélica, já a moral relaciona ao dever de acordo com a visão kantiana. 

Assim, tendo como base o conceito de ética que herdamos de Aristóteles, que 

referencia seu entendimento até hoje (MARCONDES, 2009), será delineado o enfoque da ética 

através das ações práticas, visíveis, quando indivíduos se fazem sujeitos de sua realidade, 

pautados pela consciência de cada um (ARISTÓTELES, 2013). Isso levanta a discussão de como 

os sujeitos que compõem este cenário, tanto como cidadãos quanto como consumidores, estão 

trabalhando a atribuição de sentidos. 

Deste modo, cabe a colocação de que esses sujeitos, inevitavelmente, são frutos de 

sua época; contudo, ao mesmo tempo, estes desenvolvem suas táticas de atuação frente às 

estratégias que lhes são impostas (CERTEAU, 2014). Deste modo, torna-se primordial a análise 

das possibilidades de atuação do sujeito e respectiva atribuição de sentido em suas práticas 

cotidianas, mediadas pelo consumo, não somente material, como também simbólico.  

Diante da importância para esta pesquisa do entrelaçamento da ética, da comunicação 

e do consumo, imbricados no contexto contemporâneo, cabe a colocação de alguns aspectos que 

configuram a realidade sociocultural e salientam a relevância do objeto escolhido. 

Como sinaliza Canclini (2003), o impulso por experiências efêmeras, pela mobilidade 

e agilidade que caracterizam a contemporaneidade, desestimula a criação de vínculos duradouros, 

de qualidade. Segundo o mencionado autor, isso está muito associado ao espírito da globalização, 

visto que o estabelecimento de laços é cada vez mais dificultado com a crescente presença de 

empresas transnacionais, com etapas de sua produção espalhadas em diferentes países. 

Canclini (2003) também discute que a globalização reduz a possibilidade de ação de 

Estados nacionais em prol de acordos comerciais e integrações econômicas, que acabam 

enfraquecendo as economias locais, gerando uma relação de dependência aos agentes 

globalizadores. Essa dependência não se reduz a instâncias econômicas, é também cultural, o que 

conduz a uma espécie de colonização, gerando tanto a falta de políticas a longo prazo como a 

falta de segurança na população por não se sentirem pertencentes à sua própria nação.  

 De acordo com o autor supracitado, isso é decorrência da globalização 

desestruturar a produção cultural local em nome da concorrência internacional, ampliando as 

indústrias culturais e homogeneízando as diferentes culturas existentes ao redor do mundo. 
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Assim, Canclini (2003) coloca que este contexto é fonte de um mal estar social decorrente das 

relações de produção e consumo que se configuram na contemporaneidade. 

 Diante desta colocação, é complementar a discussão desenvolvida por Fierro 

(2009), para quem não basta apenas investigar o mal estar contemporâneo, sendo necessário um 

aprofundamento nos conceitos que estruturam esta vida em sociedade com o objetivo de entender 

o sentido que se atribui a conceitos como qualidade de vida, bem-estar e felicidade. Como expõe 

o mencionado filósofo, os questionamentos sobre os sentidos desses conceitos não são os mais 

antigos na história humana, como também não foram permanentes nela, emergem em situações 

em que sentem suas faltas.  

 Pressupõe-se, deste modo, que a sociedade contemporânea sente esta carência, 

constatada através do mal estar social citado, como também pelas representações exaustivas de 

uma aura “feliz” exibidas nos produtos da indústria cultural (FREIRE FILHO, 2010). De acordo 

com os apontamentos de Simmel (2009), este cenário tem lastros no início da modernidade com a 

racionalização da vida, o enfoque no consumo e o desenvolvimento mais intenso do sistema 

capitalista. 

 A emergência explícita, em âmbito sociocultural, da preocupação com uma vida 

boa e com o estabelecimento de relações mais humanas é recente, fruto da conjuntura pós-

moderna, segundo Maffesoli (2006). Ao observarmos a sociedade atual, há indícios concretos de 

aspectos que apontam para o bem-estar propriamente dito e começam a ser estudados por 

instituições renomadas, conforme consta no exemplo a seguir. 

 De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano realizado em 2013, 

indicadores subjetivos do bem-estar estão com uma maior aceitação no processo de reflexão 

social e de implementação de políticas públicas. Tal relatório aponta que nos últimos anos houve 

um aumento do interesse em utilizar dados subjetivos, tanto para aferir o bem-estar como o 

progresso humano. Refere-se a pesquisadores que começaram a desmembrar a felicidade em 

aspectos da vida que influenciam a própria ideia de felicidade dos indivíduos, mostrando-se como 

indicadores que podem contribuir para a definição de políticas nacionais relativas à qualidade de 

vida. Este Relatório permite observar como a sensação de bem-estar, de ter uma vida boa ou de 

sentir-se feliz é importante, não apenas para o conforto individual do sujeito; por mais que se 

refira a um dado subjetivo, o sentimento de felicidade traz melhoras em cenários problemáticos 

na esfera econômica, social e cultural. Além de reveladora, esta informação evidencia um 



25 
 

 

distanciamento de uma visão econômica utilitarista por considerar dados qualitativos como 

indicadores de desenvolvimento humano.  

Deste modo, diante do aumento da preocupação com questões relativas ao bem estar 

na sociedade contemporânea e a carência de sua presença em âmbito global, percebe-se como 

relevante pesquisar formas de atribuição de sentido à vida que remetam à construção de uma vida 

boa no sentido aristotélico, em um contexto moldado pelas relações de consumo e sua 

visibilidade. Logo, é necessário ir além da felicidade hedonista, predominante nos contextos 

socioculturais atuais, o que pressupõe ir na contramão da busca pela felicidade propagandeada 

pela mídia, colada no imperativo de ser feliz.  

É por isso que nesta dissertação é ressaltada a importância de uma perspectiva 

benjaminiana de olhar o mundo, na qual o sujeito caminha de acordo com o que o seu olhar 

observa, nele mesmo e no mundo à sua volta. Isso significa estar a contrapelo de um status quo 

dominante, significa caminhar pelas brechas do sistema administrado. 

A partir desta perspectiva, Benjamin (1995) pontua a importância da imersão no 

cenário sociocultural que se busca analisar, com o intuito de observar as realidades como as 

mesmas se apresentam. Isso enseja maior possibilidade de transformação do que uma postura em 

que o sujeito se coloca à parte da realidade ou totalmente cooptado por ela. Com isso, insere-se a 

necessidade de um outro tempo, o tempo para que a reflexão aconteça, necessário quando se 

busca viver uma vida mais autêntica.    

Esta perspectiva de análise aponta para as possíveis buscas de atuação do sujeito num 

determinado contexto sociocultural. Isso evidencia processos de negociação ocasionados muitas 

vezes por um posicionamento de oposição ou de resistência, aspectos que, por um viés 

antropológico, podem ser vistos como uma conseqüência natural das relações humanas (PEACE, 

2006).   

Este viés antropológico traz algumas elucidações que ajudam a compreender o modus 

operandi contemporâneo capitalista, marcado por ambivalências (BERMAN, 1986). Assim, 

tendo em vista esta dinâmica cultural que atravessa e se intensifica no decorrer da era moderna, 

torna-se mais clara a compreensão de por quê a atuação de corporações globais na difusão da 

comida rápida, padronizada e de baixo custo desperta, como uma reação, a atenção para produtos 

naturais, locais e tradicionais como fonte de uma  prática agrícola sustentável que produza 

relações de trabalho mais justas. 
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 Este apontamento tem relação direta, como destaca Sassatelli (2010), com o fato de 

que, com o aumento da invisibilidade da origem através da globalização dos sistemas de alimento 

industrial, o discurso em torno da qualidade do alimento tem se tornado crucial. Esse processo 

dialético gera o desenvolvimento de instâncias politizadas, criando formas renovadas de 

sensibilização do consumidor.  

Portanto, de acordo com Sassatelli (2010), percebe-se o investimento em 

responsabilidades políticas através do consumo que, de diferentes maneiras, expressam as visões 

de mundo dos sujeitos que consomem. Segundo a autora, a documentação do investimento 

político sobre o consumo é um campo de pesquisa em crescimento, mas já é de longa data que as 

ciências sociais vem demonstrando que a comida em si, como também as escolhas e práticas a ela 

relacionadas, são políticas.  

Constata-se que o alimento pode ser utilizado como um meio social de reunir as 

pessoas, mas também como um meio de afastá-las ao expressar elementos culturais que podem 

ser conflitivos. A questão levantada pela supracitada autora é que a escolha de um alimento 

também pode funcionar como uma forma de protesto, não simplesmente por meio da abstinência 

ou renúncia, mas também através de uma busca de visões alternativas de prazer e satisfação 

(SASSATELLI, 2010).   

Assim, diante de todos esses apontamentos, chegamos à conclusão que o movimento 

Slow Food apresentava elementos relevantes de serem explorados dentro do contexto 

sociocultural contemporâneo, cabendo ser analisado sob a ótica conjunta da comunicação, do 

consumo e da ética. Além do mais, no momento de escolha deste objeto de estudo, não foram 

encontrados estudos sobre este movimento no campo da comunicação no Brasil. 

Desta forma, é importante colocar que o interesse em estudar este movimento pela 

comunidade científica emergiu recentemente devido a sua complexidade, que foi percebida no 

decorrer do tempo, depois de um longo período de silêncio, principalmente por sociólogos, 

economistas, geógrafos e cientistas sociais (SASSATELLI, 2010). 

Dentro desta perspectiva de ressaltar a relevância do Slow Food, é importante colocar 

que, na medida em que a comida é vital e compõe uma prática de consumo diária, é através da 

adesão ao movimento que o sujeito evidencia um posicionamento ético que prioriza valores e um 

estilo de vida alternativo ao imperado nas sociedades capitalistas globalizadas. Isso mostra que o 

Slow Food visibiliza a busca por uma atribuição de sentido à vida, o que faz através da 
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ressignificação de um ideal de vida boa presente nas culturas de consumo vinculadas ao sistema 

dominante.  

Desta forma, esta pesquisa propõe uma análise de mecanismos que possam, de 

alguma forma, contribuir para uma transformação da sociedade rumo a uma vida de qualidade.   

Assim, espera-se contribuir com um debate relevante para a linha de pesquisa de 

processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo do PPGCOM ESPM, na 

qual este projeto está inserido. Procura-se, também, que contribua de alguma forma para o 

enfoque de pesquisa do orientador desta dissertação, centrado na relação entre ética, comunicação 

e consumo. 

Além do mais, essa proposta de relevância se apoia, dentre outros aspectos a serem 

discutidos no decorrer da dissertação, na colocação de Canclini de que “essas tensões 

interculturais também são, hoje, um dos mais férteis objetos de pesquisa e uma chance de 

construir sujeitos coletivos, políticas abertas e democráticas” (CANCLINI, 2003, p. 16). Assim, 

como pontua Prigogine (2001), estamos apenas no começo da ciência e que a tarefa, que traz uma 

pesada responsabilidade, é encontrar caminhos que encontrem um equilíbrio entre globalização e 

a preservação do pluralismo cultural, entre a violência e a política, entre a cultura da guerra e a 

cultura da razão. 

 

 Metodologia 
Após a apresentação introdutória desta pesquisa e das justificativas, voltaremos a 

nossa atenção para questões relacionadas à metodologia e às formas de análise. Deste modo, 

considerando o perfil das questões que este projeto de pesquisa se propõe a analisar, verifica-se 

como pertinente utilizar como referencial metodológico a Hermenêutica de Profundidade, 

desenvolvida por John B. Thompson (2002).  

Thompson (2002) apresenta a Hermenêutica de Profundidade como marco referencial 

metodológico para análise das formas simbólicas desenvolvidas pela cultura, ideologia e 

comunicação de massa. Considerando a complexidade dos fenômenos que a mesma se propõe a 

analisar, o mencionado autor a estrutura como um referencial metodológico geral que permite a 

inter-relação de vários métodos de análise, evidenciando a contribuição como também o limite de 

cada método. Com isso, dentro de uma estrutura coerente de pensamento que relaciona de forma 
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sistemática distintos enfoques de análise, essa proposta metodológica abre a possibilidade para 

que diferentes aspectos desses fenômenos multifacetados sejam iluminados. 

A tradição hermenêutica, que fundamenta o referencial proposto por Thompson 

(2002), tem origem na Grécia clássica, mas é, principalmente, o debate desenvolvido nos séculos 

XIX e XX pelos filósofos hermeneutas que possui grande relevância para tal metodologia. 

Embasada especialmente em Dilthey, Heidegger, Gadamer e Ricoeur, acredita-se que a análise de 

formas simbólicas está diretamente relacionada a questões em torno da compreensão e da 

interpretação.  

Diferentemente das ciências naturais, a tradição hermenêutica pontua que a 

investigação social deve considerar o objeto de pesquisa como um território pré-interpretado. Isso 

é explicado pelo fato do campo-objeto ser considerado também um campo-sujeito, na medida em 

que possui uma dinâmica própria, constituído por sujeitos que estão constantemente em ação na 

busca de compreender a si mesmos e o mundo à sua volta. Dentro desta perspectiva, destaca-se 

que a capacidade de compreensão e reflexão dos sujeitos que compõem o campo-objeto-sujeito 

pode provocar uma situação que Thompson (2002) chama de relação de apropriação potencial 

por esses sujeitos, ou seja, os sujeitos que constituem o mundo social podem se apropriar dos 

resultados de uma investigação social, como uma espécie de retroalimentação para o campo 

sujeito-objeto. 

Outro aspecto que a hermenêutica enfatiza é que qualquer experiência humana está 

lastreada por uma historicidade, pois os sujeitos que compõem o mundo social estão dentro de 

tradições históricas. Assim, a percepção do que é novo ocorre à medida que se difere dos resíduos 

do que já se passou, resíduos que ajudam tanto na assimilação de novas experiências como para 

mascará-las em situações específicas.  

Tomando esta noção da hermenêutica para explicar como que a Hermenêutica de 

Profundidade pode ser aplicada, é importante frisar que ela procura oferecer um referencial 

metodológico para conduzir uma análise cultural através do estudo da construção de significados 

e da contextualização social das formas simbólicas. Para isso, é importante reconstruir como que 

nos diversos contextos da vida social as formas simbólicas são compreendidas.  

Há um processo de entendimento do quotidiano que é chamado de interpretação da 

doxa, foco da metodologia da hermenêutica da vida quotidiana, que coloca como ponto de partida 

um mergulho etnográfico na vida cotidiana, seja por meio de entrevistas, observação participante 
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ou outro método. Na opinião de Thompson (2002) a interpretação da doxa negligencia aspectos 

importantes para serem analisados. O autor acredita ser importante ir além, não desprezando a 

interpretação da doxa, mas também considerando as condições sócio-históricas das formas 

simbólicas, assim como as maneiras como estão estruturadas. 

Deste modo, Thompson (2002) propõe uma ruptura metodológica com a 

hermenêutica da vida quotidiana, estruturando a Hermenêutica de Profundidade em três 

procedimentos principais. Isso faz da Hermenêutica de Profundidade um referencial 

metodológico amplo, composto por três diferentes dimensões analíticas de um mesmo processo 

interpretativo. Cada uma dessas dimensões pode ser trabalhada por diferentes métodos de 

pesquisa, ficando a critério do pesquisador escolher o método mais adequado de acordo com as 

especificidades do seu objeto de análise e das circunstâncias de sua investigação.  

A primeira fase da Hermenêutica de Profundidade é a análise sócio-histórica, cujo 

objetivo é realizar uma reconstrução das condições e contextos sociais e históricos das formas 

simbólicas no âmbito da produção, circulação e recepção. Dentro desta fase, Thompson (2002) 

propõe quatro níveis de análise, a começar pela identificação e descrição das situações espaço-

temporais que caracterizam o modo como as formas simbólicas são produzidas e recebidas. Em 

um segundo momento, deve-se analisar os campos de interação, composto por estratégias 

implícitas e tácitas reproduzidas quotidianamente, que configuram as relações entre as pessoas, 

suas trajetórias, posições e recursos disponíveis.  

As instituições sociais fazem referência ao terceiro nível de análise, pois ao estudá-las 

é possível reconstruir um conjunto de regras e recursos que explicitamente estruturam as 

relações, sendo assim consideradas como práticas relativamente estáveis. Isso se diferencia da 

análise da estrutura social, que também deve ser feita neste nível, na qual se busca identificar as 

assimetrias e divisões que estruturam tanto os campos de interação quanto as instituições sociais. 

Enfatiza-se uma análise de como é estabelecida a distribuição e possibilidades de acesso a 

recursos e ao exercício do poder.  

O quarto nível de análise sócio-histórica se refere aos meios técnicos de construção 

das mensagens e de transmissão, visto que eles caracterizam o formato das formas simbólicas, 

influenciando no impacto que causarão, no modo em que serão reproduzidas e na possibilidade 

de participação dos sujeitos. Assim, com esses quatro níveis de análise, é possível verificar como 

convenções, regras, relações institucionais, sociais, distribuição de poder, recursos e 
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oportunidades constroem contextos socialmente estruturados e com campos diferenciados. 

Para que esta etapa da pesquisa abarque essas quatro fases, Thompson (2002) 

incentiva que seja feita a observação etnográfica. No entanto, devido à presente pesquisa se 

referir a um mestrado, acredita-se que não seja conveniente que a observação etnográfica seja 

feita, devido à sua demanda de tempo em campo e densidade descritiva no relatório.  

A nossa proposta para a realização desta primeira etapa da pesquisa contempla a 

observação não participante de algumas atividades de convívio e dos manifestos propostos pelo 

movimento Slow Food, que ocorreram no segundo semestre de 2014. Uma das principais 

vantagens deste caráter não participativo é a flexibilidade que o pesquisador tem de aplicar 

diferentes recursos de investigação de acordo com a necessidade que observa no campo 

(SORIANO, 2011). 

Foram feitas observações não participantes de 4 eventos propostos pelo movimento 

Slow Food, os quais foram: ‘Festival gastronômico e sustentável de primavera’, realizado dia 

27/09/2014 em uma praça de Joaquim Egídio – um pólo gastronômico da cidade de Campinas - 

com a presença de barracas com chefs de restaurantes deste distrito, vendendo uma de suas 

especialidades culinárias a um preço popular, ao lado de uma feira de orgânicos e apresentações 

de dança e música; ‘Intervenção Gastronômica com equipes Chef na Feira + Slow Food’, 

realizado dia 04/10/2014 no Sesc Pompéia na cidade de São Paulo, onde chefs do Slow Food 

elaboraram receitas com alimentos orgânicos ao ar livre, acompanhadas de uma palestra realizada 

pelos mesmos, o que foi seguido de degustação para o público; ‘V Festival de gastronomia 

orgânica da cidade de São Paulo’, realizado de 17 a 19/10/2014 no Parque da Água Branca na 

cidade de São Paulo, no qual foram realizadas diversas atividades promovidas pelo movimento 

Slow Food, como oficinas do gosto para crianças, palestras sobre alimentos em risco de extinção, 

aulas gastronômicas, aulas de reaproveitamento de alimentos, oficina prática ‘Disco Xepa’; 

‘Seminário Internacional Alimentação Hoje – entre carências e excessos’, realizado de 28 a 

30/10/2014 no Sesc Belenzinho da cidade de São Paulo, evento divulgado pelo Slow Food 

através de suas redes sociais, no qual foram realizadas palestras como ‘Debate Publicidade e 

Consumo na Alimentação’ e ‘Bate-papo Identidade à Mesa: aspectos culturais do alimento’, as 

quais foram assistidas. 

Também é proposto nesta fase a pesquisa de dados secundários. Esta pesquisa de 

dados secundários é composta de investigação bibliográfica com o intuito de realizar uma análise 
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sócio-histórica do contexto sociocultural atual e do movimento Slow Food.  

Com isso, acredita-se que a análise sócio-histórica proporcione um primeiro contato 

com o objeto da pesquisa em questão, com o intuito de ajudar na compreensão do cenário de 

como as relações transcorrem. 

A segunda fase de análise proposta pela Hermenêutica de Profundidade é a análise 

formal ou discursiva. Sua importância decorre da medida em que as formas simbólicas, como 

objetos e expressões, podem ser consideradas como construções simbólicas complexas, 

constituídas por uma estrutura articulada, expressando, assim, um significado específico.  

Por isso, é importante que se faça uma análise de como as formas simbólicas estão 

organizadas internamente, levantando suas características estruturais, padrões e relações. Vários 

métodos podem ser utilizados nesta fase, como a análise semiótica, de discurso, da estrutura 

narrativa, argumentativa, entre outras. 

Nesta pesquisa, o método escolhido para ser aplicado na análise formal está 

embasado na análise de narrativas do movimento Slow Food. Essas narrativas foram colhidas 

através de entrevistas qualitativas em profundidade com integrantes do movimento e análise de 

material institucional. Este material institucional consiste no site brasileiro do movimento e 

materiais eletrônicos disponibilizados neste site, como almanaques, manuais, livretos, além de 

perfis no facebook, no instagram, no twitter e no youtube articulados pelo movimento. 

Como se trata de uma análise de narrativas do próprio movimento, o que pode ser 

considerado como seu discurso oficial, foi pontuado como critério que as entrevistas fossem 

feitas com integrantes que tenham relevância dentro da atuação do Slow Food, referenciados 

como uma “voz” ativa dele. Para isso, foram escolhidos 06 integrantes nomeados como líderes de 

convívios, nome designado aos grupos locais que compõem o movimento no Brasil.  

A quantidade estipulada para a realização das entrevistas teve em vista trazer relatos 

aprofundados para desenvolver uma análise que compusesse a narrativa do movimento no Brasil. 

A escolha dos entrevistados ocorreu em função da acessibilidade a cada um deles, sendo que o 

contato foi feito por e-mail e telefone, a partir das informações disponibilizadas no site oficial do 

Slow Food Brasil. 

É importante salientar que os dados pessoais dos entrevistados serão mantidos em 

sigilo, o que foi acordado antes das entrevistas serem realizadas, através da assinatura de um 

termo de consentimento livre e esclarecido (vide anexo), seguindo as recomendações sobre ética 
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na pesquisa expostos no “Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP- Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo2”. Isso foi resolvido pelo fato da identificação de cada líder 

não ser relevante para fins acadêmicos e poderia, eventualmente, inibir que algumas informações 

fossem relatadas. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2014. Das 

06 entrevistas, 04 foram presenciais e 02 via Skype; todas foram gravadas. A referência a estes 

entrevistados na dissertação será feita por letras, de acordo com a ordem em que foram 

entrevistados.  

A primeira entrevista foi realizada no dia 29/09/2014 e, portanto, está relacionada ao 

Entrevistado A; a segunda entrevista ocorreu dia 30/09/2014 e refere-se ao Entrevistado B; no dia 

01/10/2014 foi feita a terceira entrevista que designa o Entrevistado C; a quarta ocorreu dia 

06/10/2014 e refere-se ao Entrevistado D; o Entrevistado E refere-se à quinta entrevista que 

aconteceu dia 19/10/2014; a última entrevista foi realizada dia 20/10/2014 e está relacionada ao 

Entrevistado F. 

Apenas para situar o perfil dos líderes entrevistados, é importante destacar que eles se 

enquadram em uma faixa etária de 30 a 60 anos, sendo 04 mulheres e 02 homens. Dos 06 

entrevistados, 01 reside na cidade de Batatais (SP), 01 em Campinas (SP), 01 em Piracicaba (SP) 

e 03 residem na cidade de São Paulo (SP). Um dos entrevistados é o presidente do Slow Food no 

Brasil.  

Essas entrevistas foram realizadas tendo em vista que é através da constituição da 

narrativa que ocorre uma espécie de escavação do indivíduo, desvelando um tempo interior e 

original, o qual se apresenta como a maior preciosidade ao pesquisador (BOSI, 2004).  É através 

de uma interpretação crítica, como destaca Ecléa Bosi, que é possível encontrar significados que 

transcendem tais relatos.  

Desta forma, a intenção foi, a partir das narrativas produzidas pelo entrevistado, 

levantar de que modo a relação dos mesmos com o movimento Slow Food influenciou o processo 

de atribuição de sentidos ao mundo que o cerca e, consequentemente, àquilo que cada um dos 

entrevistados considera como vida boa. Para isso, foi desenvolvido um questionário aberto semi-

estruturado (vide roteiro para entrevistas) que permitisse direcionar essa abordagem. 

                                                
2 Disponível em http://www.fapesp.br. Acesso em 27 de janeiro de 2015.  
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A análise dos materiais institucionais do Slow Food foi realizada com ênfase nas 

versões brasileiras dos mesmos, com o intuito de reconstruir uma narrativa coesa do movimento, 

considerando que as entrevistas também foram realizadas no Brasil. Isso facilita realizar 

comparações entre as narrativas encontradas, tendo em vista que compõem o mesmo ambiente 

sociocultural.  

Após esta fase de análise formal, volta-se à última fase que a Hermenêutica de 

Profundidade propõe, que é a de interpretação/ reinterpretação, a qual se constrói a partir da 

análise formal ou discursiva e também da sócio-histórica. Esta fase é uma explicação 

interpretativa do que foi analisado nas fases anteriores, constituindo um novo movimento de 

pensamento que precisa de uma construção criativa de possíveis significados, o qual procede por 

síntese. Assim, é neste momento que se interpreta o que Thompson (2002) chama de aspecto 

referencial das formas simbólicas, que são as construções que dizem alguma coisa sobre algo.  

É importante destacar aqui que esse processo de interpretação é, na verdade, uma 

reinterpretação à medida que as formas simbólicas já foram interpretadas pelos sujeitos que 

constituem o mundo sócio-histórico do campo de análise. Isso abre a possibilidade de conflito 

entre a pré-interpretação e a reinterpretação, evidenciando diferenças entre uma interpretação de 

superfície e outra de profundidade. Essa possibilidade de conflito passa a ser intrínseca ao próprio 

processo de interpretação, criando espaço para o potencial crítico da interpretação. 

Após a apresentação dessas três fases que constituem a Hermenêutica de 

Profundidade, Thompson (2002) argumenta que sua tentativa é mostrar como maneiras de análise 

distintas podem, de forma sistemática e coerente, estar integradas. Deste modo, esta metodologia 

possibilita avaliar tanto as contribuições quanto os limites de métodos de análise específicos, 

evitando o que o autor chama de falácia do reducionismo, pela análise exclusiva e exaustiva das 

condições sócio-históricas, ou a falácia do internalismo, pelo enfoque somente nos padrões e 

efeitos que estruturam as formas simbólicas. Assim, a Hermenêutica de Profundidade traz um 

esquema intelectual que demonstra a complexidade que envolve as formas simbólicas, 

evidenciando que possuem características distintas que devem ser analisadas de forma integrada. 

Thompson (2002) coloca que o referencial metodológico da Hermenêutica de 

Profundidade pode ser empregado para interpretação da ideologia, utilizando cada uma das fases 

para levantar como o significado serve para estabelecer e sustentar o exercício do poder. Nesta 

dissertação, especificamente, trabalhamos esta interpretação através das negociações de sentidos 
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que os sujeitos fazem com o que nomeamos como sistema dominante, por estar vinculado a um 

conjunto de valores disseminados em sociedades capitalistas globalizadas, as quais exercem 

poder político, econômico e cultural, frente a outros tipos de sociedades alternativas. Desta 

forma, quando nos referimos a um ideal, nos referimos a uma idealização que permeia diversas 

culturas de consumo e, consequentemente, suas deontologias próprias que coexistem no mundo 

contemporâneo, atravessadas por um mesmo imaginário social que as fazem partilhar valores.  

Ao analisar as relações sócio-históricas, deve-se prestar atenção nas relações de poder 

presentes em cada nível de análise. Ao partir para a segunda fase da Hermenêutica de 

Profundidade, o enfoque deve ser a identificação de características que estruturam as formas 

simbólicas que favorecem a mobilização do significado.  

Já na terceira fase, a interpretação da ideologia deve evidenciar a ligação entre o 

sentido que as formas simbólicas mobilizaram e as relações de poder que este sentido ajuda a 

alimentar e sustentar. Assim, ao trabalhar com a interpretação da ideologia, abre-se uma 

dimensão crítica de análise, pois, em cada uma das fases, a análise terá como objetivo detectar  

significados articulados a relações de poder.  

Portanto, como é sugerido pelo próprio Thompson (2002), as três fases da 

Hermenêutica de Profundidade, assim como a interpretação da ideologia, são apresentadas de 

forma integrada no transcorrer da dissertação. Os capítulos são compostos por enfoques sócio-

históricos específicos, entrelaçados por trechos das narrativas do movimento Slow Food, com a 

intenção de mostrar a pertinência da discussão apresentada em relação ao objeto de estudo. Desta 

forma, isso já sugere uma interpretação, na medida em que expõe o olhar do pesquisador diante 

do que relata. 

Segue abaixo um quadro que resume a metodologia da Hermenêutica de 

Profundidade: 
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Figura 1 - Metodologia da Hermenêutica de Profundidade. Fonte: THOMPSON, 2002 
 

 Roteiro para entrevistas: 
O roteiro para entrevistas foi desenvolvido para nortear a condução das entrevistas 

em profundidade, método escolhido para analisar as narrativas de integrantes do movimento Slow 

Food, o que se refere à aplicação da segunda fase da Hermenêutica de Profundidade. A 

estruturação deste roteiro teve como foco abordar pontos que nos pudessem conduzir à análise 

das perguntas de investigação e objetivos propostos para esta pesquisa. 

Sendo assim, tivemos a preocupação de que a entrevista fosse iniciada com uma 

pergunta aberta – ‘quem é você?’ – para que o entrevistado começasse a se sentir à vontade e 

falasse sobre si próprio da forma que quisesse. Na sequência, formulamos algumas perguntas 

para entender a relação do entrevistado com o movimento Slow Food, de forma que nos 

possibilitasse analisar o seu grau de envolvimento, sua visão crítica, aspectos que considerasse  

mais relevantes, com o intuito de entender o movimento através de sua ótica. 

Depois de já termos questionado esses aspectos, na expectativa de que o entrevistado 

já estivesse mais à vontade com a pesquisa e fosse espontâneo, abordamos questões relativas ao 

consumo. Deste modo, gostaríamos de saber como o movimento compreendia o consumo e quais 
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os impactos que esta perspectiva gerou no entrevistado, no âmbito de suas relações, condutas e 

percepção do mundo à sua volta. 

Consequentemente, foi indagado sobre o impacto do movimento na vida de cada 

entrevistado, de modo que nos permitisse analisar se era possível realizar alguma aproximação 

com o conceito de vida boa aristotélico. Assim, tentamos abordar se esse impacto teria provocado 

algum tipo de distanciamento do ideal de vida boa que marca as culturas de consumo das 

sociedades capitalistas globalizadas e, caso positivo, se isso poderia ser considerado algo 

localizado ou como algo que poderia levar a uma mudança social. 

 

Pontos a serem abordados nas entrevistas em profundidade – semi-estruturadas: 

• Quem é  você? 

• Como o Slow Food entrou na sua vida? 

o Como tomou conhecimento do movimento Slow Food? 

o Quando foi o primeiro contato com o movimento Slow Food? Descreva  

o Quais as impressões que ficaram deste primeiro contato? Por quê? 

• Por quê decidiu filiar-se ao movimento? Quando foi isso? 

• Como é o seu envolvimento com o movimento? Foi sempre assim? 

• Fale suas impressões do movimento, destacando tanto pontos positivos quanto 

negativos. 

• Na sua opinião e conhecendo o movimento, a que o “slow” remete? Pensando o 

“slow” como uma oposição ao “fast”, acredita que o movimento consegue instaurar um tempo 

para fruição? Ou um outro olhar para o mundo? 

• Acredita que o Slow Food seja um movimento de resistência? Se sim, resistência à 

que? 

• O que acha dos materiais institucionais do Slow Food (site, manuais, almanaques, 

livretos, etc)? Como percebe a utilização deles? Acha que eles influenciam na conduta dos 

participantes do movimento? 

• Na sua opinião, como verifica que o movimento trabalha as seguintes questões: 

o O prazer na relação com a comida 

o A comida como um bem cultural/ tradição  
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o Sensibilidade do gosto 

o A gastronomia  

o Relação global/local 

o Relação com agrobusiness e grandes corporações de alimentos 

o sustentabilidade 

o biodiversidade 

o preservação ambiental 

o aproximação produtores e consumidores 

• Na sua opinião, como mudar o comportamento dos consumidores e como isso está 

sendo feito pelo Slow Food? 

• Acredita que o ato de consumo é político? 

• Quais são os rituais (marcas de convívio, consumo, etc) que o Slow Food defende? 

• Qual o impacto que o Slow Food teve na sua vida? 

• O Slow Food ocasionou mudanças concretas na sua vida? Se sim, quais? 

• Sua forma de se relacionar com os outros e com o mundo, de forma geral, alterou 

depois que entrou para o movimento? No que acha que o movimento influenciou? 

• Seus hábitos mudaram? Quais? 

• Houve alterações no seu consumo por influência do movimento? Quais? 

• Pensando na sua vida, acha que ela melhorou ou piorou depois que começou a 

fazer parte do movimento? 

• Ao observar o engajamento do Slow Food nas questões em que se envolve, parece 

que há uma luta por uma vida melhor. Você tem essa percepção? 

• Na sua opinião, qual é a vida boa que o movimento prega? 

• Isso está associado com felicidade? 

• Que felicidade é essa? 

• Você acha que o Slow Food consegue ressignificar o ideal de vida boa na cultura 

do consumo? Por quê? 

• Você percebe se o Slow Food pode ser um meio de mudança social? Em que 

medida? 

• Tem algo que não foi mencionado na nossa conversa e gostaria de falar



1 A comunicação de processos de atribuição de sentido à vida 
pelo consumo 

 

A comunicação da vida boa pode ser construída e visualizada de diferentes 

formas, a depender tanto da voz de quem a enuncia como do olhar de quem é afetado por tal 

comunicação. Ao pensarmos esta ação dentro do contexto contemporâneo, podemos 

vislumbrar várias questões que podem nortear esse diálogo. 

Assim, para iniciar qualquer debate sobre como o contexto em que estamos 

inseridos influencia nossa percepção, seja do mundo ou de nós mesmos, é necessário 

mapearmos, ao menos, alguns aspectos que estruturam a forma como a sociedade está 

moldada hoje. Isso implica diretamente no modo como vivemos e sentimos o cotidiano. 

Portanto, pontuamos que o cotidiano contemporâneo transcorre em uma era 

ambivalente e paradoxal, na qual se instaura um jogo entre diversas formas de ação ética e, 

consequentemente, singulares dos sujeitos, permeadas por diversas deontologias que indicam 

padrões a serem seguidos ou rejeitados (PERES-NETO, 2014). No entanto, é inegável que 

determinados valores tornam-se mais visíveis do que outros devido à dinâmica das relações de 

força que imperam atualmente. 

Desta forma, destacamos que a contemporaneidade está fortemente vinculada ao 

sistema capitalista neoliberal, o que tem relação direta não apenas a uma globalização 

econômica e política, mas também sociocultural (ZIZEK, 2012). Dentro deste cenário, 

observamos a comunicação como uma característica intrínseca da sociedade atual, pois 

possibilita inúmeras atividades que geram mobilidade, otimização do tempo e a conexão de 

pessoas ao redor do mundo (CASTELLS, 2009). 

Além disso, a presença da mídia, ou melhor, sua quase onipresença no espaço 

social, fortalece a construção deste mundo globalizado e interconectado, ajudando a modelar 

imaginários sociais que dialogam com um modus operandi capitalista (SILVERSTONE, 

2002). Tal fato, em grande medida, colabora para a formação de imaginários sobre estilos de 

vida que pautam as práticas de consumo a partir de matrizes culturais midiáticas (DOUGLAS, 

2013; CAMPBELL, 2006; BAUMAN, 2008). 

Deste modo, observamos que as práticas de consumo estimuladas pela mídia 

comunicam muito além da mercadoria. Propagam estilos de vida que se encaixam dentro de 

um ideal de vida boa defendido pela cultura capitalista globalizada (SASSATELLI, 2007). 

São inúmeros os exemplos de produtos da indústria cultural, como telenovelas, séries de 
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televisão, filmes e campanhas publicitárias que enunciam sobre o que deve ser feito para ser 

feliz ou para se ter uma vida boa segundo os cânones da sociedade de consumo ocidental. 

Alguns podem não argumentar verbalmente sobre felicidade, mas a comunicam através dos 

avantajados sorrisos, estilos de vida, modos de ser e situações alegres que enfatizam em seus 

enredos. 

Esses são alguns dos exemplos que embasam a argumentação de que vivemos sob 

o imperativo da felicidade, ou seja, sob uma deontologia que aponta a necessidade de ser feliz 

ou ao menos parecer ser (FREIRE FILHO, 2010). Esse imperativo da felicidade está 

relacionado a um ideal de vida boa que ganha a sua legitimação através da visibilidade social, 

alimentado por valores capitalistas (SENNETT, 2012).  

Fomenta-se uma vida estruturada no acúmulo de capital para que se possa 

consumir mercadorias melhores e em maior quantidade. Isso evidencia a adesão a estilos de 

vida cada vez mais diferenciados, ou seja, busca-se um ideal de vida segundo o qual a vida só 

é considerada boa na medida em que proporciona distinção ao sujeito consumidor 

(BOURDIEU, 2011). 

 Dentro do mesmo contexto em que impera esta visão dominante de vida boa, 

contudo, existem outras concepções. São concepções, como a defendida pelo movimento 

Slow Food, que contestam este imperativo da felicidade, pois acreditam que a felicidade não é 

obtida com a adesão a um estilo de vida já formatado pela sociedade capitalista ou que pode 

ser comprada, e sim, através de um processo de relações em construção (PETRINI, 2009). 

Desta forma, percebemos uma crítica do movimento ao estilo de vida que 

caracteriza o ocidente contemporâneo, que sustenta o “imperativo de felicidade” criticado por 

Freire Filho (2010). Como um dos líderes entrevistados argumenta, “a gente ta[sic] numa 

sociedade que foi violentada no seu natural, até virar uma coisa robótica” (Entrevistado B), 

sustentando a tese de  que existe contemporaneamente um distanciamento da sociedade de sua 

própria humanidade. Existiria uma desumanização forjada a partir do abandono das questões 

mais simples, que permitiriam aos sujeitos arbitrar e não simplesmente agir como “robots”.  

Esse distanciamento impossibilita a construção de uma visão eudaimônica, o que 

requereria entender e professar que “o bem humano reside na função humana” 

(ARISTÓTELES, EN, Livro 1, 7 – 8). Isso também vai contra o que o movimento Slow Food 

difunde como vida boa: “porque o Slow ele não coloca apenas uma vida boa e não é uma vida 

para ele, é uma vida também para o coletivo, social, então o Slow Food tem muitas vertentes e 

elas se casam sempre na mesma proposta (Entrevistado C). 
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Assim, ao voltarmos os olhos para a perspectiva aristotélica (EN), percebemos 

que o mesmo já pontuava que uma felicidade efêmera não torna um indivíduo feliz, do 

mesmo modo que um período de amargura não configura uma vida infeliz. Para Aristóteles, a 

felicidade deve ser compreendida como um processo composto por ações, exercidas 

cotidianamente, de acordo com as responsabilidades que cada ser humano adquire em sua 

vida. 

Apesar de não haver nenhuma referência do movimento Slow Food à Aristóteles, 

pelo que foi possível pesquisar até o momento, a felicidade para ambos é um processo, uma 

conquista derivada das práticas cotidianas e relações firmadas neste transcurso. 

Aristóteles defende a tese de que o ser humano deve viver uma vida que 

contemple o exercício ativo das faculdades e atividades da alma, estando de acordo com o 

princípio racional que é o que o diferencia dos outros animais. Desta forma, o bem humano, 

ou a “felicidade”, deve ser definido como esta atividade constante das faculdades da alma em 

linha com as virtudes, sendo que esse exercício ativo deve ocorrer durante todo o curso de 

uma vida. 

Ao voltar a atenção para como uma grande maioria de seres humanos está 

conduzindo suas atividades no decorrer da vida, um líder de um convívio Slow Food 

entrevistado para esta dissertação alerta: “olha como a gente se reduziu a público alvo e a 

consumidores, não somos isso aí, nós somos cidadãos, que tem uma vida e quer viver bem” 

(Entrevistado B). 

A visão forjada sobre a sociedade de consumo pelo Slow Food entende que, neste 

modelo societário, a busca por uma vida boa tende a ser normativa, distanciando-se da 

possibilidade de seu caráter autêntico de acordo com as singularidades de cada indivíduo, 

como defende Aristóteles (2013). Assim, como forma de iniciar um debate que comece a 

delinear pontos abordados nas perguntas de investigação e objetivos propostos para esta 

pesquisa, questionamos como que essa mentalidade em torno do imperativo da felicidade foi 

sendo criada, assim como a formação de visões de mundo que a contestam, como é o caso do 

Slow Food.  

Para ajudar a nortear esta discussão, trazemos à baila a colocação de Peter Gay 

sobre a “evidente contribuição da vida em sociedade na formação das mentes, mesmo no que 

diz respeito a seus mecanismos inconscientes.” (GAY, 1988, p. 17). Esse entrelaçamento do 

sujeito com o mundo irá resultar na formação de experiências que, de acordo com o 

mencionado autor, estão em constante construção dentro de uma relação do passado com o 
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presente.  

Assim, com o intuito de entender a mentalidade do sujeito e como ela é 

interpelada por um ideal de felicidade, colocamos como crucial entender a influência que o 

contexto exerce sobre a formação do sujeito e de suas buscas. Portanto, é fundamental 

resenhar nesta dissertação, ainda que brevemente, e tendo em vista a perspectiva das ciências 

da comunicação, o pensamento de alguns autores que colaboraram para a discussão de como 

que a experiência de vida favorece a construção da subjetividade do sujeito.  

De acordo com diversos pesquisadores (MARCUSE, 1968; GAY, 1988; 

SIMMEL, 2009), podemos dizer que é com o início da modernidade que começa a ocorrer 

uma afetação maior da vida, ou seja, a sociedade de produção começa a afetar a subjetividade 

do cotidiano e isso, consequentemente, passa a alimentar fortemente o imaginário social. É 

através do imaginário que o sistema capitalista se comunica com os sujeitos, construindo 

visões de mundo, cooptadas ou críticas, que fornecem pistas para entender a dinâmica 

sociocultural (ROCHA, 1990). 

Por conseguinte, para compreendermos a influência que a comunicação e o 

consumo exercem na atuação ética dos sujeitos contemporâneos e, consequentemente, na 

respectiva busca por uma vida boa ou felicidade, é elementar olhar para trás. Como é 

enfatizado por Berman (1986), é necessário entendermos como se deu a construção do sujeito 

moderno:  

 
 Pode acontecer então que voltar atrás seja uma maneira de seguir adiante: lembrar os 

modernistas do século XIX talvez nos dê a visão e a coragem para criar os 
modernistas do século XXI. Esse ato de lembrar pode ajudar-nos a levar o 
modernismo de volta às suas raízes, para que ele possa nutrir-se e renovar-se, 
tornando-se apto a enfrentar as aventuras e perigos que estão por vir. Apropriar-se 
das modernidades de ontem pode ser, ao mesmo tempo, uma crítica às modernidades 
de hoje e um ato de fé nas modernidades – e nos homens e mulheres modernos – de 
amanhã e do dia depois de amanhã (Idem, p. 35). 

 

Sendo assim, para tentar compreender como diferentes processos de atribuição de 

sentido à vida coexistem na contemporaneidade, entendemos ser oportuno revisar alguns 

aspectos da construção das ambivalências do sujeito. Portanto, propomos uma discussão que 

destaca aspectos significativos deste processo do início da era moderna até os dias atuais.  
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1.1 A construção do sujeito moderno e o ideal de felicidade das culturas 
de consumo 

Iniciarmos esta discussão com a afirmação de que as mudanças se apresentam 

como uma constante na vida humana, seguramente, soará como algo próprio do senso 

comum. Contudo, trata-se da noção de “contingencialidade” como constitutiva da natureza 

humana, algo trabalhado por diversos pensadores, desde pelo menos os pré-socráticos 

(CHAUÍ, 2010) . No entanto, como destaca Peter Gay (1988), a própria natureza das 

mudanças sofre modificações com uma nova etapa histórica chamada de modernidade.  

Tais mudanças acarretaram alterações objetivas e subjetivas, o que influenciou o 

modo como os sujeitos passaram a atribuir sentidos ao mundo em que estavam circunscritos. 

Assim, seguindo o pensamento de Gay (1988), é no desenvolvimento da modernidade que 

valores e estilos de vida que compõem os contextos socioculturais contemporâneos foram 

construídos, marcando rupturas significativas com a forma como o mundo estava estruturado. 

As sociedades europeias, até então regidas pela economia da nobreza, tradição e 

hierarquias, não possuíam classes intermediárias e a vida era conduzida de forma regular, sem 

possibilidades de ascensão social via trabalho (HOBSBAWM, 1981). A identidade pré-

moderna estava associada à localização do homem no espaço social, vinculando-o a uma 

comunidade ou propriedade fundiária, o que evidenciava a interdependência entre as relações 

materiais e pessoais na construção da identidade (SIMMEL, 2009). Ser um herói de guerra ou 

a remota possibilidade de matrimônio, constituíam-se como únicas e escassas vias de 

ascensão social durante o período em que o modo de produção feudal prosperou (GAY, 

1988).  

A modernidade, contudo, conforme defende Gay (1988), começou a alterar esse 

cenário. Segundo Berman (1986), o nascimento da modernidade começou a ser nítido a partir 

da segunda metade do século XVIII, quando há uma aceleração nas transformações 

econômicas e produtivas. É neste período que surge o ferro, aço, vidro e o carvão, juntamente 

com uma nova ideologia que clama por liberdade, igualdade e fraternidade. Florescem marcos 

históricos importantes, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 

Muitas fábricas são erguidas e inicia-se um processo de produção de mercadorias 

baratas em larga escala. Isso é o que antecede a articulação do binômio produção-consumo de 

massa e, consequentemente, começa a formação de uma sociedade de consumo de massa 

(BERMAN, 1986).  

Hobsbawm (1981) aponta que em 1840 ocorre outro marco criado para atender a 
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indústria pesada: a ferrovia, símbolo do trinfo do homem sobre a tecnologia. Assim, produtos, 

pessoas e ideias começavam a adquirir mobilidade, revelando o surgimento de uma nova 

relação entre espaço-tempo, pois o espaço começa a ser atravessado com mais intensidade e 

velocidade. As ferrovias e os trens representaram o primeiro sistema de rede tanto de 

transporte como de comunicação.  

Com isso, a modernidade trouxe a possibilidade de maior mobilidade espacial, 

incentivando o crescente fluxo migratório e as explosões demográficas, as quais eram 

importantes componentes do cenário metropolitano que começava a nascer. Assim, 

consolidava-se a burguesia, uma nova classe que inaugura uma época de busca por uma 

perspectiva de vida melhor, através do trabalho e da migração, o que permite a inclusão de 

camponeses, artesãos e operários (GAY, 1988).   

A burguesia trouxe um novo perfil para o imaginário social, o do empreendedor, 

que sinaliza a possibilidade de mobilidade social do indivíduo através do trabalho (GAY, 

1988). Dentro deste contexto, Peter Gay traz a importância de pensar a experiência burguesa 

para além de uma relação determinista, e sim, como uma revolução de significados. Ela 

representou uma ousadia e um rompimento com as convenções morais que vigoravam até 

então, mas, ao mesmo tempo, expressou uma instabilidade das estruturas sociais e um tempo 

de transformações.  

Uma mudança bastante substancial que reafirma esse tempo de transformações é o 

individualismo como valor, pois é a afirmação de certo espaço de autonomia e a 

desvinculação do sujeito moderno da monarquia e do poder institucional da Igreja católica3. 

Assim, evidencia-se a construção de um novo mundo, que começa a desenvolver novas 

formas de interação.  Outros exemplos são a concepção da relação público/privado, a 

elaboração do conceito de intimidade, como também a própria implantação da ideia de nação, 

Estado e cidades (HOBSBAWM, 1981). 

Neste mesmo cenário, o aprimoramento da técnica também permitiu, além da 

produção em larga escala, a reprodução de imagens, o surgimento de veículos de 

comunicação periódicos como, por exemplo, jornais diários, além do surgimento do telefone e 

do telégrafo (BRIGGS; BURKE, 2006). Para Habermas (2003), o jornal aproximava as 

pessoas, intensificava o conhecimento compartilhado da época, colocando em pauta 

determinados assuntos, formando uma visão, uma ideologia, uma opinião pública burguesa, o 

                                                
3 Cabe sinalizar a importância da Reforma luterana e do calvinismo neste processo de forjar um ethos burguês, 
como bem analisou Max Weber (2013).  



 44 

 

que não existia antes. Com isso, cria-se um novo modo de falar na presença do outro no 

espaço público, pois cada indivíduo começa a perceber que sua individualidade pode ser 

comunicada, marcando assim uma regulação, um processo civilizatório, a ideia de cidadania e 

cidadão. 

Portanto, o nascimento da metrópole moderna nos revela um marco fundamental 

na história, pois representa um novo paradigma do existir (SIMMEL, 2009). Podemos 

observar que novos formatos de construções passam a compor o cenário cotidiano para 

atender as necessidades urbanas, mas trazem uma imponência ainda não comum à vida 

pública (HOBSBAWM,1981). 

Isso ocasiona não só um deslumbramento como o fortalecimento do capital, que 

começa a mostrar o seu poder (BERMAN,1986). Desta forma, destacamos que é com o 

desenrolar da vida moderna, impulsionada pela industrialização e expansão do comércio, que 

o capitalismo começa a se consolidar como modo de produção hegemônico (SENNETT, 

2006). 

Assim, como aponta Hobsbawm (1981), foi a partir da modernidade que houve a 

consolidação do modo de produção capitalista, ocasionando profundas transformações na 

sociedade. Desde as sociedades primitivas, não havia uma valorização dos indivíduos 

enquanto seres únicos e o dinheiro possuía um valor qualitativo. Portanto, percebemos que é 

na modernidade, com o nascimento das metrópoles e a emersão da economia monetária, que 

começa a se estabelecer uma relação objetiva entre os homens e o mundo dos bens (SIMMEL, 

2009).  

Essa nova relação ocasionou uma “gradual diferenciação dos homens e a 

igualmente gradual indiferença do dinheiro” (SIMMEL, 2009, p. 53).  Como nos coloca 

Marx, “em todas as formas em que domina a propriedade fundiária, a relação com a natureza 

é ainda preponderante. Naquelas em que domina o capital, o que prevalece é o elemento 

produzido social e historicamente” (MARX, 1991, p. 18). 

Segundo autores como Luc Boltanski e Ève Chiapello (2009), o sistema 

capitalista pode ser denominado como uma ideologia dominante, sendo que tanto os 

dominadores quanto os dominados apoiam-se “nos mesmos esquemas para representar o 

funcionamento, as vantagens e as servidões da ordem na qual estão mergulhados” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, idem, p. 42). 

Rumos inteiramente novos começam a ser estabelecidos na modernidade, como 

consequências ocasionadas pelo sistema monetário. Desta forma,  com o intuito de elucidar 
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como que este agente monetário influenciou transformações no sujeito e na forma como ele se 

relaciona com o mundo à sua volta, Georg Simmel (2009) desenvolve uma análise do dinheiro 

a partir de diversas perspectivas.  

Portanto, para iniciarmos uma discussão sobre algumas das colocações 

desenvolvidas por Simmel (2009), ressaltamos sua pontuação de que a economia monetária 

fez brotar o lado mais sombrio como também o mais sofisticado de nossa cultura. Assim, 

compara-a, como uma das forças que marcaram a história, “ao mítico dardo capaz de curar 

por si só as mesmas feridas que inflige” (SIMMEL, 2009, p.61). 

Como conversor universal de mercadorias, o dinheiro provoca a anulação de 

respectivas singularidades, o que traz consequências que passam desapercebidas às questões 

monetárias. Deste modo, a partir das relações mercantis, destacamos a capacidade do dinheiro 

unir e separar pessoas através do anonimato. Homens reciprocamente estranhos são 

compelidos a atitudes cada vez mais objetivas e individualistas (SIMMEL, 2009). 

Como consequência, pontuamos a criação de uma insensibilidade afetiva pelo 

aspecto funcional que coloca os indivíduos em contato (SIMMEL, 2009). Observamos que 

posturas como a defendida pelo movimento Slow Food não se coadunam com esta 

insensibilidade relatada por Simmel: “eu não tenho tempo, não tenho dinheiro sobrando, mas 

eu to[sic] apaixonada por isso, não existe dinheiro que me compre para que fale vou ser uma 

voluntaria Slow e eu faço porque eu quero, e essa paixão move” (Entrevistado C). 

Há, portanto, como discute Simmel (2009), um aumento da impessoalidade 

através de um meio monetário de troca, reconhecido reciprocamente. Com isso, abre-se a 

possibilidade de se estabelecer círculos sociais cada vez mais amplos, incluindo pessoas cada 

vez mais afastadas. Ao mesmo tempo, a individualidade de cada um começa a ser mais 

elaborada, o que possibilita maior liberdade de agir, de realizar escolhas pessoais, o que nos 

mostra que uma nova relação entre liberdade e vinculação começa a se formatar (SIMMEL, 

2009). Essa desvinculação através do dinheiro não é bem vista pelo Slow Food, como 

podemos observar no relato de um entrevistado, no qual reporta uma conversa que a 

delegação brasileira teve com o fundador do movimento: 

 
 Aí o Petrini falou assim ‘piano, piano’, ele falou ‘segura essa ansiedade, porque o 

que vocês estão fazendo, o que move vocês inclusive a estarem aqui é a paixão de 
vocês, o que move o diretor de uma grande indústria é o dinheiro e o dinheiro acaba, 
dinheiro passa, essa paixão não passa, essa é verdadeira’ (Entrevistado C). 

 

Deste modo, isso nos permite dizer que o dinheiro possibilita o desenvolvimento 
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da personalidade do sujeito desvinculado de suas raízes, o que quebra a rigidez de tradições 

até então estabelecidas e aponta para um novo modo de mobilidade social. Portanto, Simmel 

(2009) nos aponta que o dinheiro traz uma libertação do homem, possibilitando novos rumos,  

até então vistos como impossíveis,  quer seja na Idade Média quanto na Antiguidade clássica. 

No entanto, apesar do sistema monetário ter ampliado as possibilidades de 

relações entre os homens, para Simmel (2009) ele não ampliou a consciência ética. Pelo fato 

do dinheiro não deixar rastros de sua origem, ter caráter objetivo e indiferente, propicia a 

execução de ações que, se pudessem ser mapeadas, seriam refreadas. Isso provoca um 

comportamento ambíguo entre homens considerados íntegros (SIMMEL, 2009).  

Por isso, devemos colocar que esta ausência de consciência ética que atinge 

algumas instituições com poder monetário é alvo de muitas críticas do movimento Slow Food, 

como é possível percebermos diante dos relatos abaixo: 

  
 eu com certeza acho que não tem diálogo entre o agronegócio e agroecologia, acho 

que são dois mundos que pensam e agem de forma totalmente diferente, o 
agronegócio visa lucro, agroecologia visa vida e biodiversidade (Entrevistado F). 

  
 a gente tem uma posição clara, o alimento tem que ser bom, não precisa ser 

certificado, não precisa isso ou aquilo, não é isso, não tem que ser mega, ultra, não, a 
gente entende as dificuldades do agricultor, a gente entende as dificuldades, 
inclusive, do pequeno produtor ou do pequeno empresário, mas a gente não aceita 
grandes corporações que usam disso, como usam de exploração, tanto de imagens 
quanto de pessoas, para interesse único (Entrevistado C). 

 

Desta forma, o pagamento em dinheiro passa a ser desvinculado de qualquer tipo 

de relação íntima entre indivíduos, sendo um meio que  remete à obtenção de objetos de 

consumo. No entanto, como objeto imbuído de valor de meio, o dinheiro é transformado em 

um fim globalmente almejado, como observamos no fragmento abaixo: 

 
 Visto que a maioria dos homens modernos, ao longo da maior parte da vida, terá 

diante dos olhos o ganho do dinheiro como o objetivo mais imediato do desejo, 
surge a ideia de que toda a felicidade e toda a definitiva satisfação da existência 
estão intimamente ligadas à posse de um certo montante monetário: de simples meio 
e condição prévia, o dinheiro converte-se, interiormente, em um fim último 
(SIMMEL, 2009, p. 53).  

 

Segundo Simmel (2009), isso nos remete a um dos problemas basilares da cultura 

moderna, pois à medida que o dinheiro revela uma faceta quantificada da vida, relaciona 

também a felicidade com a obtenção de bens. Ou seja, é a partir do desenvolvimento do 

capital que ocorre uma inversão de valores, monetarizando questões que compõem a 
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ontologia do ser humano.  

Neste ponto, relembramos Aristóteles (2013), que não se abstém de analisar 

criticamente a associação da felicidade com o dinheiro. Tal crítica se fundamenta devido à 

aparente necessidade do homem de se relacionar com o mundo à sua volta, o que para 

Aristóteles deve ser relativizado através do exercício das virtudes. Mesmo enfatizando a 

necessidade do homem em obter o que chama de “prosperidade exterior”, Aristóteles tem o 

cuidado de esclarecer que a felicidade não deve ser confundida com a obtenção de prazeres ou 

do dinheiro. Em sua concepção, a felicidade deve ser entendida em seu sentido elevado, como 

uma contemplação. 

No entanto, a felicidade, como uma busca interior relacionada à potência de 

realização singular de cada indivíduo, começa a ser sufocada por um discurso cada vez mais 

pulsante nas metrópoles, que a associa ao dinheiro, ao consumo e à estetização da vida, que 

deve ser sempre representada aos olhos dos outros (SIMMEL, 2009). De busca interior – 

como defendido na ética aristotélica - a felicidade propagandeada a partir da modernidade 

passa a ser acessível a qualquer um, através do capital e avaliada não por quem a possui, mas 

por quem a vê estampada.  

Assim, percebemos que a visibilidade passa a ser um aspecto crucial para essa 

felicidade moderna, comoditizada através dos signos que a identificam (SIMMEL, 2009). O 

sentido de seu caráter singular, por estar associada à natureza da cada ser humano, perde 

força. Sua associação com o capital começa, desde então, a ser naturalizada. 

Deste modo, podemos dizer que o dinheiro apresenta-se como um meio facilitador 

para a satisfação de desejos, gerando a ilusão de que infinitas coisas podem ser alcançáveis de 

forma muito mais fácil do que o habitual. Encontramos esta percepção de que o dinheiro 

também gera ilusões nas narrativas do Slow Food colhidas, o que evidencia a atualidade dessa 

discussão e pode ser exemplificada com a seguinte colocação “a gente compra marketing, 

compra imagem, compra ilusão” (Entrevistado D).  

Como Simmel (2009) endossa, o dinheiro provoca um deslocamento da 

oportunidade de que os desejos dos indivíduos sejam satisfeitos de modo mais completo, 

através de uma busca interior, para que sejam saciados em uma instância muito menor, apesar 

de muito mais cativante.  

A partir disso, podemos apontar que a posse do que ainda não se tem parece ser o 

combustível que alimenta o desejo para a felicidade do homem moderno. Contudo, quanto 

mais o homem moderno se aproxima desta felicidade, mais aumenta o seu anseio por ela 
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(BARBOSA; CAMPBELL, 2006).  

Portanto, o dinheiro começa a ser visto como um ponto central, um eixo norteador 

que assume a expressão de todos os valores (SIMMEL, 2009). Ou seja, podemos associá-lo a 

uma bússola para satisfação dos desejos, que concentra em si tudo o que é desejável, 

estimulando a avidez dos sujeitos modernos para conquistá-lo e, assim, obterem a felicidade, 

como se esta fosse um fim em si mesma4. Isso funciona como um estímulo ininterrupto para 

que o homem moderno esteja sempre em atividade.  

Diante desse estímulo ininterrupto para a atividade, apontamos o relógio de pulso 

como uma importante invenção, pois representa a contagem do tempo que começa a ser cada 

vez mais valorizada neste novo cenário de produtividade. A aceleração vai diminuindo a 

disponibilidade de tempo.  

Assim, ocorre a monetarização das relações humanas à medida que se observa os 

fluxos da vida passarem a ser regulados pelo processo produtivo, pela produção serial 

(SIMMEL, 2009). Como pudemos observar, isso é visto de forma crítica pelo Slow Food, de 

acordo com o argumento de que “o ciclo da industrialização da alimentação acabou com o 

alimento, está acabando conosco, só que a gente não se dá conta disso” (Entrevistado E). 

Desta forma, percebemos a onipotência do dinheiro em sua capacidade de 

transformação, o que faz com que Simmel (2009) o relacione a um Deus que rege a 

modernidade. Mesmo diante dessa força onipotente, “a ecologia faz um outro convite de ser 

inovador e cooperativo, e o dinheiro ganha mais qualidade ao invés de tamanho” 

(Entrevistado B), no entanto, “as pessoas ainda estão viciadas no outro sistema de querer mais 

dinheiro e maximização” (Entrevistado B). 

Isso nos sinaliza um espírito do tempo mais calculado, quantitativo, com a 

predominância da racionalidade frente aos afetos, à emotividade e impulsividade que se 

faziam mais presentes em épocas pré-modernas. Triunfo do cartesianismo e da razão, pilares 

da modernidade. 

Uma forma de exemplificarmos essa racionalidade é a proposta de cisão entre a 

praticidade e a reflexão, o que, até então, não acontecia. A modernidade incentiva uma 

racionalidade extremamente operacional, o que faz com que comecem a ser semeadas, neste 

momento, posturas hoje em dia valorizadas, como a rapidez, objetividade, performance, 

                                                
4 No Livro I da Ética a Nicômaco, Aristóteles critica duramente a ideia de que a felicidade possa ser um fim nela 
mesma. Para o estagirita, se fosse assim, teríamos acesso ao conhecimento do bem, do justo, das virtudes de 
antemão e, consequentemente, a vida seria algo pré-programado e não um caminho em busca da vida boa; a 
felicidade seria uma variável tangível e não a busca pelo “bem supremo”.   
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sucesso. Tais posturas são vistas com receio pelo movimento Slow Food, como podemos 

observar no relato abaixo: 

 
 a Pepsico procurou a gente para fazer um trabalho, e quis levar a Disco Xepa para 

um centro cultural de desenvolvimento de um produto novo, que chama infinite 
drink, o que já foi feito de uma maneira melhor, mais justa... só que a forma como 
eles chamam a gente e vem querer conversar não rolou na nossa agenda e na nossa 
disponibilidade, a gente queria ir lá conhecer, fazer uma aproximação bem tranquila, 
sem pressa... porque uma empresa chegar e falar eu quero a Disco Xepa e quero 
casar com você, porque eu sou inovação e você é inovação, não, a gente não vai 
fazer, prefere falar não quando a gente sente que existe uma pressa, uma força de 
pressão (Entrevistado B). 

 

Com isso, destacamos o fato dos valores que surgem desta nova cultura moderna, 

que está se moldando, começarem a ser naturalizados, servindo como um guia de conduta e 

como uma forma de distinção. O imediato como valor, não apenas como critério para a 

fábrica, como também para a vida cotidiana, ao mesmo tempo que revela uma crença no 

progresso, indica um desencantamento com a vida (SIMMEL, 2009). 

Um argumento que nos exemplifica esta colocação é o fato de que “quando você 

privilegia só um conjunto de ferramentas que são úteis a um sistema quadrado, você já está 

tirando as pessoas que não se enquadram e isso já causa um grande sofrimento” (Entrevistado 

B). Consequentemente, surge uma nova ordem burocratizante, marcada pelas instituições 

disciplinares e legais que padronizam o pensamento, cerceando as possibilidades de 

articulação do sujeito e, consequentemente, gerando um empobrecimento da vida (SIMMEL, 

2009). 

Essa padronização do pensamento reverbera nos modos de vida cotidiano da 

cidade e, deste modo, começam a surgir padrões hierárquicos de se viver a vida. Com o 

surgimento de setores médios na sociedade inaugurados pela burguesia, o gosto sofre 

alterações e surge o gosto médio. Consequentemente, é importante apontarmos que se inicia 

um processo de educação e de disputa, pois há sempre uma negociação tensa em torno do que 

é aceitável (GAY, 1988).  

Esse processo instaura uma nova educação de sentidos. Com isso, o gosto passa a 

ser socialmente negociado e são criados os manuais de etiqueta, normatizando estilos de vida 

a serem adotados pelos sujeitos modernos (GAY, 1988). Quando o movimento Slow Food 

comenta essa questão de educação do gosto dentro de um estilo padronizado pelas indústrias, 

ele aponta consequências negativas para a nossa percepção sensorial, pois “quando você come 

a alimentação padrão, ela não estimula todo o seu sensorial, ela engana o seu sensorial” 
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(Entrevistado D).  

Portanto, observamos que é através da educação dos sentidos que se cria uma 

agenda simbólica através do que se veste, fala, do modo de andar, que passa a ser elaborado  

na medida em que se busca distinção. Para Renato Janine Ribeiro (2014), trata-se do que 

podemos chamar de “pequena-ética”, aquela relacionada com os gestos e ações do cotidiano 

que remetem à esfera de civilidade, da cultura como domesticação dos sentidos.  

Com isso, destacamos o processo de estetização que a vida cotidiana começa a 

sofrer. A aparência e a representação passam a reger o universo desta sociedade, pois não 

basta ser moderno, é necessário ter materialidades que dizem sobre o que se é. A 

representação é algo fundamental para a burguesia, pois ela não tem sangue nobre e precisa da 

representação para se legitimar no espaço social e promover sua identidade. Desta forma, ter 

algum lugar de ancoragem se torna bastante determinante e, não por acaso, neste momento 

observamos que o consumo começa a ganhar a sua importância (GAY, 1988).  

Portanto, o sujeito vai passar a fazer sentido se ele se fizer aparente neste 

universo, através do que exibe e comunica a partir dessa exibição. Este aspecto nos revela 

como começa a ligação entre comunicação e consumo, abrindo-se espaço para uma reflexão 

de que o consumo não é exatamente apenas o seu valor de troca, mas também a representação 

que se comunica (BUENO; CAMARGO, 2008).  

Ao observar a sociedade norte-americana do final do século XIX e início do 

século XX, Veblen (1988), por exemplo, vaticinou que o consumo servia para emular. Assim, 

Veblen defendia que o consumo da classe burguesa servia para mostrar-se publicamente ao 

outro e assumir uma representação de ser, uma personagem esteticamente compatível com o 

ethos burguês.   

Deste modo, é importante constatarmos como um novo sistema produtivo 

modificou o cotidiano das pessoas e, com isso, favoreceu o surgimento de novos imaginários. 

Percebemos que as sociedades modernas começam a ser regidas por uma nova lógica, 

moldando novos estilos de vida pautados pelas mercadorias (GAY, 1988). 

O que nos parece essencial enfatizarmos para a presente discussão é que a 

formação deste ethos burguês e de estilos de vida, que comunicam através do consumo, 

formatam o berço de uma cultura que impera nas sociedades atuais. Ante o exposto,  

realçamos que mecanismos de atribuição de sentido à vida contemporânea têm seus lastros na 

modernidade, assim como diversos sintomas que afetam a subjetividade e estão presentes até 

os nossos dias (SLATER, 2002). 
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Deste modo, achamos importante apontar que a inquietação e o cansaço, sintomas 

muito observados hoje em dia, aparecem como traço marcante da sociedade a partir desta 

necessidade do homem moderno estar sempre em movimento, estimulado pelo capital 

(SENNETT, 2006). Surge, também, na modernidade, outro sentimento muito comum 

atualmente, a insegurança em relação ao lugar dos valores humanos, já que existe a 

impossibilidade de precificá-los, o que, aliado ao novo ideal de felicidade que começa a se 

desenvolver no capitalismo, culmina em um aumento da sensação de vazio e ausência de 

sentido da existência (SIMMEL, 2009). 

Um ponto que exemplifica a necessidade, ainda presente nos dias de hoje, de 

entender melhor esses contornos, é o intrigante fato de que “a moderna humanidade se vê em 

meio a uma enorme ausência e vazio de valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma 

desconcertante abundância de possibilidades” (BERMAN, 1986, p. 21). 

Diante deste cenário, verificamos que o sujeito moderno começa a ser interpelado 

sensorialmente pelas transformações que estão ocorrendo, como novidades constantes, sendo 

que “a influência das mudanças foi expressa adequadamente pelo emprego encantatório do 

termo ‘novo’” (GAY, 1988, p. 47). Cria-se um fascínio pelo novo, mas também uma sensação 

de estrangeiridade, de não pertencimento, que gera o medo da anomia diante da multidão que 

se forma nas metrópoles.  

 
 A descoberta do fenômeno da anomia, feita por Durkheim, é inteiramente apropriada 

à sua época, o século burguês já amadurecido. A anomia ocorre, segundo Durkheim, 
pela inexistência de limitações nítidas e de regras reconhecíveis de comportamento, 
uma desorientação social angustiante que tanto pode emergir após um surto de 
prosperidade como após um súbito desastre, e com a mesma intensidade irresistível 
(GAY, 1988, p. 49-50). 

 

Deste modo, é importante salientarmos que esses questionamentos também estão 

ligados à falta de vasão das novas sensibilidades que surgem em um mundo embebido pelas 

descobertas científicas, que pregava o esclarecimento por meio de uma razão cartesiana, 

classificatória, programática, lastreados por uma ciência que era comprobatória (SIMMEL, 

2009). Para Simmel, as tentativas dos sujeitos modernos preservarem sua singularidade, 

evitando o nivelamento e o desgaste em um mecanismo técnico-social, sinalizam os 

problemas mais profundos desta época. 

Assim, percebemos que, ao invés de reagir com ânimo ante às rápidas 

aglomerações de imagens e às ininterruptas mudanças modernas, o habitante das grandes 

cidades se protege do desenraizamento, buscando o entendimento racional, menos sensível, 
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para preservar a si mesmo. Instintos e impulsos irracionais passam a não se enquadrar na vida 

esquemática das grandes cidades, pois estas estão cada vez mais vinculadas a uma visão 

intelectual e econômico-monetária (SIMMEL, 2009). 

Desta forma, destacamos que o sujeito começa a utilizar a própria razão como 

uma proteção diante deste universo que é tão incompreensível e adquire a postura de que nada 

o perturba, o que Simmel (2009) denomina de atitude blasé. Como centros de circulação do 

dinheiro, as grandes cidades são o território do caráter blasé.  

 
 A incapacidade, assim originada, de reagir aos novos estímulos com uma energia 

que lhes seja adequada é justamente aquele caráter blasé, que já todo filho da cidade 
grande ostenta, em comparação com as crianças de meios mais pacatos e sem 
alterações. (...) A essência do caráter blasé é o embotamento perante as diferenças 
das coisas, não no sentido de que elas não sejam percebidas, como no caso dos 
estúpidos, mas de um modo tal que o significado e o valor das diferenças das coisas 
e, assim, das próprias coisas são apreendidos como nulos (SIMMEL, 2009, p.85). 

 

Assim, podemos explicar a atitude blasé como uma antipatia protetora, uma 

indiferença superior, como se nada do mundo afetasse o sujeito. Portanto, esta atitude blasé 

está associada à convivência que o sujeito moderno passa a ter com elementos totalmente 

novos, como o ferro, o vidro, a imagem em movimento, a reprodutibilidade técnica, objetos 

industrializados, o processo de verticalização, a criação de conglomerados urbanos, a 

racionalização da vida, como também com a destruição para gerar esse desenvolvimento e a 

marginalização de muitas pessoas neste processo.  

Com isso, remetemos o caráter blasé a uma adaptação na tentativa do sujeito se 

auto-preservar; no entanto, acaba desvalorizando o mundo e, consequentemente, 

desvalorizando a personalidade do homem moderno. Isso provoca não apenas uma 

indiferença ao outro, mas também uma leve aversão, estranheza e repulsa mútua entre os 

indivíduos.  

Apesar do caráter blasé nos aparentar uma forma de dissociação, percebemos que 

se trata, no fundo, de uma forma elementar de socialização nas grandes cidades. Essa 

percepção nos ajuda a explicar  porque a multidão das grandes cidades provoca o sentimento 

de solidão e de abandono naqueles que a compõem. Neste cenário, de modo paradoxal, 

observamos que a proximidade dos corpos apertados no espaço público evidencia a distância 

espiritual entre os mesmos.  

Assim, apontamos a atitude blasé como uma reserva que passa por um processo 

de racionalização. É alguém que pensa sobre os estímulos e que busca estratégias para fugir 
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da massificação, para ser único. Neste sentido, adaptado ao contexto sociocultural 

contemporâneo, o movimento Slow Food pode ser apontado como um exemplo deste caráter 

blasé.  

Não podemos negar que o Slow Food representa uma busca de seus integrantes 

preservarem a si mesmos, a sua humanidade, a sua terra, o seu alimento. Essa busca passa por 

um processo de racionalização, com o intuito de encontrar qual é a melhor forma de 

preservação em um contexto pós-moderno, no qual o movimento se insere,  e que demanda 

sensibilidade e um resgate das raízes humanas (MAFFESOLI, 2005). Como aponta um dos 

entrevistados quando indagado sobre o movimento, “eu acho que ele contesta mesmo essa 

coisa massificada, que não tem identidade” (Entrevistado D). 

Outra forma pela qual percebemos que o sujeito moderno utiliza para diferenciar-

se da multidão é o trabalho. O fato da cidade ter, de uma forma simbólica, excluído a natureza 

na luta do homem pela sobrevivência em prol de uma luta entre homens, colabora para o 

surgimento da especialização (SENNETT, 2012). A necessidade de especialização, ao que 

nos parece, pode ser vista, também, como consequência do medo de que o trabalho seja 

facilmente substituível em um tempo em que os centros urbanos experimentavam explosões 

demográficas.  

Igualmente, com o processo de industrialização, observamos a reorganização do 

trabalho, de uma forma que exige uma atuação mais precisa e específica do trabalhador. 

Podemos constatar que essa forma de reorganização do trabalho atravessou a modernidade 

progressivamente, o que podemos constatar com um relato de um entrevistado: “a gente já 

sabe que o ser humano é extremamente capaz, fomos fundo na especialização, atuando cada 

um na sua e buscando desenvolver produtos cada vez mais inovadores e competitivos” 

(Entrevistado B). 

Diante deste cenário, é importante trazermos para nossa reflexão a visão de 

Simmel (2009) sobre as consequências deste processo, o qual aponta que houve “um 

retrocesso da cultura dos indivíduos no tocante à espiritualidade, à delicadeza e ao idealismo” 

(Idem, p.94). O autor coloca isso pelo fato de perceber uma passagem do modo de produção 

do artesão - com uma perspectiva mais ampla e profunda através do domínio do processo de 

produção como um todo - ao técnico especialista, com uma noção ramificada pela serialização 

do mesmo processo.  

Deste modo, as novas técnicas de produção retiram o objeto a ser produzido do 

domínio de um ambiente onde a experiência de vida, que aprimorava o “como fazer”, fazia  
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diferença no processo de produção. Essa experiência de vida remete ao olhar humano, à 

sensibilidade que foi sendo desenvolvida com o passar dos anos. 

Com isso, trazemos para o debate se o trabalho, na medida em que passa por um 

processo  que o torna cada vez mais especializado, não nos deixa, como seres humanos, cada 

vez menos capacitados para exercitarmos nossa sensibilidade e conseguirmos olhar o mundo 

de uma forma mais ampla e reflexiva. Assim, podemos inferir que a necessidade de 

especialização através do trabalho, como uma resposta ao medo da anomia, atravessa a 

subjetividade do sujeito e aumenta a sua necessidade de individualização para mostrar a sua 

própria personalidade. 

Dentro desta discussão, um ponto importante de ressaltarmos é que essa constante 

busca por especialização faz com que cada vez mais estejamos acostumados a lidar com 

fragmentos, perdendo não apenas a visão do todo, como também a possibilidade de 

compreendê-lo. Isso acarreta sérias consequências para o nosso lugar enquanto sujeitos no 

contexto em que vivemos, pois diminui a nossa possibilidade de negociação e até de 

percepção de que talvez estejamos sendo passados para trás. Podemos dizer que, em meio às 

entrevistas realizadas para esta dissertação, que esta preocupação é compartilhada pelo 

movimento Slow Food, o que pode ser exemplificado através do relato abaixo: 

 
 é aí que a gente percebe o quanto a gente está dependente e refém, e não precisava, e 

o argumento das indústrias que se colocam como os grandes supridores, não são, de 
um sistema que também é capenga, porque não alia de fato a natureza, tem 
dificuldade e resistência de pegar as melhores práticas e trabalhar. O carro elétrico 
tem sua tecnologia disponível em um formato industrial GM desde os anos 90, só 
que o conchavo político do petróleo, toda essa violência que a gente é obrigado a 
coexistir, resiste (Entrevistado B). 

 

Inevitavelmente, a necessidade de especialização através do trabalho que invade a 

subjetividade, aliada à crescente importância da gestão do tempo e do dinheiro no decorrer da 

modernidade, culmina no que hoje podemos denominar de culto à performance. Atualmente, é 

feita uma relação do trabalho com características subjetivas que possam aumentar o seu valor 

econômico, o que remete ao conceito de capital humano (FREIRE FILHO, 2011). Isso faz 

com que se instaure uma busca pelo desenvolvimento de determinadas formas de ser e de agir 

que agreguem ao sujeito um valor social, ou seja, instaura-se uma existência programada 

parametrizada por uma racionalidade econômica.  

Como João Freire argumenta, “o desejo de ser mais – desafiando e superando, 

sem trégua, os próprios limites – cativa o imaginário contemporâneo, mobilizando energias 
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psíquicas, anseios narcísicos de reconhecimento e fantasias de onipotência” (FREIRE FILHO, 

2011, p.37). Esse argumento nos mostra que, mesmo que sejamos críticos a esse modus 

operandi envolto pelo culto à performance, somos atravessados por ele, vivemos no mesmo 

contexto e, portanto, estamos imerso no mesmo imaginário. Assim, podemos perceber que, 

apesar do discurso do Slow Food contestar o estilo de vida incentivado pelo sistema 

dominante, do qual o culto à performance faz parte, através de alguma falas constatamos que 

existe uma idealização performática dentro do próprio movimento. O trecho abaixo 

exemplifica este apontamento:  

 
 se a gente tiver mais apoio, mais ajuda e mais empreendedores criativos, inovadores 

a serviço dessas questões que só ONGs cuidam, putz [sic], a gente vai ter um salto 
criativo de novos negócios, empreendimentos e tal que vai ser excelente. Aí, ao 
invés das pessoas serem empregadas de empresas tops, elas podem ser 
empreendedores de negócios super super (Entrevistado B). 

 

Neste contexto, não observamos espaço para o desenvolvimento de uma 

sensibilidade e imaginação descompromissadas com a performance. O que notamos é que esta 

busca por “ser mais” requer exercitação constante, o que, por consequência, não contempla 

algo que é eminentemente humano, que é o processo de aprendizado, que traz consigo o erro, 

a falha e a necessidade de descanso. O que é postulado é a busca de superação da própria 

humanidade dentro de cada um, o que podemos visualizar através da comunhão estimulada 

atualmente entre as práticas esportivas e corporativas, visto que ambas valorizam a 

competição e a conquista. 

Desta forma, o esporte ajuda a reforçar os atributos valorizados pelas corporações, 

sendo uma forma de influenciar na formação da personalidade e/ou conduta de seus 

funcionários. Isso mostra como o esporte adquire uma dimensão muito além da relação com o 

corpo, que se insere na forma de ser e de agir, como um paradigma do modo de vida 

contemporâneo baseado no engajamento de si (FREIRE FILHO, 2011). 

Assim, como “estado de espírito ou estilo de vida, o esporte adquire nova força 

moral, ao vincular-se aos ideais de autonomia e de responsabilidade, ao gosto pelo desafio e 

pela disputa meritória” (FREIRE FILHO, 2011, p.47). Atrelado a isso, é importante destacar 

que a busca pela performance está baseada em uma suposta forma de ação justa, ou seja, na 

ideia do esforço pessoal.  

Novamente, devemos destacar que essa ideia de esforço pessoal como mérito 

próprio permeia o imaginário social que compõe nosso contexto sociocultural, afetando a 
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todos que nele estão inseridos. Portanto, é algo também visível dentro do movimento Slow 

Food, o que podemos observar pela seguinte frase: “você constrói seu habitat , você constrói 

a sua historia, você é responsável pela sua história; agora, se você não se dá conta, liga o 

piloto automático...” (Entrevistado C).  

Este relato nos revela um discurso do Slow Food que desvincula os indivíduos de 

desigualdades sociais, como se as mesmas possibilidades de ação fossem facultadas a todos e, 

consequentemente, como se todo e qualquer resultado obtido por um sujeito fosse unicamente 

meritocrático. João Freire Filho critica essa visão, colocando que, no seu ponto de vista, 

representa “um discurso de honra ao mérito individual que, com seus entusiásticos aplausos 

aos vencedores, ofusca as díspares possibilidades de aquisição das competências estimadas 

pelo mercado, erigido em árbitro supremo de nosso valor pessoal” (FREIRE FILHO, 2011, 

p.49). 

Seguindo a linha desta argumentação, João Freire Filho (2011) aponta para a 

hipótese de que o culto da performance pode ser uma resposta à falta de projetos coletivos 

estruturados socialmente, representando uma busca pela salvação pessoal, o que tendemos a 

concordar. Isso acarreta algumas consequências, como uma postura rígida de cobrança 

pessoal já que o sujeito se coloca como único responsável por seu sucesso ou fracasso. 

Observamos que essa forte cobrança pessoal também está presente no Slow Food: “porque é 

um movimento que as pessoas assumem como podem, então eu to[sic] e vou fazer como eu 

posso, ninguém me cobra nada, a cobrança é mais minha mesmo” (Entrevistado C). 

Podemos relacionar isso com o  fato de fazer parte da natureza humana a busca 

pela distinção e a preservação de sua singularidade, observado desde Aristóteles (2013) em 

sua formulação sobre a felicidade até hoje, pelas crescentes necessidades de diferenciação 

evidenciadas através do consumo. 

Portanto, percebemos que a busca pelo “eu autêntico” contemporâneo, vinculada 

com a gestão de alta performance de si mesmo, tem uma associação com a busca pela 

felicidade ontológica. No entanto, é importante apontarmos que esta associação é atravessada 

por uma apropriação capitalista. 

Deste modo, a busca pelo bem estar de acordo com as singularidades de cada 

sujeito - que se relaciona com uma busca para fazer valer sua autenticidade enquanto ser 

humano único e distinto - que na teoria remete a um sentimento de felicidade ontológico, 

passa a ser parametrizada por valores capitalistas. Logo, podemos dizer que na 

contemporaneidade o ser humano consegue comunicar sua autenticidade na medida em que se 
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mostra como exemplo de atuação primorosa das práticas cultuadas dentro do sistema 

dominante. 

 Assim, apreendemos um movimento dialético em torno da felicidade, revelando 

um antagonismo característico do espírito capitalista. Por mais que se perceba que os sujeitos 

estão cada vez mais se colocando perguntas sobre a atribuição de sentido à própria vida, a 

questão está na forma da busca pelas respostas. Podemos caminhar a contrapelo ou optar por 

uma felicidade consumível em cápsulas. 

 

1.2 O desenvolvimento de um outro olhar 
 

A possibilidade de caminhar a contrapelo de valores dominantes não é algo 

exclusivo da contemporaneidade. Por mais que nos dias atuais formas de atribuição de 

sentidos que questionem padrões culturais sejam mais visíveis, principalmente pela 

midiatização das interações entre as pessoas (SODRÉ, 2008), é importante pontuarmos que 

esta trajetória tem raízes mais profundas. 

A intenção, neste tópico, é mostrarmos como que o desenvolvimento da 

modernidade, ao mesmo tempo em que culminou na construção de uma idealização da 

felicidade atrelada à visibilidade do consumo permeada por valores capitalistas, também 

propiciou outras formas de olhar e viver o modus operandi dominante. Esta análise traz o 

embasamento para nos ajudar a compreender, de forma mais profunda, o que o movimento 

Slow Food representa dentro das culturas de consumo. 

De acordo com o que já abordamos no tópico anterior, a modernidade modifica as 

relações humanas, o que sinaliza para um novo espírito do tempo. Isso ocorre tanto por 

impulsionar uma racionalidade pautada no progresso, na técnica e na performance, quanto por 

provocar o surgimento de uma nova subjetividade que se molda através de formas distintas de 

viver e se relacionar no mundo.  

Dentro desta discussão, podemos citar o contato cada vez maior com imagens 

através da fotografia, do cinema e da cópia, como um exemplo que interferiu no modo do 

sujeito perceber o mundo à sua volta. Isso foi posteriormente discutido, principalmente entre 

os adeptos da Escola de Frankfurt como Adorno e Horkheimer (1985) e também Benjamin 

(1985), levantando um debate sobre as transformações que a reprodutibilidade técnica poderia 

acarretar dentro da lógica cotidiana, tanto o que geraria do ponto de vista da produção, quanto 

o que transformaria do ponto de vista dos receptores. 
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Assim, Benjamin (1985) argumentou que a reprodutibilidade técnica, ao mesmo 

tempo que aproxima a obra de arte do público, também provoca um processo de ruptura com 

a imaterialidade que a envolve - a aura, a tradição, experiência, a capacidade de narrar e a 

possibilidade de reflexão.  

É importante ressaltarmos que, segundo o pensamento benjaminiano, perceber a 

aura depende de uma fruição do sujeito, pois a aura nunca está somente no objeto, mas está 

numa relação entre sujeito e objeto, é sempre relacional. Desta forma, uma das condições para 

a perda da aura está relacionada com o fato de que o sujeito formado na modernidade, ao ser 

interpelado pelo imediatismo das reproduções, sofre com a supressão da distância em relação 

à obra, o que é necessário para sua fruição e, consequentemente, para que uma reflexão 

aprofundada aconteça. Observamos que esta colocação encaixa-se na crítica do Slow Food ao 

cenário contemporâneo, pois, como relata um entrevistado, “a sensação é que hoje a gente não 

tenta mais, a gente não investiga mais, a gente ta[sic] agindo por osmose” (Entrevistado C). 

Consequentemente, destacamos que uma nova sensibilidade começa a ser 

construída, ainda que nem sempre percebida conscientemente pelo homem moderno; este se 

encontra cada vez mais sem tempo para a reflexão (SENNETT, 2006). Há uma percepção 

destes aspectos por líderes do Slow Food, em relação às conscientizações referentes às 

questões agroecológicas que o movimento busca realizar, como está expresso pelo 

entrevistado D, a seguir: “quando você tem a consciência, você pensa, você reflete sempre, e 

isso exige, é um trabalho exigente quando você vive em uma sociedade que não é, o mundo 

ainda não é assim, né[sic]?”.   

São preocupações práticas do cotidiano que, aliadas à modelagem de uma estética 

que remeta a uma boa aparência em um tempo de representações, passaram a ser o enfoque 

deste novo sujeito burguês. Podemos observar sinais de percepção crítica desta situação na 

fala de um entrevistado: “a gente fica presa em todas essas coisas e achando que precisa de 

uma televisão nova, achando que precisa de um carro zero quilometro e não consegue nem 

andar até a Paulista porque tá[sic] tudo parado” (Entrevistado C). A realidade social não se 

apresenta de forma transparente, permeada por ambiguidades – traço marcante de toda a 

modernidade -, o que permite constatar que que “...a gente não sabe de muita coisa, qual é o 

esforço daquilo, o que tem por detrás, enfim...” (Entrevistado D). 

Desta forma, ao nos remeter a esse período do devir da modernidade como o de 

formação de um ethos burguês, este não é dado somente pelo fato da burguesia ter capital 

financeiro para produzir e consumir e, sim, nesta relação entre produção e consumo, na qual 
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surge esse ethos, como algo que não se explica somente pelas materialidades. Trata-se de um 

estilo de vida. 

É neste contexto que inserimos as análises de Walter Benjamin (1985; 1995), em 

relação ao que as materialidades que estão sendo produzidas na modernidade engendram em 

termos simbólicos. Para o mencionado autor, não são as materialidades que enredam o 

homem, mas sim os efeitos dela, causando muitas vezes alucinações do real.  

Assim, ao assumirmos a existência de um ethos burguês a partir da perspectiva 

benjaminiana, faz-se necessário matizar que a dimensão da materialidade nunca foi negada 

por Benjamin (1985; 1995), ainda que a mesma não seja suficiente para explicar esse ethos. 

Para ele, é preciso ir além da aparência representada, é necessário esmiuçar como a lógica 

cultural, aliada à construção de um imaginário, estrutura essa estetização da vida.  

Benjamin (1985; 1995) olha a atmosfera da modernidade e parte de Marx para 

refletir sobre a ideia de fetiche, ampliando este conceito ao não articulá-lo apenas ao plano 

dos objetos e, sim, ao da sedução, como modus de se relacionar e de se vincular. Percebemos 

que esta fetichização perpetua-se até hoje, até de forma mais ácida, como é possível entrever 

através do seguinte comentário: “A gente percebe até uma propaganda botando um médico, 

dizendo que é saudável, a gente entende que eles façam qualquer coisa, aí entra o pessoal do 

marketing, né, (fazendo) qualquer coisa para vender um produto” (Entrevistado C). Esta 

colocação nos mostra a existência de uma percepção crítica do Slow Food à fetichização da 

vida, através da necessidade de venda de produtos. 

Voltando a Benjamin (1985; 1995), notamos que ele está preocupado com o modo 

com que podemos nos expressar, pois observa que há uma certa dificuldade do homem 

moderno se perceber neste cenário que chama de fantasmagórico, em que o que é inorgânico 

aparenta ganhar vida. Através das entrevistas, notamos que essa preocupação é compartilhada, 

explicitamente, por alguns líderes do Slow Food que, além de criticarem alguns discursos 

comerciais que consideram antiéticos, apontam com preocupação a transformação de 

elementos não comestíveis em alimento o que, além de ser fantasmagórico, é preocupante à 

saúde humana como pode ser lido neste frase “quando diz respeito a uma comida que não é 

comida de verdade, no caso da margarina, por exemplo, a gente vê que tem até resíduo de 

petróleo” (Entrevistado C). 

Desta forma, Benjamin (1985; 1995) nos coloca que um dos projetos da 

modernidade fetichista, fantasmática, é fazer com que humanos se sintam à vontade não só 

com outros humanos, mas também com objetos e representações. Esse rompimento de 
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fronteira não é facilmente percebido. Reside no inconsciente. Isso nos mostra um predomínio 

da lógica fetichista como uma via para se transitar neste novo mundo tão impermanente, como 

uma espécie de proteção.  

Esse cenário nos coloca a existência de um borramento de fronteiras entre a 

realidade e as representações, pois o que é real se apresenta como sistema que cria seus 

referentes, gerando uma crise das referências. Notamos que isso é muito utilizado pelo regime 

midiático até hoje, pelo fato de possibilitar o plano das representações se renovar 

rapidamente, tornando-se mais sedutor (SILVERSTONE, 2005).  

Nesta perspectiva, Walter Benjamin (1985; 1995) nos expõe como desafio a 

recomposição da origem, que só se faz com a recuperação de indícios e resíduos. Esta busca 

pela recomposição se coloca como algo para além dessa lógica de reprodução, forças 

produtivas e das materialidades. É possível encontrarmos, na figura do gastrônomo defendido 

pelo Slow Food, essa busca pela recomposição da origem: 

 
 O que me chamou a atenção é o papel do gastrônomo, que é conhecer o alimento, a 

forma como ele é produzido, que isso não é levado em conta nos cursos de 
gastronomia, eles trabalham a partir das panelas, daquele universo das receitas, mas 
não começa lá atrás na origem, e ele (o movimento Slow Food) coloca a gastronomia 
como uma pessoa que consegue, um profissional, que vai conseguir identificar a 
característica do alimento, origem, sabor sensorial, combinar, é uma coisa muito 
mais rica (Entrevistado D). 

 

De acordo com o que nos é possível verificar neste relato, a relação do alimento 

com a sua origem e sabor original não é algo corrente nos espaços tradicionais dedicados ao 

alimento. O que está de acordo com o fato, como Benjamin (1985; 1995) destaca, de que a 

totalidade não nos é dada no moderno. 

Na medida em que a totalidade não nos é dada, isso nos traz a indagação sobre o 

que está fora de foco na sociedade capitalista ocidental. Consequentemente, essa indagação 

nos faz pensar nos bastidores, o que nos revela um jogo entre essência e aparência que 

permeia até os dias de hoje o nosso contexto sociocultural. É nítido que este é um aspecto 

criticado pelo movimento Slow Food, de acordo com o que destaca um entrevistado, “tem 

muita gente que ainda ta [sic] oculto nos bastidores e isso é uma sociedade toda problemática” 

(Entrevistado D). 

Essa questão problemática relatada pelo movimento se refere ao modo de 

funcionamento que impera em nosso contexto, o qual não visibiliza aspectos não sedutores da 

realidade. Podemos relacionar essa questão com a colocação de Benjamin (1985; 1995) de 
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que são os fragmentos da sociedade de consumo que permitem entender a sua lógica, pois o 

mundo das relações de produção fica cada vez mais oculto.  

Assim, essa falta de visão do que está nos bastidores esconde muitos pontos que 

afetam a todos nós, como podemos verificar em outro relato abaixo: 

 
 as pessoas tem que aparecer no cenário, a importância, como a gente atribui valor? 

até a lógica do consumo faz com que a gente atribua cada vez menos valor, porque 
você tem uma concorrência e o consumidor quer as coisas cada vez mais baratas, 
mas como ele não sabe e sou eu que produzo, então eu vou por a pior matéria prima, 
eu vou pagar cada vez menos pela matéria prima, eu vou explorar o produtor porque 
o consumidor quer pagar menos, então é uma coisa insustentável, então é uma 
lógica... (Entrevistado D). 

 

Deste modo, para conseguirmos atribuir valor à nossa realidade de acordo com a 

veracidade dos fatos, precisamos não nos ater ao modo como as coisas nos são dadas. 

Precisamos de outros critérios. Essa necessidade nos faz voltar à Benjamin (1985; 1995), o 

qual se distancia da visão cartesiana, pois acredita não ser possível entender a modernidade 

apenas a partir da racionalidade, visto que é parte de um tempo fantasmagórico. Encontramos 

sinais deste distanciamento no movimento Slow Food, perceptível na forma como está 

estruturado: 

 
 não tem metas assíduas, não tem que conquistar nada, por mais que a gente tenha 

objetivos; a gente tem vontades, desejos de fazer hortas na África, de tirar as pessoas 
da fome, fazer coisas como a Disco Xepa da alimentação... tem esses desejos, mas 
não existe uma pressão nisso. Então, talvez dentro de uma visão material, dentro do 
mundo capitalista que a gente vive, isso seja uma questão negativa, mas pra mim 
não, porque eu não acredito nestas metas mesmo, acho que é tudo uma loucura das 
pessoas (Entrevistado C). 

 

Através deste relato, o movimento nos mostra uma estrutura de funcionamento 

que não está atrelada a uma lógica de racionalidade cartesiana e sim, a um distanciamento 

dela. 

Logo, nos é relevante relembrar que Benjamin (1985; 1995) cria sua própria 

metodologia, para ser capaz de reconstruir uma narrativa que permita entender esse novo 

mundo. Propõe o flanar pela cidade como uma metodologia de investigação, possibilitando ao 

observador estar imerso no espírito do seu tempo. Ressalta, contudo, como fundamental, não 

estar submerso para poder narrar.  

Percebemos esta perspectiva da importância da imersão em seu tempo para poder 

pensar possibilidades de mudança compartilhada pelo Slow Food, o que pode ser analisado 
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através da fala de um entrevistado: “tem muitos grupos que as pessoas fazem isso, vão morar 

no sitio, vão viver um outro estilo, mas como mudar a partir de onde eu tô,[sic] né?” 

(Entrevistado D). Flanar pela realidade e não se colocar à parte dela, num mundo paralelo e 

sim, fazendo parte: importante para poder explicar sua lógica através dos fragmentos que 

podemos encontrar. 

A forma como esta metodologia está posta nos permite, portanto, ressignificar as                                                                                         

ruínas produzidas pela modernidade, indo em direção oposta ao ritmo do progresso e do 

desenvolvimento. A partir disso, Benjamin (1985; 1995) nos coloca a possibilidade da 

emergência de uma subjetividade, que se relaciona com o encantamento e sedução, não 

apenas na perspectiva da relação pessoa - pessoa mas, também, na forma de apropriação das 

materialidades. Perceber diferentes possibilidades de apropriação é ir contra a corrente que 

prega a passividade do sujeito, é perceber a possibilidade de emergência de brechas, 

permitindo caminhar a contrapelo. 

 Desta forma, observamos que o movimento Slow Food caminha pelo seu entorno, 

desenvolvendo o que podemos chamar de uma espécie de flânerie. Este flanar feito pelo Slow 

Food nos revela uma apropriação singular do mundo que o cerca que, como é possível 

verificarmos abaixo, alia neste percurso a construção de uma vida boa:  

 
 a gente tava[sic] falando de construção de rede, articulações, não tem como dissociar 

uma coisa da outra; então, a nossa caminhada Slow Food se juntou à caminhada da 
permacultura em Ribeirão Preto, da agroecologia, da agroflorestal... às vezes tem 
aquela sensação ‘mas sempre nós?’, sempre nós que somos poucos? Mas, na 
verdade,  não somos tão poucos e são caminhadas que estão na mesma direção, isso 
é muito bonito, isso é aquilo lá de olhar para as coisas boas e virtuosas e bonitas, e 
não olhar para o feio; tem muito a ver com isso (Entrevistado F). 

 

Portanto, este relato nos mostra uma não passividade do sujeito, um caminhar a 

contrapelo dos valores dominantes, num processo de construção do que Aristóteles (2013) 

poderia denominar de felicidade em sua concepção.  

Contudo, não podemos nos iludir de que essa possibilidade de  caminhar a 

contrapelo é acessível a todos. Como Benjamin (1985; 1995) aponta, não há uma inocência, 

uma idealização de que as brechas estão acessíveis a todos. Entretanto, a despeito do contexto 

engendrado pela modernidade, Benjamin vislumbra a perspectiva de que existem brechas. 

Essa perspectiva está muito atrelada à postura do sujeito, em seu engajamento na 

transformação da realidade em que está inserido. 

Este engajamento de transformar a realidade em que se está inserido é presente no 
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movimento Slow Food, como podemos verificar nos relatos abaixo:  

 
 ... porque hoje você fala assim ‘ah, orgânico pode ser bom para mim que tenho como 

pagar, mas para aquela pessoa da favela não’; então, a gente quer fazer isso, a gente 
tenta fazer isso ser, ter essa possibilidade também; porque quando um cara lá de 
Parelheiros tá[sic] vendendo a R$ 1,00 o alface dele, orgânico, e pedindo pelo amor 
de Deus para comprarem, essa mesma pessoa da favela vai no supermercado e vai 
pagar R$ 3,00 num convencional; então, você vê que tem uma falta de comunicação, 
uma falta de achar essa rede, que é isso que a gente tá[sic] tentando trabalhar, essa 
rede de compra para facilitar tudo (Entrevistado C). 

 
 eu comecei a falar com os produtores, com os chefs e falei: ‘olha como pode ser esse 

diálogo com vocês’; então, a Viviane do restaurante Marupiara até já disponibilizou 
a lista de produtos que ela consome no restaurante, aí eu comecei a ver com os 
produtores que produtos eles tinham, comecei a articular para marcar esse encontro. 
Aí fizemos a visita em um sítio onde elas puderam ver como é a dinâmica da 
plantação, aí o David (produtor de um sítio em Joaquim Egídio na cidade de 
Campinas) mostrou um pouco, entendeu a necessidade delas no restaurante, então 
começou a criar essa conexão entre eles, ele até já começou a fornecer algumas 
coisas para esses restaurantes (Entrevistado D). 

 

Desta forma, partindo da perspectiva benjaminiana para analisar o consumo e das 

narrativas do movimento Slow Food, é possível considerarmos a formação de um novo 

sensorium que, assim como a modernidade, está em constante transformação. Portanto, 

podemos identificar a existência de infinitas formas de apropriação do consumo de acordo 

com as singularidades de cada sujeito e, consequentemente, de emergência de brechas, como 

o relato abaixo nos mostra: 

 
 na verdade, eu tô[sic] numa fase de vida que percebo que já que o mundo como um 

todo apresenta muitas coisas feias e ruins, e a gente tem diagnóstico de tudo isso, 
então, a gente não precisa olhar para as coisas ruins; então, tô[sic]  numa fase de 
vida que preciso de caminhos virtuosos, de coisas boas acontecendo. Então, se você 
começar a pensar desta forma, descobri que você vê muitas coisas bonitas, então na 
parte de vida que eu dedico ao Slow Food, como movimento, associado e militante 
do movimento, os lados negativos, que não são negativos, vamos dizer assim, 
podemos trabalhar e melhorar (Entrevistado F). 

 

Assim, a possibilidade de emergência de brechas é um processo individual e não 

previsível e formatado, ocorre de acordo com as experiências de cada um. Esta colocação está 

em linha com o seguinte comentário de um líder do Slow Food “acho que você tem que 

contextualizar também no caso a caso, não pode botar regras” (Entrevistado F).  

Sendo assim, podemos inferir que o processo de apropriação pode gerar um 

processo de aprendizado no sujeito e, consequentemente, de conhecimento. Isso nos mostra a 

relevância de levar em conta os conceitos benjaminianos de alegoria e mimeses, pois estão na 
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base dos processos de apropriação, na forma como ela ocorre. 

Na perspectiva desta reflexão, vamos encontrar Benjamin se contrapondo à 

hegemonia da Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo em que o mencionado autor construiu a 

sua crítica à modernidade, o mesmo denota um grande fascínio pela mesma, o que mostra que 

não há como ler Benjamin sem considerar ambivalências. Para este autor, não há uma 

totalidade sem fissuras; e o mesmo busca as brechas. Sua postura ambígua gera uma tensão, 

mas é importante ressaltar que tomar partido de uma perspectiva crítica sem brechas talvez 

seja mais simples do que também considerá-las. 

Na perspectiva de Adorno (1985), por exemplo, crítico da sociedade administrada 

e representante da hegemonia frankfurtiana, se existisse a “brecha”, a mesma logo se tornaria 

em ideologia dominante. Tal pensamento se contrapõe à visão de Benjamin, que está 

buscando as contradições do sistema administrado. Assim, em uma época marcada pela 

reprodutibilidade técnica, que diminui a possibilidade do desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e crítico, a imitação e a cópia passam a sintomatizar esse contexto, sendo a atividade 

mimética muitas vezes associada a elas (GAGNEBIN, 1993).  

A crítica de Adorno (1985) à mimese está embasado na crítica de Platão, 

apontando que no processo mimético entre o sujeito e aquilo que se identifica ocorre a perda 

da distância crítica, a impossibilidade de uma visão totalizante, a referência a um pensamento 

mágico e uma falsa imediaticidade. Desde modo, percebemos que Adorno trabalha a mimese 

na perspectiva da cópia, como regressão, que para ele se relaciona com o consumo e com a 

padronização das mercadorias (GAGNEBIN, 1993). 

Já Walter Benjamin nos revela que encara a atividade mimética como uma 

atividade que, antes de mais nada, faz parte da natureza humana:  

 
 A natureza engendra similitudes. Basta pensar no mimetismo animal. Contudo, a 

mais elevada aptidão de produzir similitudes pertence, tipicamente, ao homem. O 
dom de perceber similitudes, ao qual possui, não é senão o rudimentar resíduo da 
obrigação, ao mesmo tempo violenta, de assimilar-se e de conduzir-se de acordo 
(BENJAMIN, 1970, p. 49). 

 

Desta forma, ao invés da reflexão platônica da mimese, Benjamin (1970) embasa 

a sua argumentação na poética de Aristóteles. Aristóteles encara a atividade mimética como 

fundamental para o aprendizado humano, pois cria um momento de prazer que estimula e 

encoraja o processo de conhecimento, distanciando-se da interpretação platônica que a 

enxerga como um desvio perigoso da essência (GAGNEBIN, 1993).  
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Ao se aprofundar na amplitude que abarca a atividade mimética, Benjamin (1970)  

argumenta que, antes de reproduzir a semelhança, o homem reconhece algo. Há primeiro a 

intencionalidade de reconhecer para depois produzir semelhanças, o que mostra um processo 

de relação do sujeito com o mundo à sua volta (GAGNEBIN, 1993). Assim, “quando a gente 

tem um tempo para perceber, a gente percebe os impactos do nosso ritmo nessa dinâmica, a 

gente percebe também que tem as dinâmicas próprias, que sempre aconteceram” 

(Entrevistado B) 

Além disso, podemos perceber que Benjamin enxerga no processo mimético a 

perspectiva do narrador, na medida em que, para construir repertórios, é preciso ter a precisão 

da semelhança, sendo a semelhança fruto do conhecimento humano. Desta forma, destaca:  

 
 (...) o idioma seria a etapa suprema do comportamento mimético e o mais perfeito 

arquivo de similitudes imateriais: um ambiente ao qual emigram, sem resíduos, as 
mais antigas forças de produção e recepção miméticas, até liquidar as forças mágicas 
(BENJAMIN, 1970, p. 52). 

 

Outro ponto interessante de ressaltarmos é que Benjamin aponta que a capacidade 

mimética vai mudando de acordo com as épocas, de acordo com o conhecimento humano. 

Portanto, o reconhecimento do mundo tal como ele é se coloca como fundamental para o 

homem, que é mimese (GAGNEBIN, 1993).  

Contudo, faz-se importante a seguinte colocação:  

 
 se o conceito de mímesis é bem um conceito-chave na reflexão benjaminiana, é 

porque ele tem um papel positivo, muito instigante e, poderíamos afirmar, até 
crítico. Poderíamos dizer que a filosofia benjaminiana abre uma possibilidade - que 
me parece essencial para a nossa famosa "pós-modernidade" - de um pensamento 
que desista da visão da totalidade, mas que, no entanto, continue crítico e 
perturbador. No fim da sua vida, Adorno parece ter reconhecido essa possibilidade 
(GAGNEBIN, 1993, p. 79). 

 

Para Benjamin, a atividade mimética nunca se reduz a uma imitação, é sempre 

uma mediação simbólica, ela não está  na perspectiva do igual e sim do semelhante, mais 

próxima da alegoria (GAGNEBIN, 1993). 

A alegoria para Benjamin se articula com a possibilidade de outras formas de ver 

a realidade. De acordo com a sua metodologia de investigação, construindo uma historiografia 

através dos fragmentos para montar uma versão sobre os fatos que a historia tradicional não 

conta, a perspectiva alegórica se torna fundamental (GAGNEBIN, 1993). 

Deste modo, a alegoria nos remete a metáforas, construir uma segunda narrativa 
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sobre os fatos, uma figura retórica, uma dimensão estética poética, um outro dizer que 

Benjamin utiliza para construir um modo de ler a cidade moderna. O autor busca deslocar da 

realidade para construir uma alegoria, abrindo uma brecha para que seja possível compreender 

essa mesma realidade para além das aparências e representações (GAGNEBIN, 1993). Essa 

tentativa de abertura de brecha na realidade construída pelo sistema dominante, indo além do 

que geralmente nos é apresentado, podemos interpretar no seguinte relato do Slow Food: 

 
 eu pessoalmente tenho sentido que a gente tem que conversar, que a gente tem que 

ficar perto, eu não acredito mais em guerra não, eu acredito em inspiração, acho que 
a gente pode prestar um serviço de colocar essa demanda e esse conhecimento nos 
departamentos de desenvolvimento de produto, numa paz para as companhias 
criarem internamente e fazer[sic] os necessários movimentos, de downsize, de 
decrescimento, com qualidade, sem medo de perder posição, importância, pô[sic], 
menos dinheiro pode significar melhor dinheiro, então eu tô[sic] com cada vez 
menos vontade de antagonismo e cada vez mais vontade de relacionamento 
(Entrevistado B). 

 

Este relato nos mostra uma proposta a contrapelo do que é tradicional no mercado 

capitalista, uma tentativa de construir uma outra realidade a partir da transformação da 

mesma. Portanto, em meio a essa tentativa de transformação, os conceitos de mimeses e 

alegoria nos ajudam a mostrar que o processo de apropriação de mercadorias, sejam bens ou 

serviços, tem uma repercussão muito mais profunda do que apenas representar uma demanda 

ou a satisfação de uma necessidade.  

Então, levantamos a existência de inúmeras possibilidades de apropriação dos 

sujeitos, o que pode culminar em um processo de transformação. Como aponta um 

entrevistado, “repensar a forma de viver começo pelo individuo de fato, e aí é que está a 

grande transformação” (Entrevistado E). Logo, por meio deste relato, percebemos que é um 

processo que tem relação com o desenvolvimento da percepção do sujeito, tanto no que tange 

seus aspectos cognitivos quanto em seu amadurecimento intelectual. 

Deste modo, a própria possibilidade de pontuar o processo de apropriação como 

algo singular e individual, nos revela a existência de uma outra forma de olhar o sujeito, 

suscitando o deslocamento de estruturas e processos centrais das sociedades modernas. O 

sujeito moderno foi concebido como racional, situado no centro do conhecimento e com uma 

identidade unificada; no entanto, como destaca Hall, já nasceu em meio à dúvida: 

 
 Ele (Descartes) foi atingido pela profunda dúvida que se seguiu ao deslocamento de 

Deus do centro do Universo. E o fato de que o sujeito moderno “nasceu” no meio da 
dúvida e do ceticismo metafísico nos faz lembrar que ele nunca foi estabelecido e 
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unificado como essa forma de descrevê-lo parece sugerir (HALL, 2006, p.26).  
 

Dois importantes eventos contribuíram para a emersão da concepção mais social 

do sujeito. Em primeiro lugar, destacamos a biologia darwiniana, que mostra a relação 

intrínseca do sujeito com a natureza e com a evolução da espécie. Em segundo lugar, a partir 

do surgimento das ciências sociais e da contribuição de autores como Marx e Durkheim,  

percebemos a consolidação da ideia de que os indivíduos são formados subjetivamente 

através de sua participação em relações sociais mais amplas, sendo que o eu é apresentado em 

diferentes situações sociais e existem conflitos entre esses diferentes papéis, os quais devem 

ser negociados (HALL, 2006).  

Este modelo sociológico interativo, contudo, com sua reciprocidade estável entre 

interior e exterior é produto em grande parte da primeira metade do século XX, quando as 

ciências sociais se consolidaram como uma disciplina. No entanto, no mesmo período, 

movimentos estéticos e intelectuais associados com o surgimento do modernismo, fizeram 

emergir um quadro que perturba o sujeito e sua individualidade (HALL, 2006). 

Este quadro perturbador se intensificou na segunda metade do século XX. Com 

efeito, Hall (2006) relata cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas que 

contribuíram para o descentramento do “sujeito cartesiano”. O mencionado autor nos relata o 

processo pelo qual a identidade, que se constituía como fixa e estável, se transforma em uma 

pluralidade de identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito que 

passa a ser denominado de pós-moderno. 

O primeiro ponto destacado por Hall (2006) é a reinterpretação do pensamento 

marxista na década de 1960, que analisa o homem como um ser localizado no âmbito social, 

político, econômico e cultural, o que influencia diretamente suas possibilidades de ação. Outra 

variável que contribuiu para o descentramento do sujeito foi a descoberta do inconsciente por 

Freud, que ao invés de se referir à identidade como algo acabado, enfatiza que a mesma 

deveria ser analisada como um processo de identificações que se consagra em andamento. 

O trabalho de linguística estrutural desenvolvido por Ferdinand de Saussure 

também é destacado por elucidar que as palavras não têm significados fixos e sim instáveis, 

visto que a formação de significado ocorre através das relações que as palavras mantêm umas 

com as outras, tanto de similaridade quanto de diferença, no interior do código da língua. O 

quarto descentramento destacado por Hall (2006) é o trabalho do filósofo e historiador francês 

Michel Foucault, que aponta o paradoxo de que quanto mais a natureza das instituições for 
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coletiva e organizada, maior tende a ser a individualização do sujeito, seu isolamento e a 

vigilância sobre o mesmo. 

O último descentramento, sobre o qual Hall (2006) nos enfatiza sua enorme 

importância, foi o feminismo. Além de fazer parte dos novos movimentos sociais que 

emergiram nos anos da década de 1960, críticos ao capitalismo liberal, o feminismo criticava 

a política de classe, as formas burocráticas de organização e constituiu o que veio a ser 

conhecido como política de identidade, um nascimento histórico que contribuiu para vincular 

a cada movimento social uma identidade própria.  

O feminismo, assim como diversas outras manifestações de grupos 

marginalizados dentro do sistema sociocultural dominante, estão lastreados no 

desenvolvimento da contracultura. Podemos apontar a contracultura como a crítica mais 

radical à cultura ocidental como um todo (PEREIRA, 1983). 

Neste contexto, situamos os EUA como  berço da contracultura nos anos 50, que 

teve como pano de fundo o cenário pós segunda guerra mundial, no qual travava-se uma 

“guerra fria” de forte cunho ideológico entre os EUA e a União Soviética. A figura do jovem 

começa a ganhar destaque com a necessidade de reconstrução do que havia sido destruído em 

todos os sentidos. Ao mesmo tempo, é neste momento que observamos uma expansão de 

cursos superiores nos EUA e na Europa ocidental, o que propiciou a concentração de jovens 

em um espaço aberto a questionamentos e adiou respectiva entrada no mercado de trabalho 

(PEREIRA, 1983). 

No mesmo período, é relevante destacarmos que os EUA começam a se afirmar 

como potência mundial no cenário político, econômico e, consequentemente, sociocultural, 

exportando para o mundo inteiro o american way of life, um estilo de vida fortemente 

ancorado no consumo. O consumo apresentava um discurso sempre renovado dentro de um 

sistema cada vez mais massificado, tecnocrático, pautado pela crença na objetividade 

científica e na palavra do especialista (PEREIRA, 1983). 

É também na década de 50 que percebemos um grande desenvolvimento dos 

meios de comunicação, o que inicia a difusão de padrões de comportamentos tidos como 

universais. Com isso, normas e tradições locais são enfraquecidas, ao mesmo tempo que 

estilos de vida em ascensão revelam uma crescente burocratização da vida (PEREIRA, 1983). 

Como uma resposta a este cenário, nesta mesma década começa  a se desenvolver 

posturas de antiintelectualismo, críticas à noção de carreira e ao rendimento regular 
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(PEREIRA, 1983). Consequentemente, ressaltamos, neste momento, o início de uma devoção 

mais veemente à vida sensorial e fascinação por doutrinas orientais. 

Um exemplo desse novo tipo de postura foi o surgimento dos Beatniks, boêmios  

que representam um anarquismo romântico,  que podemos considerar como os hippies 

prematuros em um momento anterior (PEREIRA, 1983). Os Beatniks originaram a poesia 

beat, na qual revelam a angústia desta geração que foi fortemente exposta em 1956, com a 

produção do poema Howl (traduzido como uivo ou berro). Howl se tornou um símbolo deste 

fenômeno que estava nascendo da contestação da cultura dominante vigente na época 

(PEREIRA, 1983).   

Neste mesmo período, um outro exemplo que destacamos como marca desta nova 

postura de contestação, é a emergência do rock-‘n-roll. Inicialmente centrado na figura de 

Elvis Presley, o rock-‘n-roll atrai um público jovem que utiliza esse tipo de música para 

expressar seu descontentamento, público chamado de juventude transviada, caracterizado por 

formar gangs, andar de motocicletas e se revoltar contra professores (PEREIRA, 1983). 

O rock surge como um fenômeno cultural das sociedades culturais avançadas, 

constituindo-se em um dos principais veículos de expressão desta nova cultura de contestação. 

É neste momento que a juventude vê que a  partir da arte, do comportamento e da contestação 

pode trabalhar uma nova forma de expressão e sustentação de sua identidade (PEREIRA, 

1983). 

Desta forma, percebemos que começa a ser delineada uma consciência etária, 

marcando uma oposição jovem e não jovem que se torna forte na década seguinte. Ao som 

dos Beatles, Bob Dylan, entre outros, música, arte e comportamento passam a ser algo 

inseparáveis que marcam as contestações político-culturais dos anos 60, fortemente ancoradas 

pelos movimentos de universitários que tiveram como marco Maio de 68 na França.  

É na década de 60 que apontamos o surgimento dos hippies. Eles se espalham 

rapidamente ao redor do mundo, com uma busca de um outro lugar onde fosse possível viver 

uma outra vida, o que significa a fuga da máquina e uma volta à natureza, vivendo do próprio 

trabalho, quase sempre manual. No final da década de 60 observamos entrar em cena a figura 

do yippie, o hippie politizado,  que expressa o início de uma convergência entre projetos de 

revolução cultural e revolução política (PEREIRA, 1983). 

Neste contexto, destacamos que foi a imprensa americana que na década de 60, 

para designar um conjunto de novas manifestações culturais que estavam florescendo não 

apenas nos EUA, como em vários outros países, especialmente na Europa e, com menor 
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repercussão, na América Latina, que inventou o termo “contracultura”. O termo ganhou força 

porque ressalta uma das características básicas desses movimentos, que é a oposição à cultura 

oficial das principais instituições que compõem as sociedades do ocidente (PEREIRA, 1983). 

Dentre os diversos movimentos contraculturais que surgiam, percebemos que 

alguns se destacavam por contestações mais específicas como, por exemplo, ao consumo. 

Eram movimentos, como a simplicidade voluntária, que questionavam estilos de vida 

pautados pelos modismos de consumo. A simplicidade voluntária não traz uma proposta 

contra o capitalismo, propõe uma espécie de boicote às práticas consumistas através da 

redução do consumo material e a busca por experiências de auto-realização (PERES-NETO, 

2014). 

Sendo assim, a contracultura foi se desenvolvendo como uma resposta ao que a 

sociedade capitalista ocidental estava ocasionando nos sujeitos, como um instinto de 

sobrevivência ao que estava ocorrendo com a saúde física e mental. Podemos apontar que é 

por isso, como parte de um processo de libertação do que era denominado amarras repressivas 

das sociedades ocidentais, que se deve a difusão e o sucesso das drogas e do misticismo, 

principalmente quando este era relacionado ao orientalismo (PEREIRA, 1983).  

Portanto, a contracultura se afirma como um movimento profundamente 

catalisador e questionador, com um estilo de vida próprio, que revela um outro universo de 

valores e significados. Diante disso, é importante colocarmos que diversos movimentos atuais 

que contestam de algum modo o sistema dominante, como é o caso do Slow Food, têm a sua 

raiz vinculada  a este período de questionamentos, ainda que, formalmente, o Slow Food tenha 

sido criado apenas na segunda metade da década de 80 do passado século.  

Deste modo, pontuamos o surgimento de uma nova consciência, uma nova 

sensibilidade do sujeito para conceber e se relacionar com o mundo à sua volta. Diversas 

expressões que transitavam nas manifestações contraculturais marcaram esta época, como 

“Paz e amor”, “É proibido  proibir”, “You are what you eat”, dentre outras (PEREIRA, 1983). 

Interessante notarmos que frases similares foram ouvidas pelos líderes do Slow Food quando 

entrevistados para esta pesquisa, como “você se transforma naquilo que você come” 

(Entrevistado E). 

Dentro deste contexto, destacamos que os movimentos contraculturais eram 

compostos, majoritariamente, pela juventude das camadas altas e médias dos grandes centros 

urbanos, formada dentro da cultura dominante, com plena possibilidade de acesso ao sistema 

de ensino e mercado de trabalho (PEREIRA, 1983). Esta composição, marcada por uma 
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juventude de classe média, também caracteriza o movimento Slow Food (PEACE, 2006). 

Além do mais, são movimentos que contestam não só os valores da cultura dominante, como 

também a estrutura de pensamento pautada na racionalidade científica (PEREIRA, 1983; 

PETRINI, 2009).   

Observamos que essa racionalidade criticada pelos movimentos, com o pleno 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia até os dias de hoje, invade amplos espaços da 

subjetividade humana. Um exemplo desta invasão é o alto grau de assepsia hoje atingido, que 

modela as práticas mais íntimas de higiene pessoal do sujeito ocidental. 

Assim, percebemos que a crítica da contracultura é um reflexo da ambivalência 

que marca a dinâmica das sociedades modernas. Mostra uma busca em sentir sensações 

intensas, revitalizando os aspectos mais humanos que estavam escondidos no sujeito 

cartesiano, este cada vez mais saturado (MAFFESOLI, 2006). 

Cabe acrescentarmos a análise desenvolvida por Erick Felinto (2006), para quem 

o mundo contemporâneo apresenta-se não mais fundado em conceitos e referenciais que há 

algumas décadas sinalizavam o que parecia ser mais correto. Felinto destaca a descentralidade 

na figura do sujeito em um mundo mais fluido e interpretativo, marcado por micronarrativas 

socioculturais. Partindo desta colocação, observamos eco dela em algumas colocações de 

entrevistados quando remetem ao fluxo da vida, o que pode ser notado na seguinte fala de que 

“é assim que as coisas tem que ser, ir fluindo, tem horas que elas param, tem horas que vão 

muito rápido, a vida é assim” (Entrevistado C). 

Assim, vale trazermos o apontamento de Steven Connor (2004) de que é através 

da passagem das grandes narrativas à autonomia fragmentadora das micronarrativas que a 

pós-modernidade passa a se fazer presente, aspecto já sinalizado anteriormente por Jean-

François Lyotard. Desta forma, percebemos o desenvolvimento de novas formas de capital 

cultural e uma gama mais ampla de experiências simbólicas. Segundo Mike Featherstone 

(1991), esse desenvolvimento marca as cidades de um mundo cada vez mais globalizado 

através das transações comerciais e da difusão da informação. 

Portanto, podemos dizer que o pós-modernismo aponta a um incremento da 

significação da cultura, sobressaindo-se dentro da tríade configuração cultura-economia-

sociedade. Isso nos mostra, como argumenta Featherstone (1991), que o pós-modernismo não 

deve ser entendido somente no nível de desenvolvimento da lógica capitalista. O mesmo se 

estende para a mudança dos equilíbrios de poder, lutas competitivas e interdependências entre 

diversos grupos, quer seja no nível inter-social ou no intra-social. 
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Desta forma, é possível observamos um novo regime de visibilidade pública, 

como destaca Muniz Sodré (2008). O novo refere-se ao aumento da velocidade de 

deslocamento, à mobilidade, à virtual anulação do espaço pelo tempo, gerando novos canais 

de distribuição de bens e a ilusão da ubiquidade humana. Isso indica que, ao mesmo tempo 

que esta visibilidade é fragmentária, a mesma está sistematicamente conectada.  

Neste contexto, constatamos a diminuição da polarização entre indivíduo e massa. 

O foco no “eu”, como destaca Maffesoli (2006), é diluído na busca de estar junto com o outro, 

na vinculação pelo afeto. Essa busca pelo afeto e de vinculação entre as pessoas é uma 

característica muito presente no movimento Slow Food, o que pode ser visto por meio da 

seguinte colocação: “acho que tudo o que o Slow Food promove é também nessa base de 

aproximação das pessoas, meio que trazer de volta esse significado” (entrevistado D). 

Além disso, neste cenário pós-moderno, destacamos a valorização do papel que 

cada pessoa pode ter dentro de um grupo, o que se mostra como relevante para o movimento:  

 
 eu acredito muito, mudança individual primeiro porque se não você não se torna 

coerente, e depois da mudança individual, a mudança social, fazer com que isso se 
torne coletivo, isso é com certeza o meu desafio depois que eu incorporei as minhas 
mudanças. Agora eu quero compartilhá-las, sem obviamente impor minha opinião 
ou achar que isso tá[sic] certo, mas quero com certeza compartilhar (Entrevistado F). 

 

Deste modo, a valorização da pessoa em sua totalidade, que podemos observar 

neste relato acima, questiona a ênfase na racionalidade cerebral, o que reflete uma transição 

de uma estrutura vertical e patriarcal para uma estrutura horizontal e fraternal (MAFFESOLI, 

2006). O Slow Food está em linha com isso, “mas talvez para quem vê de fora, com uma 

mentalidade mais racional, pode achar que ele é um movimento um pouco caótico, não é 

linear” (Entrevistado C). 

 Além disso, é importante apontarmos que a contemporaneidade é formatada por 

valores hedonistas, porém, é o conjunto do corpo social que ganha atenção. Assim, na pós-

modernidade, a ambiência estética ganha importância quando atinge uma dimensão coletiva, 

que ultrapassa o indivíduo (MAFFESOLI, 2006). Desta forma, observamos a presença de 

valores hedonistas no movimento, visto que para o Slow Food a estética é muito importante, 

não só para envolver os participantes do movimento, como para convidar novos, pois coloca 

que “a arte é fundamental, poesia é a porta de entrada, você entra pelo belo” (Entrevistado C). 

Do mesmo modo, também ressaltamos que o movimento sempre teve  como proposta de 

ativismo o foco na busca do ser humano por prazer material e intelectual (PETRINI; 
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PADOVANI, 2009), como é ressaltado por um entrevistado “prazer é fundamental, e atinge 

vários tipos de público” (Entrevistado F). 

Logo, diante do destaque contemporâneo ao conjunto do corpo social, Maffesoli 

(2006) chama a atenção para uma nova forma de sociabilidade do sujeito pós-moderno, que é 

a formação de tribos na contemporaneidade, o que nos aponta como um fenômeno cultural. 

Pode-se mudar de tribo ou fazer parte de várias, o importante para a interação social é o 

sentimento de pertencimento a um lugar ou a um grupo que este neotribalismo traz. Desta 

forma, “cuidar uns dos outros e sentir seguro é o que a gente quer” (Entrevistado B).  

 Isso posto, pontuamos que essa dimensão comunitária da sociabilidade relatada 

por Maffesoli está muito presente no movimento Slow Food. Também podemos observar essa 

dimensão comunitária da sociabilidade visível através da importância que a moda vem 

ganhando nas últimas décadas, ou através dos crescentes agrupamentos religiosos, musicais, 

esportivos, dentre outros. Frente às sociedades muito racionalizadas, como por exemplo as 

que habitam metrópoles, tribos urbanas se formam e demonstram uma ânsia por partilhar 

emoções e afetos (MAFFESOLI, 2006), o que percebemos no movimento e pode ser 

exemplificado pelo trecho abaixo: 

 
  tem um perfil de São Paulo, que são pessoas muito corridas, pessoas com uma vida, 

uma agenda muito completa, muito cheia e tal, mas que elas abrem esse espaço... a 
gente vê nos encontros aqui que sempre tem gente, sempre que a gente marca... é 
uma coisa que realmente elas querem estar, elas querem participar (Entrevistado C). 

 

Logo, observamos que experiências sensoriais, expressões de prazer e alegria são 

aspectos valorizados nessas tribos pós-modernas e, consequentemente, no Slow Food, “porque 

é onde a gente se percebe como humano” (Entrevistado B). Isso nos traz à tona a importância 

dos sonhos, do lúdico e do prazer em estar junto, o que remete à figura da criança. 

Verificamos ainda esta referência pelo vestir-se jovem, nas preocupações com o corpo ou até 

em histerias sociais, o que para Maffesoli (2006) mostra que isso não é algo localizado em 

uma faixa etária, é um estado de espírito que reflete uma mudança de paradigma 

sociocultural.  

Assim, dentro de um universo de fantasias, a criança nos traz uma vitalidade que 

Maffesoli (2006) define como anômica, que se mostra no processo de imitação, na perda de si 

no outro. Além disso, a criança nos remete à fidelidade à realidade e não esconde a desordem 

humana, o que se choca com a racionalização humana e traz um sentimento de nostalgia.  
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Deste modo, observamos que a contemporaneidade está marcada pela ocorrência 

de um retorno às origens, à natureza, aos sentimentos e sensações humanas dentro de um 

tempo espiralado, que alia desenvolvimento tecnológico à retomada de valores arcaicos. 

Como ressalta Maffesoli e verificamos eco no Slow Food, “fidelidade às fontes é garantia de 

futuro” (Idem, 2006, p. 8), é “retorno num sentido mais  único, do que realmente importa, do 

simples, não desse bandarel de coisas que nós criamos” (Entrevistado C). 

Portanto, neste cenário composto por este neotribalismo explicado por Maffesoli é 

que destacamos o surgimento do movimento Slow Food. Como uma tribo pós-moderna 

(PEACE, 2006; BOMMEL, 2011; BUSH, 2014), o Slow Food tem como berço todo esse 

histórico que aponta a necessidade de desenvolver um outro olhar para o mundo desde o 

início da modernidade, e pode ser apontado como “um caminho de resgatar valores, 

significados, afirmar-se” (Entrevistado D). Assim sendo, percebemos o Slow Food como um 

movimento que pretende, fundamentalmente, priorizar o ser humano, o que nos é expresso 

através dos relatos colhidos: “o Slow Food não faz nada de novo, na verdade, ele respeita o 

ser humano, essa que é a realidade” (Entrevistado E). 

Deste modo, diante da ênfase que o Slow Food possui nesta dissertação, é 

pertinente voltarmos ao sentido da contracultura, que pode ser lida em um sentido mais 

específico e, consequentemente, datado em seu sentido crítico, que se relaciona ao movimento 

hippie, às contestações estudantis, à música rock, a adesão às drogas, ao orientalismo, viagens 

de mochila, etc. Por outro lado, muitas vezes o termo contracultura é designado com um 

sentido mais geral de crítica à ordem dominante, como uma crítica anárquica que busca 

romper com as “regras do jogo” de uma determinada situação. Quando a contracultura é 

associada a essa crítica anárquica, segundo Pereira (1983), ela reaparece de tempos em 

tempos e geralmente assume um papel revigorador da crítica social.  

De acordo com esta colocação, o Slow Food pode ser considerado como este 

retorno da contracultura, visto que, como nos mostram os relatos, “o movimento Slow Food é 

uma anarquia austera no sentido de cada um faz o que quer fazer contanto que seja em prol de 

um alimento bom, limpo e justo, esta é a grande regra” (entrevistado E). Esta postura, que se 

supõe anárquica, delibera responsabilidades, como enfatiza um líder de convívio “o Petrini, 

que é o fundador, costuma falar de austera anarquia e autarquia também, no sentido de que 

cada contexto, cada rede sabe quais são as suas prioridades” (Entrevistado F).  

Desta forma, nos relata um entrevistado: “assisti uma palestra do Carlo Petrini e 

ele até fala: o Slow Food não pode chegar e impor e determinar nada, porque as pessoas que 
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estão no lugar é que sabem, pode apoiar as pessoas a trabalharem a partir de onde elas estão” 

(Entrevistado D). Por sua vez, isso acarreta maior engajamento dos participantes, o que fica 

visível pela seguinte fala “já faço parte de outros movimentos, eu percebo assim, que no Slow 

é essa própria anarquia dele, esse orgânico que ele é, faz com que as pessoas verdadeiramente 

se apaixonem” (Entrevistado C). 

Esta relação do movimento Slow Food como um retorno da contracultura nos 

evidencia o seu entrelaçamento com o contexto sociocultural contemporâneo. Uma forma de 

exemplificar esse entrelaçamento do contexto com a formação dos sujeitos e com os 

fenômenos socioculturais, é relatar brevemente a influência da história de vida do fundador do 

Slow Food com os propósitos do próprio movimento. 

Assim sendo, destacamos que Carlo Petrini nasceu em 1949, momento já marcado 

pela guerra fria e pelas dificuldades de recuperação do país no contexto pós-guerra. Em sua 

juventude, Petrini vivenciou os protestos que marcaram 1968, se envolveu em associações 

culturais, partidos políticos de esquerda, na formação de um jornal e rádio independentes, 

dentre diversas outras atividades (PETRINI; PADOVANI, 2009). 

Também nos vale apontar a pequena cidade de Bra, na Itália, como cidade natal 

de Petrini, na qual vive até hoje. Quando criança, esta pequena cidade de interior era 

conhecida pela produção de queijos, localizada no baixo Piemonte. Esta região italiana 

sempre foi marcada pela agricultura, passou períodos de privações e enriqueceu com a 

chegada de pequenas indústrias e com produções agrícolas tradicionais de alta qualidade, com 

destaque aos excelentes vinhos produzidos (PETRINI, 2009). 

Portanto, percebemos que a vivência de Petrini como ativista, aliada à sua forte 

ligação com questões locais de sua cidade de origem, foram fatores fundamentais para o 

surgimento do Slow Food. E, como relembra um entrevistado, “aquela coisa de você lutar 

contra o McDonalds, de lutar contra um negócio, enfim, eram jovens que se reuniram para 

fazer um ativismo de fato” (Entrevistado E). 

Foi em 1986 que Petrini fundou o Arci Gola, que posteriormente se tornou o Slow 

Food (PETRINI; PADOVANI, 2009), momento que podemos ilustrar através dos relatos 

abaixo:  

 
 Foi um nome que teve grande sucesso, então, acho que deu certo, porque o 

movimento se tornou um movimento internacional depois de 2 anos, lógico, num 
mundo anglôfano que entende inglês, e infelizmente, porque o inglês também 
representa uma padronização dos idiomas, mas não tem como negar  facilidade que 
o inglês tem, por isso que é mundial, porque é fácil, é um idioma que simplifica 
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(Entrevistado F). 
 

 Então, o início do Slow Food foi um início que eu, olhando para trás, eu me recordo 
de 89, quer dizer, ouvir falar de Slow Food deve ser pessoas que comem devagar, de 
fato essa era a minha visão, e que devem ser uns frescos lá que se reúnem para falar 
sobre vinhos fantásticos, era um pouco essa a minha percepção, e, quando eu fui 
descobrir o que era o movimento em 2006, era outra coisa, era exatamente o 
trabalho que eu fazia, que era atuar junto ao alimento, à cadeia, à comunidade, a 
valorizar o produto de uma outra forma (Entrevistado E). 

 

Assim, o termo Slow ganha relevância não por sua associação à lentidão, mas por 

representar a necessidade do sujeito contemporâneo ter um outro tempo, fora do circuito de 

aceleração constante dos modos de vida contemporâneos, como nos é explicado nos trechos 

abaixo:  

 
 É você parar para prestar atenção no que está consumindo (Entrevistado A). 

 
 o Slow dá um passinho para trás, um stop, um outro olhar para o mundo, que não é 

um stop de parei e só tô[sic] fazendo coisas do passado, é uma visão muito 
simplista, a gente simplesmente não está atropelando a vida, a comida e as pessoas 
como tá[sic] sendo feito hoje no mundo... a gente só está dando um passo para trás e 
abrindo o panorama, ouvindo passarinho (Entrevistado C). 

 
 ainda tem uma visão de que é só ao contrario de fast food, não tem o entendimento 

de toda essa proposta  (Entrevistado D). 
  

 faz com que as pessoas acordem para esta escala de tempo e percebam, pessoal, a 
coisa tá[sic] totalmente degringolada, você não sabe mais o que você tá[sic] 
comendo e é esse o problema (Entrevistado E) 

 
 agora a palavra Slow é lento, então muita gente, várias pessoas que encontrava 

associava matérias feitas e publicadas de uma forma um pouco superficial, blog, 
matérias menos profissionais e com menos pesquisas, pegavam essa palavra Slow e 
associavam a comida devagar, comer lentamente, a parte do convívio, então vamos 
nos reunir como antigamente, vamos comemorar, comer devagar porque assim a 
gente valoriza mais o que tava[sic] comendo e fica lá nesta parte assim, sem pegar 
toda a profundidade do que significa este movimento e toda a caminhada com os 
parceiros deste movimento, que é a caminhada agroecológica, como você falou, é 
um novo paradigma na verdade que a gente propõe, e é difícil apresentar um 
paradigma em duas palavras, ne? (Entrevistado F). 

 

Desta forma, através desses relatos, observamos que o Slow Food propõe um 

outro olhar para o mundo. O movimento é pautado pela defesa de um estilo de vida embasado 

no ritmo e nas relações humanas, que contesta o fast life, referência ao estilo de vida 

apreciado nas grandes metrópoles e incentivado pelo sistema capitalista neoliberal adotado 

pelas grandes potências econômicas ocidentais (PETRINI; PADOVANI, 2009). Assim, o 
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movimento vai além de uma contraposição ao fast, propõe uma nova forma de sociabilidade, 

como podemos verificar pelo que argumenta um entrevistado “Slow é você ter a conexão com 

o outro, é você dar um pouco essa atenção para o outro, eu acredito claramente que isso 

influencia minha forma de consumo” (Entrevistado E).  

Este relato nos mostra como o perfil de consumo está relacionado com a forma do 

sujeito se relacionar com o mundo. Consequentemente, essa sociabilidade proposta pelo 

movimento revela uma visão crítica em relação ao modus operandi que domina as sociedades 

capitalistas ocidentais, o que é endossado por um entrevistado quando coloca que, “ao invés 

da gente se ver só como consumidor e trabalhando nas ‘firma’, pra comprar um kilo de 

‘carrrne’, para tomar cerveja ‘transgênica’, a gente passa a aprender coisas” (Entrevistado B). 

É através do alimento e de suas possibilidades de consumo que o Slow Food 

trabalha a sua forma de sociabilidade, o que nos é explicitado pelo comentário de que “comer 

é o ato mais intimo que o ser humano tem, é mais intimo do que sexo, você coloca para dentro 

de você escolhas tuas, você se transforma naquilo que você come” (Entrevistado E). 

Portanto, notamos que o movimento Slow Food  se revela como uma militância 

pela transformação do mundo através da gastronomia, visto tamanha importância que o 

movimento concede a ela, como nos é esclarecido no argumento abaixo:  

 
 Gastronomia é uma ciência que diz respeito de tudo do homem enquanto come, aí o 

Slow Food pega isso, que é um conceito desenvolvido por Brillatt’ Savarin 
(gastrônomo do século XVII), que faz sentido absoluto porque coloca que é uma 
ciência multidisciplinar, transdisciplinar, pois o alimento perpassa todos os homens 
independente do crença, da raça, do credo, da cor, da idade, é uma das coisas 
fundamentais da vida humana neste planeta, é o comer, ele é cultura, agricultura, é 
física, química, biologia, matemática, ele é comercial, é econômico, ele é 
sociológico, antropológico, cientifico, é engenharia de alimentos industrial, esse 
comer é cultura, é ecologia (Entrevistado B). 

 

Desta forma, a partir deste relato, percebemos a complexidade que envolve a 

gastronomia. Da forma como colocada, revela-se realmente como uma ciência que trabalha o 

exercício da sensorialidade do sujeito com o mundo à sua volta. Como é narrado pelos 

entrevistados, isso é feito através da degustação, do tato, do olfato, do contato com os 

produtores, com os chefs:   

 
 a comida como patrimônio cultural, imaterial do legado humano nesta trajetória e 

tal, a gente evoca isso porque tem nas tradições antigas muita sabedoria, modos de 
fazer, técnicas, sabores, gostos, que mostram para gente o que é aquele território, o 
que é aquela jornada humana naquele momento e o que você pode apreender naquilo 
(Entrevistado B). 
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Esse exercício sensorial relatado enfatiza um modo de conhecer o mundo. Através 

do cultivo de produtos locais, abre-se a possibilidade de conhecer aspectos que caracterizam 

diferentes territórios, o que propicia maior circulação de produtos e experiências, como 

observamos no relato abaixo: a necessidade de deslocamentos, pois coloca a importância de 

frequentar outros territórios, mesas, conhecer pessoas, propiciando a circulação de 

conhecimentos e produtos. 

 
 um chef te apresenta um prato que representa a biodiversidade e você fica 

encantado, e nunca esquece, fala puxa, olha lá que delícia’ e vai procurar e pesquisar 
onde está este jatobá, esta cagá, este umbu, este licorí, porque você quer outra vez 
experimentar; então, prazer é fundamental, e resgate cultural é o que na verdade é a 
base que garante a preservação do patrimônio (Entrevistado F). 

  

 Segundo nos aponta esse relato, o Slow Food preocupa-se com a preservação 

da cultura local, só que de uma forma que seja compartilhada, ampliando conhecimento de 

quem entre em contato com ela. Com isso, “cônscios dos limites e empenhados em não 

superá-los apenas para enriquecer financeiramente e perder em humanidade” (PETRINI, 

2009, p.229), é estabelecida uma lógica de intercâmbio gratuito ou doação recíproca. Deste 

modo, é importante colocarmos que, mesmo estabelecendo uma lógica de doação cultural 

recíproca, “existem pratos tradicionais que hoje a gente tem que questionar com muita 

seriedade, se vale a pena a gente continuar sustentando determinadas receitas” (Entrevistado 

B). 

De modo geral, percebemos que essa sociabilidade proposta pelo movimento de 

se relacionar com o mundo através do alimento, sinaliza, na perspectiva do Slow Food, a 

melhor maneira de conhecer e interpretar a realidade. Assim, relembrando Benjamin (1985; 

1995), o Slow Food não se coloca à parte da realidade, acredita que é flanando por ela que 

conseguimos compreender sua lógica através dos fragmentos que encontramos, o que nos abre 

a possibilidade de transformação. Segue abaixo um relato que nos mostra um pouco sobre 

essa forma de encarar a realidade:  

 
 aí também foi uma decisão, eu quero ficar aqui onde eu sempre estive e trazer aquilo 

que eu acredito, eu quero viver esse modo de vida aqui, então você tem que 
transformar, você tem que estar sempre transformando, né? E aí é um exercício que 
exige né? Porque você tem que convencer, às vezes você tem que mostrar, você tem 
que usar N situações para fazer com que as pessoas comecem a perceber também 
para se viver aquilo (Entrevistado D). 
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Assim, através desses relatos, verificamos que o Slow Food é formado por uma 

rede de pessoas envolvidas de algum modo com essa ciência gastronômica, a qual o 

movimento acredita que deve ser compreendida como uma ciência com valores humanos, que 

possui uma visão holística do mundo. Muitos de seus membros, inclusive os entrevistados 

para esta pesquisa, o vêm como uma representação de felicidade ou, como o próprio Petrini 

coloca,  como uma ciência da felicidade (PETRINI; PADOVANI, 2009). 

Deste modo, percebemos a coexistência de diferentes processos de atribuição de 

sentido à vida, comunicados no espaço social através de diferentes formas de consumo. Neste 

processo, o sujeito ganha visibilidade, apesar das contestações travadas não sinalizarem um 

ponto final, como coloca Petrini: 

 
 “O individualismo, o egoísmo e as vantagens econômicas conquistadas com a 

política ou com formas de velho e novo colonialismo são difíceis de desenraizar das 
mentes de quem pratica esses antivalores como estratégia de domínio e como única 
forma de procura da própria felicidade” (PETRINI, 2009, p.228). 
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2 A comunicação do consumo como ato político pelo Slow Food 
 

A  discussão desenvolvida na introdução e no Capítulo 1 procurou ressaltar como 

que o entrelaçamento entre ética, comunicação e  consumo, intermediado pelo contexto 

sociocultural, conforma um dos vetores que influenciam na construção da subjetividade e, 

consequentemente, no processo pelo qual os sujeitos atribuem sentidos à vida. 

Assim, para tentar compreender os processos de atribuição de sentido que 

norteiam visões de felicidade na contemporaneidade, cabe entender a origem dos estilos de 

vida mediados pelo consumo, a necessidade da “boa aparência” e das representações de 

corpos potentes, que se mostram cada vez mais intensas, ao mesmo tempo que naturalizadas 

na contemporaneidade (HOFF, 2014).   

Para tal, foi realizado um resgate sócio-histórico a fim de mostrar como que o 

imaginário social foi sendo constituído, influenciado de modo profundo e norteador pelo 

desenvolvimento da modernidade capitalista. Esse caminhar pela modernidade tentou colocar 

em evidência suas ambivalências, tanto por modos de ser coniventes com as relações de poder 

dominantes, quanto por aqueles que direcionam seus olhares para as possíveis brechas que 

encontram. A partir desta abordagem, o movimento Slow Food foi apontado nos capítulos 

anteriores como um exemplo contemporâneo, com raízes nas fissuras da modernidade, que 

ressalta a importância do sujeito desenvolver um olhar crítico ao mundo que o rodeia. 

As análises realizadas até aqui, nesta dissertação, nos conduzem a deduzir que o 

Slow Food propõe, neste contexto, uma rearticulação de sentidos, na medida em que  

apresenta um estilo de vida que se contrapõe aos valores e às práticas sustentadas por um 

modus operandi dominante, vinculado às sociedades capitalistas ocidentais. Desta forma, 

através do movimento, o sujeito busca ressignificar suas práticas de consumo de forma que 

lhe permita construir uma vida  que faça sentido a ele, uma vida boa, distanciando-se de um 

perfil de visibilidade sugerido pelo imperativo da felicidade. 

O consumo possui, portanto, vital importância para esta discussão, 

principalmente, como assinala Mary Douglas e Baron Isherwood (2013),  devido à 

necessidade humana de ordenar o mundo à sua volta. Assim, a forma como as relações 

materiais e simbólicas são moldadas ganham relevância no ambiente contemporâneo, 

composto por muita informação volátil, alta rotatividade de signos e códigos instáveis. 

  Para pensar racionalmente, o indivíduo precisa de um universo inteligível, e essa 

inteligibilidade, como nos sugere Douglas e Isherwood (2013), precisa ter algumas marcas 
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visíveis.  As práticas de consumo permitem uma forma de  acesso à realidade, sendo uma das 

mediações  mais frequentes da vida. Desta forma, 

 
  Quando se diz que a função essencial da linguagem é sua capacidade para a poesia, 

devemos supor que a função essencial do consumo é sua capacidade de dar sentido. 
Esqueçamos a ideia da irracionalidade do consumidor. Esqueçamos que as 
mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; esqueçamos sua utilidade e 
tentemos em seu lugar a ideia de que as mercadorias são boas para pensar: tratêmo-
las como um meio não verbal para a faculdade humana de criar (DOUGLAS; 
ISHERWOOD, 2013, p. 106). 

 

Considerando esses apontamentos, ao nos voltarmos para o cenário 

contemporâneo, este chama a atenção para a complexidade atual do que hoje é fruto da 

reprodutibilidade técnica já discutida por Walter Benjamin (1995). Modos de produção, 

formas de visibilidade e maneiras de pensar mudam à medida que reconfiguram a 

sensibilidade comum e a política (CANCLINI, 2012).  

Assim, num cenário em constante movimentação e mutação, a experiência a que 

cada um de nós pode ter acesso na contemporaneidade foi remodelada e deslocada para além 

de registros padronizados ou previsíveis. A vida contemporânea mostra-se marcada por uma 

diluição, por um deslocamento de limites e fronteiras entre várias instâncias do campo social e 

cultural. Nesta direção, em meio à análise instigante que realiza, Canclini (2012, p. 52) nos 

aponta que “as muralhas entre gêneros, entre arte e publicidade, entre jogo e reflexão, 

desmoronaram”. Um cenário, portanto, movediço, fluido, incerto. 

Ao dissertarmos sobre a relação do Slow Food com a questão do consumo na 

sociedade contemporânea,  neste capítulo, a intenção é pensar  formas de sua inserção, de sua 

articulação  com o contexto sociocultural contemporâneo. Para iniciarmos esta abordagem, 

chamaremos a atenção para o que Sodré (2008) chama de um novo ordenamento artificial do 

mundo, no qual a comunicação integra o plano sistêmico da estrutura de poder, produzindo 

transformações importantes no modo de presença do indivíduo contemporâneo. 

 

2.1 O movimento Slow Food e a sociedade globalizada 
Ao pensarmos na relação do ordenamento do mundo atual com a presença do 

sujeito neste cenário, tendo em vista as relações que pretendemos estabelecer com o 

movimento Slow Food, voltaremos a atenção para a construção social e cultural desse sujeito. 

Para isso, tentamos compor, mesmo que brevemente, um complexo painel reflexivo sobre as 
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dinâmicas políticas e culturais da sociedade contemporânea globalizada, da qual o Slow Food 

faz parte.  

É interessante entrarmos em contato com a maneira pela qual integrantes do 

movimento expressam a percepção da inserção do Slow Food na sociedade globalizada:   

 
 você olha globalmente mas consome localmente, já falei isso; é como o movimento 

atua, é um movimento mundial com atuação local; cada local, cada convívio, 
comunidade, cada nós dessa grande rede que é o Slow Food,  pensa de uma forma 
completamente diferente, com seus interesses claros, muito claros, porém, todos 
sintonizados no bom, limpo e justo. Ponto, é só isso: uma comunidade de pescadores 
em Santa Catarina pensa de uma forma, uma comunidade de pescadores de Pexeira 
no Ceará,- as duas pertencem à rede -, pensa de uma outra forma e atua de uma outra 
forma, porém, as duas pensando o alimento como bom, limpo e justo.  (Entrevistado 
E). 

 

Deste modo, cabe iniciarmos essa discussão em torno da globalização, processo 

que pode ser compreendido como a interpenetração de civilizações geograficamente distintas, 

condição geral que facilitou a difusão da modernidade (ROBERTSON, 2000). É a partir de 

1980 que há uma intensificação deste processo, quando ocorre a abertura da economia de 

diversos países ao redor do mundo ao trânsito global (CANCLINI, 2008). 

Com isso, surgem novas formas de interconexões sociais que cobrem o globo, 

além de mudanças profundas em características íntimas e pessoais dos indivíduos. Viver na 

cidade não significa mais viver no anonimato e dissolver-se na massa, como na modernidade 

e, sim, procurar na intimidade doméstica encontros confiáveis e formas seletivas de 

sociabilidade. Isso coloca a esfera pública não mais como o lugar de participação racional a 

partir do qual a ordem social é determinada (CANCLINI, 2003).   

A sociabilidade e reflexão das identidades coletivas concentram-se em 

intercâmbios íntimos. A mídia se empodera como constituinte dominante do sentido 

“público” da cidade, simulando integrar o desagregado imaginário urbano através das 

informações que leva aos domicílios (CANCLINI, 2003). Esses aspectos  evidenciam uma 

descontinuidade em relação aos tipos modernos de ordem social e indicam o deslocamento 

dos centros de poder para uma pluralidade de espaços (HALL, 2006). 

Esse cenário tem ocasionado uma diminuição do peso das culturas nacionais nos 

respectivos países envolvidos com a globalização: 

 
 A transnacionalização das tecnologias e da comercialização de bens culturais 

diminuiu a importância dos referenciais tradicionais de identidade. Nas redes 
globalizadas de produção e circulação simbólica se estabelecem as tendências e os 
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estilos das artes, das linhas editoriais, da publicidade e da moda (CANCLINI, 2008, 
p. 130). 

 

Essa colocação contrasta com as tendências de relacionar uma identidade nacional 

a uma cultura homogênea, o que não leva em conta situações de interculturalidade 

(CANCLINI, 2008). As influências exercidas pela transnacionalização e pela globalização 

muitas vezes são postas de lado por essa visão que Canclini caracteriza por singular e 

unificada.  

Com o aumento da circulação de pessoas e mercadorias em âmbito mundial, as 

transformações culturais ocorrem não apenas a partir do contato entre as diferenças de cada 

cultura mas, também, através das diferentes formas de apropriação dos elementos que 

circulam. Isso faz com que visões lineares sobre a cultura comecem a perder força em prol de 

uma visão mais abrangente, visto que podemos considerar que “hoje a identidade, mesmo em 

amplos setores populares, é poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados 

de várias culturas (CANCLINI, 2008, p. 131).  

Deste modo, Stuart Hall (2006) também destaca o impacto que a globalização tem 

sobre as identidades culturais. Como um complexo processo de forças que se distancia da 

ideia clássica da sociedade como um sistema bem delimitado, a globalização tem como um 

dos seus mais importantes aspectos a compressão de distâncias e de escalas temporais. 

À medida que o espaço e tempo são as coordenadas básicas de todos os sistemas 

de representação, podemos argumentar que “a moldagem e a re-moldagem de relações 

espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre 

a forma como as identidades são localizadas e representadas” (HALL, 2006, p. 34). Esta 

questão é apreendida pelos sujeitos integrantes do movimento Slow Food, nossos 

entrevistados. Na visão de um deles, isso significa 

 
 romper barreiras da nossa humanidade, de que tem coisas que fazem parte do ser 

humano; ela tá[sic] nos diferentes locais, né [sic]? Eu tô[sic] aqui, então, minha 
relação se dá aqui, próxima, mas sem esquecer que eu pertenço a um todo, é o 
mundo visto de uma outra maneira (Entrevistado D). 

 

Pode-se dizer que a globalização gera o deslocamento, ou até o apagamento, das 

identidades nacionais em prol de identificações globais. Esse deslocamento é mediado pelos 

sistemas de comunicação interligados globalmente, sendo que, ao veicularem modos de ser 

não atrelados a tradições, histórias, lugares ou tempos específicos, como salienta Hall(2006), 

a identidade passa a ser concebida como uma possibilidade de escolha.  
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Neste contexto, a relação entre regional ou local e global ganha destaque, 

principalmente, pelo peso que adquirem as “culturas-mundo exibidas como espetáculo 

multimídia” (CANCLINI, 2008, p. 133). São produtos da indústria cultural dominante, como 

o cinema, canais de TV, alguns bens de consumo, que conseguem ser comercializados em 

escala mundial através de estratégias de marketing sofisticadas (TASCHNER, 1997). Além da 

função de difusão, própria da mídia, Canclini (2012) sinaliza a capacidade da mesma de 

reconceituar e metaforizar o que exibe. Mais do que exercer uma influência normativa na 

conduta do sujeito, a mídia afeta, principalmente, seu campo emocional e sensorial, o que, 

segundo Muniz Sodré (2008), ocasiona uma estetização generalizada da vida social.  

Essa estetização da vida, também, reverbera na nossa relação com o alimento, 

porque ele “pode ser politicamente correto, orgânico, etc, mas se não é palatável, bonito, 

atrativo, arte, você está fadado a não aceitar...” (Entrevistado C). 

Isso provoca transformações na consciência do indivíduo e das coletividades das 

quais fazem parte, fornecendo um direcionamento específico ao ethos que nasceu na 

modernidade. Muniz Sodré (2008) sinaliza a formatação de um ethos midiatizado, que 

consiste no desenvolvimento de uma ética totalmente vinculada à estética por meio da 

virtualização da vida. O autor explica que as tecnologias da comunicação possuem um poder 

simultâneo, instantâneo e global, que as condicionam como uma sintaxe que, por sua vez, 

fetichiza a realidade planetária e reduz a complexidade das antigas diferenças globais. 

A tendência de diluição da diversidade na sociedade contemporânea globalizada é 

realçada como um aspecto  problemático pelo movimento Slow Food, que preza a importância 

do reconhecimento da legitimidade das diferenças. Além disto,  a diferença é considerada 

como “outro ponto que está bem ligado, assim, ao desenvolvimento do ser humano, porque o 

ser humano tem tudo isso, que faz parte da gente, que é perceber as diferenças, o que com as 

outras espécies não ocorre” (Entrevistado D). Assim, a preservação da diversidade se mostra 

“importantíssima frente à agressão da padronização alimentar e da indústria dos alimentos, 

que vendem tudo muito doce, muito salgado, mas tudo muito; então, o que acontece, o sabor 

ao natural, ninguém percebe” (Entrevistado F). 

Desta forma, podemos pontuar que este cenário é acirrado com a difusão do 

consumo global, o qual provoca uma redução das diferenças culturais (SASSATELLI, 2007). 

Essa redução funciona como uma espécie de tradução, ou seja, a diminuição da amplitude de 

traços característicos de uma dada cultura,  com o intuito de que especificidades culturais 

sejam compreendidas por uma gama maior de consumidores ao redor do mundo. Hall (2006) 
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destaca que esse processo de tradução provoca o fenômeno da “homogeneização cultural”. De 

modo convergente, Canclini (2008) aponta tal processo como desterritorialização dos bens 

materiais e simbólicos passíveis de serem consumidos, provocado pelo que chama de 

“culturas-mundo”. 

No entanto, ambos autores argumentam que esse processo ocorre de forma 

desigual sobre o globo, caminha em paralelo com fortes movimentos de reterritorialização que 

reafirmam as identidades locais.  

Essa é uma questão importante para aprofundarmos, visto que a pós-modernidade 

demonstra uma profunda e ambivalente fascinação pelas diferenças, sejam elas sexuais, 

raciais, culturais ou étnicas (HALL, 2011). O local começa a passar por afirmação através do 

surgimento de alguns movimentos sociais como o Slow Food, como também por alguns 

produtos culturais regionais, tais como meios de comunicação de massa como o rádio e a TV, 

música e bens folclóricos locais (CANCLINI, 2008).  

Esse processo faz com que ocorra “a ‘desmassificação’ e a ‘mestiçagem’ dos 

consumos, engendrando diferenças e formas locais de enraizamento” (CANCLINI, 2008, p. 

134). Dentro da discussão proposta nesta dissertação, levantamos a interpretação deste 

processo como uma forma da produção capitalista atuar em mercados cada vez mais globais. 

As relações entre o local e o global são marcadas por diversas formas de tensão e de 

contradições. 

Assim, a partir do momento em que a comercialização da diversidade gera maior 

retorno de vendas, principalmente por agregar distinção ao sujeito consumidor,  a adaptação 

às necessidades locais não é apenas uma resposta comercial à pluralidade global. A 

globalização envolve a conexão de localidades, mas também a sua invenção, sua imaginação, 

criação de ideologias de como, por exemplo, deve ser um lar, a comunidade, etc 

(ROBERTSON, 2000).  

Isso pode ser observado nas mudanças discursivas da propaganda nas últimas 

décadas, quando esta adaptou-se para expressar hábitos e costumes próprios da 

contemporaneidade, para envolver consumidores, o que também é ressaltado por Casaqui 

(2011). Neste contexto, percebemos o surgimento de estratégias específicas, desenvolvidas 

dentro do escopo de atuação do que poderíamos denominar de micromarketing, que inventam 

tradições para tentar construir consumidores cada vez mais diferenciados (ROBERTSON, 

2000). Há críticas a estas formas de estratégia no interior do Slow Food, como podemos 
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observar no desabafo de um dos entrevistados: “Isso está cada vez mais à tona, revelado e a 

gente vai trabalhar cada vez mais para revelar esses engodos” (Entrevistado B). 

Com o intuito de ativar a demanda, o discurso da propaganda contemporânea – 

dirigindo-se a um consumidor diferenciado, que consome produtos exclusivos -  não está mais 

apenas vinculado ao produto que procura vender, mas, principalmente, à associação a um 

estilo de vida desejado na sociedade vigente. Isso remete a uma mudança de valor e de 

demanda no decorrer do tempo, o que é muito bem analisado no trecho abaixo: 

 
 A maior parte das imagens sociais que criam essa ilusão de exclusividade pode ser 

explicada como o fetichismo do consumidor em vez daquele da mercadoria. As 
imagens de sociabilidade (pertencimento, apelo sexual, poder, distinção, saúde, 
intimidade família, camaradagem) que subjazem à grande parte da propaganda 
visam à transformação do consumidor a tal ponto que a mercadoria particular que 
está sendo vendida fica em segundo plano. Essa dupla inversão das relações entre 
pessoas e coisas poderia ser vista como o movimento cultural crucial do capitalismo 
avançado (APPADURAI, 2010, p. 77).  

 

Deste modo, observamos que o ato de consumo está se vinculando, 

explicitamente, cada vez mais, a aspectos simbólicos. Assim, a partir da análise do trecho 

destacado acima, diante da percepção do potencial de atuação do consumidor, 

estrategicamente, para as grande corporações, passou ser muito mais rentável seduzi-lo à 

adesão de determinados valores. 

A ênfase no estilo de vida, deixando de lado ou mascarando características 

próprias do produto a ser vendido, recebe críticas dos integrantes do Slow Food, em especial 

nas propagandas que envolvem situações de alimentação. Ressaltam que são estimuladas  

algumas práticas em detrimento de outras, propiciando distanciamentos, por exemplo, em 

relação a situações vitais da existência humana, como a questão de um conhecimento mais 

próximo e concreto do alimento que se tem à mão: “as pessoas não sabem mais tocar o 

alimento, a gente perdeu essa relação, já vem tudo processado, cortado, a salada já vem 

lavada, e isso quando você come salada” (Entrevistado C). 

As questões que envolvem a discussão das relações entre homogeneidade cultural 

e heterogeneidade, entre local e global, entre padronização e diversidade, mostram-se muito 

importantes no debate contemporâneo. São relações que se cruzam, que interagem  em um 

mundo no qual as expectativas de singularidade se tornaram crescentemente 

institucionalizadas e globalmente difundidas (ROBERTSON, 2000). 

Contudo, dentro desta contemporaneidade ambivalente, podemos observar que o 

equilíbrio de poder presente nas relações culturais é constantemente afetado. São poucas e 
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dispersas as estratégias culturais que conseguem, de fato, deslocar as disposições de poder, 

pois existem políticas culturais que se apresentam como resistência agressiva à diferença 

(HALL, 2011). Portanto, um ponto importante para destacarmos é que, ao mesmo tempo que 

as diferenças parecem ser cultuadas, estas são silenciadas pelas forças culturais hegemônicas 

de acordo com Hall (2011).  

Isso traz à tona uma importante questão que modela os anseios culturais atuais:  

 
 Devemos indagar sobre esse silêncio contínuo no terreno movediço do pós-

modernismo e questionar se as formas de autorização do olhar a que esta 
proliferação da diferença convida e permite, ao mesmo tempo em que rejeita, não 
seriam, realmente, junto com a Benetton e a miscelânea de modelos masculinos da 
revista The Face, um tipo de diferença que não faz diferença alguma (HALL, 2011, 
p. 320). 

 

Apesar deste silenciamento observado, essas diferenças produzem, em alguns 

casos, vozes marginais, o que tem gerado importantes transformações na vida cultural. Para 

Hall (2011), a marginalidade começa se apresentar como um espaço produtivo, resultado não 

apenas da abertura de brechas dentro dos espaços dominantes, mas, principalmente, de lutas 

em torno da diferença. Essas transformações sinalizam que a abertura para a diferença, 

mesmo que apagada, gerou políticas culturais específicas e o aparecimento de novos sujeitos 

neste cenário. 

Apontamos o movimento Slow Food como um novo sujeito que nasce no cenário 

contemporâneo, que contesta aspectos das sociedades globalizadas através de uma proposta 

alternativa de ligação com o alimento. Desta forma, o movimento distancia-se da 

“gastronomia como ‘uau’[sic], o glamour” (Entrevistado C), como podemos observar no 

comentário abaixo: 

 
 um dos últimos comentários que eu ouvi é que a gastronomia está virando quase que 

um suicídio, quando os chefs querem quase sumir com a comida de tanto elaborar e 
que isso tem limite; a gastronomia não pode se perder também ao ponto do extremo, 
porque com tanta tecnologia na gastronomia você não consegue nem mais identificar 
o alimento (Entrevistado D). 

 

Portanto, para o Slow Food, a “gastronomia envolve conhecimento e cultura para 

que você possa comer aquilo que é adequado; é basicamente isso, essa é a nossa visão de 

gastronomia” (Entrevistado E). 

De acordo com esta visão, o Slow Food critica a forma como o alimento é tratado 

pelas grandes corporações e propõe ações de combate a isso: 
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 a gente, inclusive, tem oficinas dos sentidos para despertar e treinar os sentidos para 

o comer, porque a engenharia de alimentos não andou junto com o saber, o sabor, a 
nutrição, ela simplesmente fez máquinas e criou soluções  para as indústrias 
manterem seus lucros de acordo com o desenvolvimento de produtos que ela 
precisava; então, ela perdeu a noção no uso do açúcar, do sal, das gorduras, 
desconstruíram o alimento e o sabor; então, hoje, muitas crianças, adolescentes e  até 
adultos estão tão acostumados com o  sabor dos congelados, das bolachas e 
biscoitos, que quando elas comem alguma coisa sem tanta artificialização, elas 
estranham (Entrevistado B). 

 

Este trabalho realizado pelo Slow Food de resgatar os sentidos também se 

apresenta acompanhado de  respeito ao ritmo humano: 

 
 Por exemplo, as crianças, para comer chuchu não trabalham com o sabor, eles 

trabalham com todos os sentidos, brincando, para depois eles ficarem curiosos sobre 
o sabor que tem o chuchu e aí acabam experimentando. É pesquisado e comprovado, 
não é imediato, você tem que ter muita paciência (Entrevistado F). 

 

Dentre desses aspectos marginalizados pelo modus operandi contemporâneo e 

apoiados pelo movimento, podemos destacar o que se caracteriza como manual, artesanal, 

atrelado às tradições das várias localidades que compreendem o movimento. Desta forma, é 

colocado pelo movimento que  

 
 manter a tradição não da forma, como diria, velha, é respeitar as tradições, é muito 

mais do que manter as tradições, as coisas se transformam, mas é respeitar as 
tradições e respeitar a forma de produção como ela é originalmente” (Entrevistado 
E).  

 

Esse respeito pela tradição “faz você ter um respeito mesmo aos costumes de cada 

povo, né [sic], e ele evidencia muito isso, que isso tem que ser preservado, faz parte da 

identidade” (Entrevistado D). No entanto, o próprio movimento faz algumas ressalvas a 

tradições que vão contra a ética preconizada pelo movimento, de que todo o alimento tem que 

ser bom, limpo e justo: 

 
 A discussão do foie gras..., finalmente o Slow Food se posicionou e falou não, nós 

somos contra, pronto, acabou; essa é uma posição do movimento como um todo e é 
uma tradição que o pessoal do Slow Food da França está bravo, porém, chegou-se a 
essa conclusão depois de anos de discussão, o movimento é contra o gravage, a 
forma como o pato é alimentado por conta do foie gras (Entrevistado E). 

 

O prazer associado à comida é outro ponto importante para o Slow Food, o que o 

diferencia de muitos outros movimentos sociais: 
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 eu achei interessante o Slow Food colocar o prazer, essa questão do gosto, do bonito, 

isso tem que ser mantido, porque, em determinadas linhas, parece que as coisas tem 
que ser ruins, a comida não tem o sabor, não tem a beleza, parece que você vai 
sofrer para comer determinado tipo de coisa (Entrevistado D). 

 

Assim, o prazer estético e a sociabilidade defendidos pelo movimento recrutam a 

baixa escala, a interconexão global, o localismo. Para o movimento, tais aspectos devem ser 

atingidos da mesma forma, como argumenta Sassatelli (2010): através da responsabilidade de 

consumidores conscientes do que ocorre por trás da proliferação de mercadorias baratas 

produzidas de forma rápida. 

 
 mas a indústria, o nutricionismo que ela criou, com a estrutura agrícola industrial 

que ela criou, hoje você não come mais nada que você queria comer, não come 
mesmo; a carne que você come é alimentada pelo mesmo milho, o milho que 
alimenta o gado, é o milho que alimenta o porco, o peixe, que é o milho que 
alimenta qualquer transformador de proteína hoje; é uma piada isso, a gente come 
milho, soja, não come outra coisa, a coisa tá degringolando de um jeito que você não 
tem mais relação com o seu produtor, você não sabe de onde vem o alimento; a 
estrutura de distribuição te permite o máximo que consegue ficar perto é uma 
prateleira de supermercado, e lá você já encontra as coisas embaladas da forma 
como a indústria te apresenta (Entrevistado E). 

 

É por isso que o Slow Food insiste em menor quantidade de alimento e melhor 

qualidade deste, em prol da noção de que o alimento prazeroso é democrático, mesmo que 

isso possa ser dispendioso, assumindo que os padrões de consumo dependem de renda, mas 

não apenas dela.  

 
 Então o Slow Food propõe o que é qualidade mesmo. Ao mesmo tempo a indústria 

fala que tem o ISO9000 de qualidade, só que a qualidade total mesmo é essa: 
qualidade nutricional, de sabor, visual, criativa - visto que o ser humano se alimenta 
disso -, qualidade socioambiental, e economicamente justas; pronto; isso é 
qualidade; se a gente une esses 3 itens no desenvolvimento de um produto, a gente 
participa de um processo intenso de regeneração  (Entrevistado B). 

 

Desta forma, o movimento defende que há outras maneiras de aumentar a 

disponibilidade do alimento de qualidade. Conforme analisado por Sassatelli (2010), o Slow 

Food propõe repensar e rearticular o provisionamento de gêneros alimentícios, a rotina de 

preparar e cozinhar o alimento, além de formas de manutenção e divisão do mesmo como 

meios capazes de ampliar a qualidade.  
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Em suma, aumentar a disponibilidade do alimento de qualidade trata-se de 

rearticular politicamente as relações locais-globais. As relações entre as comunidades locais e 

os processos globais são exploradas de maneira persistente e persuasiva pelo Slow Food: 

 
 na verdade, é uma das coisas mais lindas que o movimento faz, que é a construção 

de redes horizontais, como todas as redes que questionam um pouco a verticalidade, 
por exemplo, da política; se o governo faz um programa, manda editais, dá dinheiro 
e na base depois se trabalha isso, isso é uma forma importantíssima. E quando o 
governo não faz isso, o que a gente faz, nada? Então, a articulação de rede é 
importante para que? Para a política pública ser da sociedade civil (Entrevistado F). 

 

A dominação das estruturas locais por processos globais tem sido desmantelada 

pelo movimento, a fim de restaurar os valores e méritos da produção de alimentos que ocorre 

através dos antigos meios de subsistência, em que o próprio sustento dependia de seu próprio 

cultivo (PEACE, 2006). 

 
 quando você fala da soberania das sementes, de preservar as sementes porque elas 

estão em risco e do lado do agronegócio, que prejudica os agricultores familiares e 
que detêm a maioria das sementes e se não tem mais sementes você tá[sic] 
totalmente na mão dessas empresas e dai você tem que usar os produtos dessas 
empresas para que a sua semente germine, então ele coloca a questão para as pessoas 
decidirem, ele tá[sic] sempre colocando (Entrevistado D). 

 

Portanto, o Slow Food apresenta como  seu perfil internacional o engajamento em 

renovar o sistema agricultor. Consequentemente, o movimento busca favorecer o 

desenvolvimento da sensibilidade do gosto como uma forma de educação: 

 
 se tem um trabalho que é importante no Slow Food é a educação das crianças através 

das oficinas do gosto, isso é muito importante e é talvez onde você tenha o maior 
desafio; o grande objetivo nosso seria que na escola toda criança tivesse o direito de 
conhecer todos os gostos do mundo e não o gosto apenas industrializado do que eles 
comem hoje em dia, porque é aí que a coisa se transforma; no momento em que você 
dá diversidade para a criança, você dá a opção para que ela possa se desenvolver e 
que no futuro ela possa ter uma cadeia de biodiversidade muito maior como fonte de 
alimentação para ela (Entrevistado E). 

 

Ao mesmo tempo que o movimento defende a educação do gosto, levanta a 

bandeira pela sustentabilidade, preservação ambiental e luta pela biodiversidade na cadeia 

alimentar: 

 
 a biodiversidade é muito porque nunca conheci tantos alimentos, tantas coisas e se 

não fosse pelo Slow Food não teria um conhecimento de todas as riquezas que tem 
assim, estão sempre sendo destacadas; a sustentabilidade, acho que a forma como o 
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movimento apresenta é um caminho para você ser mais sustentável; quando ele 
coloca essa questão de você pensar no consumo, de você pensar em consumir local, 
mas é uma coisa que é um exercício de cada um, não vai te dar pronto (Entrevistado 
D). 

 

De acordo com o ponto de vista veiculado pelo movimento, o agrobusiness global 

não é somente destrutivo para a cultura local, ele é, em si, desprovido de cultura. Já a 

agricultura de pequena escala é concebida como portadora do  respeito pela experiência e 

conhecimento de tempos remotos, como também compreensível para a cultura das 

comunidades contemporâneas em que é ainda predominante (PEACE, 2006). 

Assim, fica evidente que a dimensão cultural da produção de alimentos por 

artesãos é parte integral da retórica política do Slow Food. São aspectos centrais para a crítica 

do agrobusiness global, pois os atributos sociais da produção de pequena escala são essenciais 

para os contrastes entre eles (PEACE, 2006). 

Diante dessas colocações, não podemos ignorar que, apesar do Slow Food criticar 

os aspectos que caracterizam a relação entre global e local nas sociedade globalizadas, sua 

estrutura de funcionamento está na forma deste modelo. Podemos exemplificar isso apenas 

destacando que, por ser um movimento global, a sua existência só é possibilitada pela 

globalização do mundo. 
 ...micro núcleos de ação local que são os convívios, e também a demanda de colocar 

todos os núcleos articulando, também, em vários níveis em seus territórios e também 
nas sedes, articulando direto com os governos; então, cada um na sua alçada, 
fazendo o mesmo trabalho, que se chama fractal; então, o que o Slow Food lá na 
Itália e nas capitais, nos seus QGs/ escritórios centrais fazem, a gente faz a nível 
local, nos nossos comitês, associações, articulações, etc (Entrevistado B). 

 

Este apontamento tem relação com o fato de que, quando as vozes marginais 

conseguem deslocar as disposições de poder vigente, observamos que obtêm um espaço 

limitado, policiado, muitas vezes subfinanciado, o que repercute em certo grau de cooptação 

ao hegemônico (HALL, 2011). Desta forma, devemos apontar que “o que substitui a 

invisibilidade é uma espécie de visibilidade cuidadosamente regulada e segregada” (HALL, 

2011, p. 321).  

Este cenário revela a cultura como espaço de contestação e repleto de 

contradições. No entanto, de acordo com a linha de argumentação aqui desenvolvida, não 

podemos reduzí-lo à resistência versus cooptação, como um sistema binário de forças. A 

concepção deste espaço deve ser ampliada em prol de uma riqueza de relações de forças que 

nele se estabelecem através de uma forte dialética cultural (HALL, 2011). 



 92 

 

Portanto, quando pensamos na ideia de cultura global, é  importante ter em mente 

a sua constituição através de uma crescente interconexão das culturas locais, tanto em grande 

quanto em pequena escala, sem necessariamente ocasionar a homogeneização de tais culturas. 

Neste sentido, o local não é visto como contraponto do global. Esta visão é compartilhada 

pelo movimento Slow Food, pois como nos foi relatado, “essa é a grande força do movimento, 

é isso que ele faz, as ações no nível local por meio do boca a boca no seu micro, e em nível 

macro, global, está o Petrini com equipes atuando em articulações maiores para fazer essa 

unidade” (Entrevistado B). 

Deste modo, o local pode ser entendido como um aspecto da globalização, visto 

que aquilo que geralmente se entende por local está, geralmente, no contexto do global. 

Vivemos em um mundo que observa, cada vez mais, a fusão cotidiana do econômico com o 

cultural, o que gera, segundo Robertson (2000), a glocalização. A glocalização significa 

reconhecer que termos econômicos aparentemente autônomos têm, frequentemente, profundas 

raízes culturais (ROBERTSON, 2000). 

Assim, em um cenário que possui “a coexistência de vários códigos em um 

mesmo grupo e até em um mesmo indivíduo” (CANCLINI, 2008, p. 136), há o desafio de 

compreender como que “identidades étnicas, regionais e nacionais se reconstroem em 

processos de hibridização intercultural” (CANCLINI, 2008, p. 136). 

Neste sentido, a partir do momento que entendemos a identidade como uma 

construção narrativa, moldada de acordo com os interesses de quem narra, devemos  estar 

atentos às interpelações que este narrador sofre.  

 
 ... a identidade é uma construção, mas o relato artístico, folclórico e comunicacional 

que a constitui se realiza e se transforma em relação a condições sócio-históricas não 
redutíveis à encenação. A identidade é teatro e é política, é representação e ação 
(CANCLINI, 2008, p. 138). 

 

Portanto, em um ambiente midiatizado, composto por sistemas locais e globais, 

tradicionais e inovadores, a identidade é reconstruída incessantemente através dos encontros 

com outras narrativas. Assim, é um processo de co-produção (CANCLINI, 2008). Chamamos, 

aqui, a atenção para o fato do conceito de co-produção ser muito reforçado pelo Slow Food, 

tanto na figura do gastrônomo quanto do consumidor, como já apontado nesta dissertação 

anteriormente.  

 
 aliança é a aliança deste cozinheiro com o produtor, com o que produz ingrediente; 
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no momento em que há essa aliança você começa a mostrar para o mercado da onde 
vem o produto, como esse produto é consumido, como esse produto é produzido e 
começa a restabelecer para o coprodutor que somos nós, consumidores, a soberania 
alimentar (Entrevistado E). 

 

Na medida em que ambos possuem uma grande interação com o mundo que os 

rodeia, são atravessados por encontros com diversas outras narrativas, o que lhes possibilita 

interferir no que pode ser narrado. Assim, isso é correlato ao processo dialético de construção 

de identidades destacado por Canclini. 

Assim, percebemos que há a influência de um dialogismo na construção da 

subjetividade do sujeito, evidenciando que há uma relação de dependência mútua entre as 

relações de poder “dominante” e de “resistência” e, consequentemente, entre os sujeitos que 

as detêm. Isso reforça a visão de que a construção das identidades culturais é composta por 

processos dialéticos, o que se explica pelo fato de  as mesmas, ao surgirem, não serem fixas, 

mas retirarem seus recursos de diferentes tradições culturais (HALL, 2006). 

Deste modo, a globalização favorece a formatação de cruzamentos culturais que 

compõem as identidades, as quais não têm destinos fixos (HALL, 2006). Partindo dessa 

complexa gama de interações, percebemos a importância de “um estudo das identidades como 

processos de negociação, na medida em que são híbridas, dúcteis e multiculturais” 

(CANCLINI, 2008, p. 138). 

Com isso, voltamos à importância do consumo no contexto atual, visto que ele 

funciona como elemento balizador de quem o sujeito é ou poderia vir a ser, ajudando o 

mesmo a se situar dentre as diversas possibilidades de identificações que constantemente o 

mundo lhe oferece. O consumo assume o papel de garantir uma sensação relativamente 

estável ao indivíduo pois, através do processo de escolha, ocorre o conhecimento e 

reconhecimento de si e do mundo em que se vive (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013). 

 
 entrou em 2008 através de um manual português que estava em cima de uma pilha 

de livros velhos que uma amiga estava colocando para doar e viu uma foto de uma 
menina loirinha muito linda que estava segurando um nabo. Disse que rolou uma 
identificação na hora: “nossa, eu sou isso!” (Entrevistado B). 

 

Portanto, faz sentido argumentarmos que o consumo se refere a um processo mais 

profundo do que uma tentativa de manipulação dos meios de comunicação, induzindo a uma 

recepção passiva; deve ser visto como algo “eminentemente social, relacional e ativo, em vez 

de privado, atômico e passivo” (APPADURAI, 2010, p.48). Essa visão do consumo aparece 

também expressa nesta declaração do Entrevistado F: “no lema somos todos coprodutores, já 
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significa não queremos ser consumidores passivos, não queremos consumir qualquer coisa 

que o mercado nos propõe, queremos ser ativos nessas escolhas”. 

Portanto, o consumo não deve ser compreendido apenas por sua racionalidade 

econômica, através de uma visão macrossocial definida pela atuação dos grandes agentes 

econômicos (ALONSO, 2006). Também não deve ser analisado sob a perspectiva que 

superestima a capacidade das empresas em moldarem seus consumidores como lhes convém, 

o que era sugerido pelos estudos marxistas sobre o consumo e sobre a comunicação de massa 

em sua primeira etapa (idem, ib.).  

Devemos voltar nossos olhos para algo além desses pontos, pois a construção da 

racionalidade das relações sociais está mais relacionada à luta pela apropriação dos meios de 

distinção simbólica, do que estaria atrelada à disputa pelos meios de produção. Há uma lógica 

que rege a construção dos signos de status e a forma de serem comunicados, o que evidencia a 

importância dos aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora (CANCLINI, 

2008). 

Isso pode ser exemplificado com o fato de ser em nome de uma reavaliação do 

prazer e da sociabilidade, como também da paisagem, do meio ambiente e da natureza, que o 

Slow Food apresenta a necessidade de mudar o comportamento dos consumidores e das 

comunidades locais. Segundo Sassatelli (2010), o que qualifica a referência do Slow Food ao 

consumo é seu foco na materialidade como cultura . 

De acordo com  isso, podemos dizer que consumir é se inserir em um cenário de 

disputas sociais, tanto pelo que é produzido quanto pelas formas com que isso pode ser 

apropriado. A forma de apropriação dos bens como forma de distinção se utiliza de uma 

lógica de escassez dos mesmos e da impossibilidade de que um bem seja possuído por outros. 

Portanto, recorrendo mais uma vez a Canclini, este autor defende que “no consumo se 

constrói parte da racionalidade interativa e comunicativa de uma sociedade” (2008, p. 63). 

Assim, com as considerações discorridas até aqui, tentamos mostrar, mesmo que 

brevemente, como que o sujeito contemporâneo se constrói e é construído, levantando suas 

possibilidades de negociação neste processo. As narrativas do movimento Slow Food trazem 

vida a essa discussão e evidenciam, ainda mais, a importância da análise do sujeito na  relação 

com o contexto em que vive. 
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2.2 As táticas de atuação do sujeito através do Slow Food 
A partir do que já foi exposto até aqui, entendemos que o Slow Food traça um 

forte vínculo entre a atuação e responsabilização moral do consumidor por suas escolhas, pois 

argumenta que “ele é tão responsável pela produção quanto o próprio produtor, ele é um 

coprodutor porque é a escolha dele que faz com que aquele produtor na ponta seja valorizado” 

(Entrevistado E). Isso mostra que as ações do sujeito contemporâneo, no transcorrer de sua 

vida cotidiana, vem ganhando foco quando se busca compreender de forma mais profunda as 

ambivalências que marcam os tempos atuais. 

Deste modo, verifica-se como essencial relembrar Michel de Certeau para 

iluminar essa discussão, a começar pela sua colocação de que “a atomização do tecido social 

dá hoje uma pertinência política à questão do sujeito” (CERTEAU, 2014, p. 51). Assim, o 

mencionado autor atrela a importância política do sujeito à formação da cultura cotidiana, 

pois acredita que a cultura cotidiana é  uma forma de apropriação ou reapropriação, as quais 

são praticadas através do consumo ou recepção.  

Para iniciar uma análise mais aprofundada sobre algumas das contribuições de 

Certeau (2014) para o campo acadêmico, é pertinente apontar que seu interesse em estudar o 

sujeito e suas práticas cotidianas foi despertado pela busca por entender melhor movimentos 

sociais. A partir dos acontecimentos que eclodiram em maio de 1968, Certeau mostra-se 

tocado e dirige seu esforço intelectual para elucidar a situação a partir de uma ótica micro-

social.  

É interessante notarmos que o interesse que direcionou Certeau aos estudos das 

relações microssociais está estreitamente relacionado com o contexto que formatou o berço do 

movimento Slow Food, conforme mencionado no Capítulo 1. Foi a partir da tentativa de 

compreender aquilo em que o ser humano se transforma de acordo com as experiências que 

vivencia, - análise extremamente pertinente para esta dissertação -, que Certeau  investigou a 

veracidade do que constitui a cultura em uma sociedade. 

Deste modo, Michel de Certeau revela-se uma mente intrigada, perspicaz e crítica, 

que se esquiva das fórmulas prontas estruturadas por cânones rígidos e hierarquias que 

marcavam sua época. Na busca por trilhar seu caminho próprio, o mencionado autor formata 

sua questão de pesquisa sem se preocupar com o incômodo que ela poderia causar, 

pontuando, deste modo, a pergunta “como se criar?”. Essa questão já mostra em si mesma 

uma inversão na forma de perceber o mundo à sua volta, revelando um deslocamento da 
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perspectiva de um consumo passivo para formas de apropriação dos produtos que evidenciam 

uma criação própria de cada consumidor. 

A partir da construção deste olhar cauteloso como uma forma de análise, Certeau 

(2014) se debruça sobre uma produção silenciosa exercida por todos aqueles que não são 

produtores de uma cultura legitimada. Assim, ao invés de se preocupar com os produtos 

oferecidos no mercado, Certeau analisa as operações do uso que os usuários fazem de seus 

bens, visto que é algo que fica camuflado pelo sistema de produção das indústrias culturais. 

Dentro desta lógica, Certeau (2014) coloca a necessidade de esquivar-se dos 

dados estatísticos, que associados à racionalidade instrumental, só conseguem revelar o que é 

homogêneo. O autor destaca que a estatística não leva em conta o que pode significar uma 

inventividade cotidiana, algo que não seja literal, composto por uma bricolagem heterogênea 

de operações e histórias diversas. 

Portanto, Certeau (2014) busca a produção não exercida por pequenos grupos, 

mas pela maioria que paga pelos produtos-espetáculos produzidos pelas indústrias culturais, 

marginalizada pela falta de legitimidade. No entanto, o autor destaca que esta marginalização 

não é homogênea. Ela se diferencia de acordo com as relações de força que a envolvem.  

Indagado como que uma sociedade não se reduz às estratégias dos poderes 

hegemônicos, Certeau foi a campo e descobriu que  “maneiras de fazer” constituem as mil 

práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção 

sócio-cultural” (idem, 1994, p. 41). 

Esta abordagem dialoga com a preocupação de Martin-Barbero de desvincular o 

estudo da recepção do espaço limitado proposto pela pesquisa “dos usos e gratificações”. 

Barbeiro enfatiza que a comunicação não deve ser pensada apenas em termos de circulação de 

mensagens, efeitos e reações que provocam, mas sim problematizada dentro do campo da 

cultura: 

 
 dos conflitos articulados pela cultura, das mestiçagens que a tecem e dos 

anacronismos que a sustentam, e por fim do modo com que a hegemonia trabalha e 
as resistências  que ela mobiliza, de resgate, portanto, dos modos de apropriação e 
réplica das classes subalternas” (BARBERO, 2009, p. 302). 

 

Esta problematização atinge a visão da vida social ser composta, 

majoritariamente, de formas de apropriação únicas (CERTEAU, 2014). Através da análise da 

vida comum podemos desvelar uma inteligência ordinária que, por meio de circunstâncias e 

ocasiões específicas que surgem no decorrer da vida cotidiana, provocam criações efêmeras. 
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No entanto, quando são percebidas pela indústria cultural, são intituladas como formas de 

resistência ou de barreiras para o desenvolvimento sociocultural previsto (CERTEAU, 2014). 

Essa suposta previsão para o desenvolvimento sociocultural está ligada a uma 

visão economicista da relação produção e consumo. Acreditamos que a demanda é 

determinada por forças econômicas e sociais articuladas à produção, como também pela 

manipulação que o consumo faz dessas forças dentro de seu limite de atuação (APPADURAI, 

2010). 

Neste sentido, a demanda está longe de ser apenas uma resposta à disponibilidade 

de bens e dinheiro ou às necessidades individuais e, sim, representar uma “expressão 

econômica da lógica política do consumo” (APPADURAI, 2010, p. 48). A demanda, mesmo 

atrelada  aos desejos individuais, é colocada como “impulso gerado e regulamentado 

socialmente” (idem, p. 50), até porque é “impossível ver o desejo por bens como algo sem 

fundamentos ou independente da cultura” (ib., p. 46). 

Portanto, podemos complementar essas colocações destacando que “as práticas do 

consumo são os fantasmas da sociedade que leva o seu nome. Como os “espíritos” antigos, 

constituem o postulado multiforme e oculto da atividade produtora” (CERTEAU, 2014, p. 

92). 

Como resultado dessas análises, podemos pensar em uma concepção política do 

agir, que atravessa as relações de força que compõem uma sociedade. Com este enfoque, 

Certeau constrói uma discussão em torno das atuações táticas e estratégias que formatam as 

relações socioculturais, permeadas pelo poderio econômico, à medida que enfatiza: “a tática é 

determinada pela ausência do poder, assim como a estratégia é organizada pelo postulado de 

um poder” (CERTEAU, 2014, p. 95).  

Ao explicar mais detalhadamente o que caracteriza cada uma, Certeau (2014) 

destaca que a estratégia se pauta pelo domínio de um lugar próprio, que se distingue aos olhos 

dos outros e perpetua no decorrer do tempo. Isso evidencia um domínio do tempo através de 

uma autonomia, que se relaciona à busca pela visibilidade, tanto de se fazer notado pela 

detenção de um poder, quanto de possuir visões privilegiadas do mundo, antecipando-se ao 

tempo pela capacidade de leituras prévias dos lugares. É um gesto de raiz cartesiana, 

vinculado à modernidade militar, científica e política.  

Já a tática é marcada pela ausência de um lugar próprio, de autonomia e de 

previsibilidades. Ela pertence a um não lugar, o que lhe fornece mobilidade para aproveitar as 
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ocasiões, que muitas vezes aparecem através das falhas de vigilância dos espaços dominados 

(CERTEAU, 2014). 

Enquanto as relações espaciais são privilegiadas pelas estratégias, o saber lidar 

com o tempo torna-se crucial para o desenvolvimento das táticas. É através do aproveitamento 

de um instante preciso que se abre possibilidades de caça em territórios já demarcados por um 

poder estratégico. Deste modo, a tática está relacionada à astúcia, necessitando de 

movimentos rápidos, criativos e sutis. Assim, a tática pode ser compreendida como a arte do 

fraco (CERTEAU, 2014). 

Dentro desta discussão, também não podemos esquecer que há casos de subversão 

da dominação. Esta subversão, quando ocorre, se dá por meio do processo de assimilação 

pelos tidos como dominados, o que pode ser observado através da forma de apropriação do 

que é imposto para consumir. Esse processo, muitas vezes, é perceptível em colonizações 

indígenas como também, em menor grau, nas sociedades ocidentais contemporâneas 

(CERTEAU, 2014). 

Isso nos mostra que, para entendermos o significado das ‘coisas’, é preciso 

analisar como cada ‘coisa’ é manipulada por seus usuários, sendo que apenas a presença, ou 

mesmo a circulação, não trazem uma elucidação satisfatória (CERTEAU, 2014). Essa 

colocação relaciona o valor das mercadorias a uma subjetividade provisória, visto que “o 

valor jamais é uma propriedade inerente aos objetos, mas um julgamento que os sujeitos 

fazem sobre ele” (APPADURAI, 2010, p. 15). 

Este valor transitório remete ao fato de que mercadorias estão sempre em 

movimento e, portanto, ser denominada de mercadoria pode significar uma fase na vida das 

coisas. Partindo desta ótica, podemos concordar que “o fluxo de mercadorias, em qualquer 

situação determinada, é um acordo oscilante entre rotas socialmente reguladas e desvios 

competitivamente motivados” (APPADURAI, 2010, p. 31). 

O desvio de uma rota representa um aspecto extremamente significativo na 

dinâmica do consumo e está vinculado com a ação de um sujeito ativo, que se articula em sua 

localização de sujeito, com a biografia das coisas e com a história social. O desvio de 

mercadorias tem um significado arrojado, pois manipula regras já estabelecidas e socialmente 

aceitas. Sair da rota sinaliza um momento de crise ou criatividade, o que pode ocorrer tanto no 

âmbito econômico quanto estético e que traz a abertura de novos caminhos, como é colocado 

abaixo:  

 



 99 

 

 Tal desvio não é apenas um instrumento de desmercantilização do objeto, mas 
também a (potencial) intensificação da mercantilização pelo aumento de valor que 
resulta deste desvio. Este aumento do valor por meio do desvio está por trás da 
pilhagem de objetos de valor dos inimigos em tempos de guerra, da compra e 
exibição de objetos utilitários “primitivos”, do deslocamento dos objetos 
“encontrados”, da formação de coleções de qualquer espécie. Em todos estes 
exemplos, o desvio das coisas combina o impulso estético, o vínculo empreendedor 
e um toque de choque moral (APPADURAI, 2010, p. 45). 

 

Assim, chamamos a atenção para trilhas que se formam sem serem vistas, que de 

forma astuta revelam rotas desconhecidas, criadas pelos usos próprios do que se consome. 

Cabe, aqui, a colocação de que o Slow Food trabalha com a perspectiva de abertura de trilhas, 

a começar com a ênfase dada a que os consumidores devem estar dispostos a suportar outras 

maneiras de articular a produção e o consumo (SASSATELLI, 2010), como podemos 

observar através do relato abaixo: 

 
 eu era viciado em baiconzitos, é uma coisa que eu gosto, gostava; nunca mais comi, 

mas aquela sensação da crocância, do sal, do mamy artificial que me pegava, que 
fica preso no corpo, tudo aquilo é uma mecânica para poder comer aquele bicho. Eu 
pesava 123 kilos e hoje peso 100, perdi 23 kilos num processo de entender como é a 
minha alimentação quando começo a fazer um pouco melhor as minhas escolhas. 
Isso é tudo do individuo mesmo, e é conhecer você, começar a perceber, ganhar 
novamente a soberania alimentar, o direito de falar: eu vou escolher (Entrevistado 
E). 

 

Um aspecto que achamos interessante de ser destacado, neste apontamento, é o 

fato de que, através do que é tirado do seu lugar dito como certo,  tal ponto passa  a ser 

perceptível (CERTEAU, 2014). Esta trama entre consumo, rotas e desvios, também é 

permeada pela biografia e história social do que Appadurai denomina de coisas. A colocação 

do autor revela que grande parte dos fatores decisivos para o desenvolvimento de novas 

mercadorias está relacionada a aspectos políticos e sociais: 

 
 A história social das coisas e suas biografias culturais não são assuntos de todo 

separados, pois é a história social das coisas, no decurso de longos períodos de 
tempo e em níveis sociais extensos, que constrói coercivamente a forma, os 
significados e a estrutura de trajetórias de curto prazo, mais específicas e 
particulares. Também há casos, ainda que tipicamente mais difíceis de documentar 
ou prever, em que muitas alterações pequenas na biografia cultural das coisas 
podem, com o tempo, levar a alterações em suas histórias sociais (APPADURAI, 
2010, p. 54). 

 

Desta forma, devemos destacar que não são as inovações tecnológicas as grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento das novas mercadorias, mas sim, as alterações da noção 

de valor das coisas. “As pessoas que buscam inovação não vão encontrar inovação em 
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tecnologia sem alma, o próximo passo é o ganha ganha ganha, é a tecnologia a serviço da 

regeneração da saúde e da natureza” (Entrevistado B). 

São essas mudanças de percepção em relação ao valor que propiciam que as 

descobertas tecnológicas tenham novos usos, gerando novas formas de controle político dos 

produtos de tais inovações (APPADURAI, 2010). 

Também é importante destacarmos que não há tecnologia neutra, visto que o 

contexto econômico, político e social, aliado à sua própria materialidade, a localiza 

historicamente (FELINTO, 2006). Quando as tecnologias entram em circulação, interferem na 

realidade em que atuam, como exemplifica o trecho abaixo: 

 
 Surge uma curiosa inversão, onde a materialidade das novas tecnologias determina 

um imaginário de imaterialidade para os sujeitos humanos. As fantasias sobre a 
transferência (download) de consciências humanas para computadores confirmam 
essa ideia” (FELINTO, 2006, p. 51). 

 

Assim, na medida em que as técnicas passam a ser incorporadas em novos usos, 

elas irão provocar um novo ciclo de mudanças de percepção em relação ao valor das coisas. 

Um exemplo disso é a fala de um entrevistado quando indagado sobre os materiais 

institucionais do movimento, como o site, manuais, almanaques, entre outros:  

 
 Eles ajudam a gente a se colocar num lugar e fazer um trabalho muito bonito que dá 

uma firmeza mesmo. É aí que eu vejo que a ferramenta da propaganda, do 
marketing, da administração, das finanças, desse corporativo, desse sistema que a 
gente criou, é uma caixinha de ferramentas que quando a gente coloca alma, 
conteúdo, e tá a serviço, faz sentido (Entrevistado B). 

 

Esta frase nos revela que a percepção de valor que atribuímos às ‘coisas’ está 

relacionada com o contexto em que são utilizadas. Assim, quando a ‘caixinha de ferramentas’, 

criada pelas práticas dominantes, mostra-se útil, ela recebe outra atribuição de valor. Isso 

também nos remete a uma flexibilidade conveniente do entrevistado, aspecto que será melhor 

discutido na capítulo 3. 

 De qualquer modo, a mudança de percepção de valor pode ser associada com a 

influência da mobilidade em nossa vida cotidiana atual, mudando a nossa noção do tempo e o 

modo de nos relacionarmos, como é explicado abaixo: 

 
 (...) Entretanto, a mobilidade virtual não apenas se potencializou e se diversificou 

com o advento da internet e das mídias móveis, como também adquiriu novos 
significados, a saber, a habilidade humana para fazer uma entidade abstrata, a 
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informação, fluir eletronicamente (Santaella, 2010, p. 110). 
 

Com isso, fica evidente que tanto as rotas e os desvios das mercadorias, quanto as 

estratégias e táticas dos consumidores, propiciam um dinamismo sociocultural intenso. Esse 

dinamismo provoca mudanças nas práticas cotidianas e no modo do sujeito perceber a si 

mesmo e o mundo à sua volta, o que podemos observar através das atividades em que o 

movimento Slow Food se envolve: 

 
 aí a gente tem a conferência municipal de meio ambiente que aconteceu ano passado 

e alí, naquela reunião que eu fui, ficou decidido o programa ‘composta São Paulo’, 
que colocou na mão de 2mil paulistanos composteiras pra gente aprender e mudar o 
hábito, com mais força, da cidade de São Paulo; então, foi uma ação de marketing,  
educar, formar com mais impacto e velocidade que é o que a gente precisa, tomada 
de consciência e ação. (Entrevistado B). 

 

Essas alterações perceptivas não são uniformes, pois a mobilidade do consumidor 

pode ser facilitada pelo repertório dos bens culturais com que ele tem contato. 

 
 eu sou engenheiro de alimentos, eu trabalhei na grande indústria, eu sei como o 

alimento ultra processado é feito, eu sei, eu tenho este conhecimento, e mudei, eu 
não consigo mais pensar da mesma forma, eu sei oque a indústria pode fazer, eu sei 
o que a indústria pode vender para a pessoa (Entrevistado E). 

 

 Portanto, os consumidores possuem margens de manobra distintas em relação ao 

sistema de produtos que lhes são ofertados (CERTEAU, 2014). 

Esta possibilidade de manobra é articulada no interior da cultura, a qual confere 

ao mais forte legitimidade, controle ou o seu próprio deslocamento. Porém, não deixa de ser a 

partir dos procedimentos de consumo que o sujeito consegue preservar sua diferença em meio 

a uma dominação que impõe leis próprias (CERTEAU, 2014). 

Um exemplo, que consideramos muito interessante do movimento Slow Food e 

exemplifica uma possibilidade de manobra do consumidor, é a Disco Xepa. Trata-se de um 

evento urbano itinerante que, em geral, utiliza alimentos que vão ser jogados fora, como as 

sobras de feiras livres, por exemplo; com estas sobras, realiza-se o que chamam de 

“banquete”. De acordo com as informações encontradas no site brasileiro do movimento, 

dado as alarmantes estatísticas de fome e de desperdício de alimentos, a Disco Xepa foi criada 

pela rede jovem do movimento como um evento para ser aplicado no mundo inteiro, com o 

objetivo de conscientizar o maior número possível de pessoas sobre o consumo responsável 

de alimentos em centros urbanos.  



 102 

 

 
 na boa, a gente precisa continuar se esfaqueando, se matando, passando fome? A 

Disco Xepa por exemplo, que é o que eu tenho mais trabalhado dentro da 
ecogastronomia, eu mapeei vinte e seis itens e ainda preciso fazer uma edição nova, 
são vinte e nove itens e o desperdício é um, é gigante e coloca a gente em cheque. 
Como é que a gente pode cozinhar com sabedoria ecogastronômica e como a gente 
pode ser nessa sociedade assim, em São Paulo - a gente tem um desperdício na 
ordem de 51% do que é colhido na cidade de São Paulo diariamente de lixo; é 
resíduo orgânico, que é comida, dá 6mil 500 toneladas dia de alimento indo pro 
lixo... tem alguns entraves que fazem isso acontecer e muita cultura nossa, que no 
dia a dia agimos inconscientes (Entrevistado B). 

 

Designada como uma ação cidadã, a ideia da Disco Xepa é mostrar soluções 

eficientes e divertidas que combatam o desperdício, a má alimentação e que possam ser 

multiplicadas. A frase abaixo encontrada no site do Slow Food revela esse caráter do evento: 

 
 Através de um ambiente educativo, artístico, musical e culinário, estaremos ao ar 

livre reaproveitando esses alimentos "desqualificados" e transformaremos em um 
banquete delicioso e profundamente inspirador. Serão servidos quitutes, sopas, 
saladas, sucos e vitaminas, que são distribuídos gratuitamente (Slow Food, 20155). 

 

                                                
5 Link do site acessado em 02/02/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/textos/noticias-slow-food/743-festival-
disco-xepa-contra-desperdicio-alimentar-da-inicio-ao-financiamento-coletivo 
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Figura 2 - Disco Xepa. Fonte: fotos, de autoria da pesquisadora, do evento do Slow Food realizado em 
19/10/2014 no Parque da água branca, SP 

 

Assim, tomando o referencial de Certeau (2014) pode-se dizer que o Slow Food 

entende que é a partir das táticas do consumo - também designadas como “engenhosidades do 

fraco”, em termos certonianos - que irá emergir um processo de politização das práticas 

cotidianas do consumo de alimentos, instrumento essencial para a conquista de uma vida 

melhor, de uma vida boa.  
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2.3 O Slow Food como uma proposta de politização do consumo 
Ao relacionarmos diretamente o consumo com um processo de politização, é 

relevante para esta discussão relembrarmos que, por muito tempo, o consumo foi descrito 

como um ato individual circunscrito dentro da esfera privada. O consumo era dissociado da 

esfera pública e política, as quais articulam questões relativas à cidadania e direitos de cada 

indivíduo (SASSATELLI, 2007). 

No entanto, com o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao consumo, 

podemos verificar que o consumo está representado no âmbito tanto público quanto privado, e 

é extremamente vinculado com as relações de poder presentes em ambas esferas. Através do 

consumo é possível visualizar os discursos que transitam em cada contexto sociocultural e, 

consequentemente, o surgimento de novos atores e suas tentativas de negociação (ROCHA, 

2008). 

O consumo articula uma política de representação, a qual relaciona a maneira com 

que mercadorias de consumo, práticas e identidades são representadas por significados 

simbólicos e imagens (SASSATELLI, 2007). O imaginário que envolve o consumo fornece 

para as pessoas um repertório para auto representação, como também para o entendimento do 

mundo. 

Isso possibilita o sujeito explorar suas diversas facetas, construindo e sendo 

construído através do consumo, em um processo de conhecimento e re-conhecimento de si e 

do mundo em que vive. Jesús Martin-Barbero fala um pouco da importância desse processo 

para o sujeito:  

 
 aquele no qual re-conhecer significa interpelar, uma questão acerca dos sujeitos, de 

seu modo específico de se constituir. E não só os sujeitos individuais, mas também 
os coletivos, os sociais, e inclusive os sujeitos políticos. Todos se fazem e refazem 
na trama simbólica das interpelações, dos reconhecimentos. Todo sujeito está sujeito 
ao outro e é ao mesmo tempo sujeito para alguém. É a dimensão viva da 
sociabilidade atravessando e sustentando a dimensão institucional, a do “pacto 
social” (BARBERO, 2009, p. 306). 

 

Nesse processo de reconhecimento, por meio das relações de força vinculadas ao 

consumo, há uma visão normativa do que é certo ou errado de ser consumido, forma de 

expressão das forças culturais dominantes. O que hoje consideramos como um consumo 

‘normal’ é de fato uma construção social que foi estabelecida através do tempo, variando de 
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acordo com os lugares e aplicada a diferentes assuntos e objetos de maneiras distintas 

(SASSATELLI, 2007). 

Esta qualidade normativa, ao mesmo tempo que tensiona a escolha do 

consumidor, define maneiras e limites da mesma. Porém, de acordo com a discussão que já 

foi desenvolvida no item 2.2 do presente capítulo desta dissertação, o consumo também deve 

ser relacionado com um “murmúrio incansável”, com uma quase-invisibilidade que tem a arte 

de utilizar produtos que lhe são impostos pela impossibilidade de produzir o que lhe é próprio 

(CERTEAU, 2014).  

Enfatizamos que existe uma distância entre o que se produz no mercado e o uso 

que se faz dessa produção. Este uso pode ser associado a uma atividade leitora, sobre a qual o 

consumidor pode criar suas significações, o que não lhe confere propriedade, mas permite 

escapar da lei que estrutura o meio social (CERTEAU, 2014). Encontramos no Slow Food 

diversas iniciativas de exercício da atividade leitora: 

 
 o final do ano eu faço a primeira Disco Xepa, tomo conhecimento de todas as 

estatísticas. Percebo que o agronegócio é sustentado em cima de  argumentos muito 
chaves: que tem que sustentar a fome no mundo e que tem que ser transgênico e que 
tem que ser com agrotóxico; aí eu entro nessas estatísticas de desperdício que diz 
que a gente produz o dobro para alimentar a população do mundo; aí nessa reunião 
eu vejo esse dado muito alí, naquela rede, não tinha visto nunca esse dado publicado, 
a secretaria de serviço contou isso; eles fazem as estatísticas de coleta de São Paulo, 
e isso é no mundo inteiro (Entrevistado B). 

 

Essa atividade leitora também é abordada por Jesús Martin-Barbero, sobre a qual 

destaca a ressignificação operada pelo consumidor  e, desta forma, o seu papel de negociador: 

 
 Se entendemos por leitura a atividade por meio da qual os significados são 

organizados por meio de um sentido, resulta que na leitura – como no consumo – 
não existe apenas reprodução,  mas também produção, uma produção que questiona 
a centralidade atribuída ao texto rei e à mensagem entendida como lugar da verdade 
que circularia na comunicação (BARBERO, 2009, p. 293). 

 

Relacionamos este processo de leitura com o que Sassatelli (2007) chama de 

“descomoditização” da mercadoria. Antes de ser apropriada, a mercadoria é atravessada por 

relações impessoais. A partir do momento que o consumidor insere a mercadoria em seu 

cotidiano, ela passa a adquirir novos usos e significados de acordo com o contexto em que se 

encontra. De valor puramente comercial, as mercadorias passam a representar outros tipos de 

valores, como o afetivo, relacionamentos, simbolismos, status, convenções, etc. 
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Esta qualificação ou descomoditização das mercadorias é posta como fundamental 

para o movimento Slow Food. As características de cada alimento são postas como cruciais 

para a apreciação da comida como um bem cultural, visto que o alimento pode se tornar um 

instrumento de educação, conscientização cultural e emancipação social (SASSATELLI, 

2010). 

Este debate acerca da atividade leitora do consumidor coloca o consumo como um 

espaço de produção de sentidos. Essa produção ocorre, principalmente, através dos usos que 

são conferidos aos objetos por meio de seu consumo e que fornecem uma forma social a eles 

(BARBERO, 2009). 

No transcorrer da atividade de leitura, chamamos a atenção para a análise das 

construções retóricas, que abarcam as metáforas, figuras de linguagem, possibilitando o 

emprego do mesmo material de diferentes formas. São os “desvios metafóricos, condensações 

elípticas, miniaturizações metonímicas etc” (CERTEAU, 2014, p. 97), que revelam 

manipulações da sintaxe, alterando o sentido próprio da língua vigiada pela gramática. 

Essas manobras das maneiras de falar são utilizadas na tentativa de inverter 

posições, impactando as maneiras de fazer das práticas cotidianas. Isso evidencia uma 

aproximação dos movimentos retóricos às astúcias práticas, pois são indicadores de jogos de 

força que permeiam o consumo, fornecendo subsídio para a análise das táticas do fraco 

(CERTEAU, 2014). 

Desta forma, o consumo pode ser considerado como um contexto de 

reenquadramento, pois, através da apropriação de mercadorias comoditizadas, estas são 

transformadas em mercadorias com significados personalizados (SASSATELLI, 2007). É por 

meio deste reenquadramento que os consumidores conseguem usar mercadorias para construir 

suas identidades, evitando que eles próprios sejam comoditizados. Deste modo, é importante 

pontuarmos que as práticas de consumo revelam identidades, pois é através delas que nos 

comunicamos e nos posicionamos socialmente (ROCHA, 2008). 

A partir disso, destacamos que o movimento Slow Food coloca que a questão em 

torno da qualidade do alimento deve ser interpretada como uma representação da 

personalidade do consumidor, este que cada vez mais demonstra uma consciência inteligente, 

competência e exigência  (SASSATELLI, 2010). 

Consequentemente, o consumo interfere na percepção que temos do que nos 

rodeia, possibilitando reconhecer os outros como iguais ou diferentes. Esse entrelaçamento do 
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consumo com a nossa identidade, como uma cultura que nos revela, atribui a ele uma 

dimensão política (ROCHA, 2008). 

O Slow Food defende que a politização é um resultado de um questionamento 

persistente dos consumidores (SASSATELLI, 2010), o que pode ser observado pelo relato 

abaixo: 

 
 o consumo é necessário e as escolhas, elas são políticas, até o descaso é, né[sic], se 

você não está nem aí, se você “ah qualquer coisa, eu como qualquer coisa, eu faço 
qualquer coisa”, você tem uma certa política do não fazer, e aí vem qualquer coisa 
também, mas eu acho que comer, se você pode, se não pode não, você come três 
vezes por dia, são três vezes que você pode ser político, são três chances de você 
atuar, como você faz para melhorar o planeta, são três momentos onde você pode 
fazer disso (Entrevistado C). 

 

No contexto contemporâneo, a dimensão política do consumo está vinculada tanto 

à estética quanto à ética, seja pela crescente estetização da vida cotidiana como pela busca de 

atribuição de sentido (ROCHA, 2008). Podemos observar essa vinculação estética e ética 

dentro da dimensão política do Slow Food, através do direito ao prazer da alimentação, o que 

é colocado como princípio básico do movimento (SASSATELLI, 2010). 

O alimento e a cultura do comer fazem parte da chamada pequena ética, entendida 

como o exercício cotidiano de atribuir valores morais às pequenas ações do dia-a-dia 

(PERES-NETO, LOPES, 2013). Portanto, é através do consumo que construímos nossa 

visibilidade social e, também, evidenciamos nossa ética pelos sentidos que deixamos expostos 

de nós mesmos (ROCHA, 2008). 

A cidadania, através da visibilidade de sentidos proporcionada pelo consumo, 

aparenta ter melhores perspectivas de desenvolvimento quando imersa nas culturas do 

consumo (TASCHNER, 1997). Assim, como um meio poderoso do sujeito marcar seu 

posicionamento no mundo em que está inserido, o consumo começa a constituir uma nova 

maneira de ser cidadão (CANCLINI, 2008). Dito isso, devemos ter em mente que “deixar-se 

consumir pelo consumo distancia-se, em muito, de ser sujeito de suas práticas e hábitos de 

consumo” (ROCHA, 2008, p. 130). 

Deste modo, podemos perceber o consumo como uma esfera de ação social, 

regulada de acordo com a expressão individual. Isso não quer dizer que o sujeito é livre, pelo 

contrário, a subjetividade requisitada pelo consumo é uma individualidade obrigatória 

(SASSATELLI, 2007).  
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Para consumir de maneira apropriada, as pessoas precisam ser mestras de suas 

vontades e sinalizar suas diferenças de commodities. Em outras palavras, consumidores 

precisam legitimar soberania no mercado na medida em que eles são soberanos de si próprios 

(SASSATELLI, 2007), o que é muito enfatizado pelo movimento Slow Food: 

 
 ele é um ato político, é o grande ato, essa escolha, e falo, insisto para você, a coisa 

mais íntima que nós temos, você escolhe o que você vai colocar para dentro do seu 
corpo, é mais íntimo do que sexo, tá[sic] certo, é a tua escolha, então, é um ato 
político, é um ato de escolha individual, pessoal e é soberania, eu acho que é você se 
ver como ser humano e como cidadão, eu sei o que eu tô[sic] comendo, eu quero 
escolher aquilo que eu tô[sic] comendo, isso é política (Entrevistado E). 

 

Portanto, cabe ressaltarmos que “a escolha é, sim, de cada um de nós” (ROCHA, 

2008, p. 130). Essa responsabilização moral do sujeito por suas ações é muito importante para 

pensar o consumo como política, mas, também, enseja uma espécie de meritocracia atrelada 

às ações de consumo, aspecto que apontamos como crítico através da argumentação exposta 

de João Freire Filho (2012) no Capítulo 1. 

Como já apontado ao longo desta dissertação, o consumo visibiliza as relações 

sociais e respectivas estruturas de poder. Deste modo, é importante apontarmos o consumo 

como meio do sujeito visibilizar sua ética, através da produção de sentidos que sua 

apropriação comunica, o que é indissociável da ação individual e de seu posicionamento no 

contexto, o que conseguimos perceber como algo impregnado nas narrativas do Slow Food: 

“Acho que é intrínseco do ser humano essa coisa de querer tá[sic] junto, participar, e ter o seu 

individual reconhecido, então o Slow Food mostra que isso é possível e como no comer” 

(Entrevistado B). 

Um ponto problemático - que transcende à nossa discussão - é a própria 

possibilidade de pensar o consumo como uma ferramenta de ação política que não está 

disposta para todos, pois, como já disse Certeau (2014), as margens de manobra articuladas no 

interior da cultura são distintas para cada consumidor. Esse aspecto é percebido e criticado 

pelo Slow Food: 

 
 ora, no momento em que você tem opções na vida tá[sic], você definiu: olha eu 

quero comer isso, eu quero comer aquilo, você tem soberania para fazer o que você 
quiser com o seu corpo e com sua vida; hoje nós não temos essa capacidade, eu 
tô[sic] falando, fora algumas poucas pessoas, algumas pessoas mais instruídas, que 
tem a saúde, a saudabilidade ou mesmo alguns outros critérios... (Entrevistado E). 
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Assim, o consumo como ato político pode ser associado a um ato meritocrático, o 

que camufla algumas injustiças sociais. Esta é uma discussão que demandaria maior 

aprofundamento. O que nos parece pertinente acrescentar nesta reflexão é que alguns autores, 

como Sassatelli (2007), Alonso (2006), Slater (2003) ou Taschner (1997), consideram que a 

ambivalência do consumo revela, essencialmente, o seu aspecto político. 

Partindo desta discussão para um olhar mais crítico à contemporaneidade, 

ressaltamos que, com a perda de estabilidade que a acomete, atrelada à expansão generalizada 

da racionalidade técnica em diversos âmbitos da atuação humana, as táticas, que agora 

podemos apontar como atos políticos do sujeito, começam a ser cada vez mais visíveis. Isso 

significa que o consumo, cada vez mais, é infiltrado por um movimento migratório de práticas 

(CERTEAU, 2014).  

Com isso, o modelo estratégico conceituado por Certeau (2014) passa, aos 

poucos, por modificações, assim como sua capacidade transformadora. Essa tática de atuação, 

que busca por transformações no modelo estratégico, é um dos objetivos da atuação do 

movimento Slow Food, o que podemos perceber através de suas ações:  

 
  na verdade o Slow Food é exatamente a resistência para tudo isso, como que eu te 

falo, eu acho que a única, e essa é a minha motivação, a única solução para o planeta 
é o Slow Food, é o único movimento que tem força suficiente dentro do food 
moviment global para poder fazer frente às grandes corporações e ele faz, tanto é que 
ele fez na Europa e agora estamos trabalhando aqui e na América Latina. O Slow 
Food fez um acordo com a FAO recentemente, já tem um ano, onde a FAO 
reconhece o Slow Food e a arca do gosto, os produtos que o Slow Food determina 
para entrar dentro arca do gosto como um repositório de produtos da agricultura 
familiar, e orienta iniciavas e recursos para a manutenção dessas tradições e desse 
modo de produção, isso foi um acordo feito com a FAO o ano passado, entre o 
Graziano e o Petrini, eles montaram esse acordo e funciona. É interessante isso 
porque não tem ninguém que faça esse contraponto, quando se faz isso na FAO, 
você acaba fazendo com que a ONU estabeleça regras muito claras de como são as 
questões agrícolas, e aí começa-se através da ONU a combater a grande indústria 
(Entrevistado E). 

 

Neste contexto, Certeau (2014) faz alusão a um estágio avançado deste cenário, a 

partir da proliferação incontrolável de táticas imersas em forças estratégicas, essas últimas 

exercendo coerções para propiciar uma segurança socioeconômica ao seu poder. O 

questionamento que o autor realiza, com o qual concordamos, é se isso faz referência ao 

cenário cosmopolita realmente futuro, ou ao próprio presente. A internet é um exemplo que 

exponencializa a possibilidade de interação entre as forças estratégicas e as táticas e, 

consequentemente, a busca por controle como por rotas alternativas.  
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Assim, esse movimento migratório de práticas e que se revela intenso na pós-

modernidade, implica um sujeito ativo, pensante, que pode reproduzir, mas que coloca em 

ação o seu poder de reflexão. Desta forma, Jesús Martin-Barbero aponta o consumo como 

espaço importante para que a reflexão ocorra, como explica: 

 
  O espaço da reflexão sobre o consumo é o espaço das práticas cotidianas enquanto 

lugar de interiorização muda da desigualdade social, desde a relação com o próprio 
corpo até o uso do tempo, o hábitat e a consciência do possível para cada vida, do 
alcançável e do inatingível. Mas também enquanto lugar da impugnação desses 
limites e expressão dos desejos, subversão de códigos e movimentos da pulsão e do 
gozo (BARBERO, 2009, p. 292). 

 

Muitas vezes são esses sujeitos reflexivos, que atuam politicamente através do 

consumo, que fazem com que atores sociais entrem em diálogo. Com isso, é possível 

observarmos migrações de práticas por meio da demanda crescente por produtos éticos na 

comercialização de mercadorias, a conscientização ecológica comprovada com o aumento de 

produtos verdes, o desejo por transparência na cadeia de produção de mercadorias como uma 

forma de atender aos crescentes protocolos para negócios responsáveis, etc (SASSATELLI, 

2007). O movimento Slow Food acredita que o consumidor é o principal agente de mudança 

(SASSATELLI, 2010): 

 
  ....só que o consumidor e a gente vai trabalhar muito forte nisso, é de que ele seja 

uma pessoa inteligente e dotada de ferramentas de discernimento sensorial para 
perceber um produto bom e um produto péssimo, e tem muito produto péssimo que 
custa caro sendo oferecido no mercado (Entrevistado B). 

 

Deste modo, observamos que, ao lado da expansão das marcas globais, está 

crescendo uma variedade de movimentos sociais que questionam os limites do mercado e as 

relações entre produção e consumo. Além de sugerir formas alternativas de consumo, tais 

movimentos colocam em questão a separação entre privado e público, realidades locais e 

globais que a separação entre produção e consumo ajudou a consolidar, além de questionarem 

a separação da política e do mercado (SASSATELLI, 2007). 

De maneira correlata, o movimento Slow Food propõe que o consumidor se 

mostre apto para reconhecer a qualidade nos alimentos e suportar isso em suas considerações, 

agindo com mais cautela no mercado: 

 
  você tem que saber que um frango pode ser criado em 90, 120 ou 180 dias, precisa 

saber isso e ter essa opção de compra. No momento que você não tem e aceita o 
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frango com antibiótico, probiótico e hormônio, você aceita por que? Você não sabe 
que você tá[sic] aceitando, essa é que é a verdade (Entevistado E). 

 

É dentro deste contexto que o movimento propõe a quebra da linha tipicamente 

moderna que separa a produção e o consumo, trabalhando uma articulação entre esses polos 

(SASSATELLI, 2010). 

O Slow Food também enfatiza a  “De-fetishization”, ou a iluminação das relações 

de produção que são embutidas nas mercadorias. Quando ele nota este movimento, 

observamos que procura enfatizar: “então eu tenho percebido a Pepsico fazendo isotônicos 

com processos de desenvolvimento de produto mais justos, mais humanos, de melhor 

qualidade, qualidade total” (Entrevistado B). 

Tal iluminação das relações de produção se mostra atrelada ao foco primário da 

cultura material como uma apropriação lenta, treinada e responsável. Treinar consumidores 

para consumir melhor pode ser concebido como a chave de um ato político (SASSATELLI, 

2010). 

Como é possível verificar, esse fenômeno confere uma distintiva função política 

aos consumidores, ainda que seja discutível a extensão que isso pode ter como uma ação 

política capaz, de fato, de desafiar a ordem sócio-econômica atual (SASSATELLI, 2007).  

De qualquer modo, a invocação do consumidor como um elemento chave para a 

mudança é crucial para todo o campo do consumo crítico e político (SASSATELLI, 2010).  

Portanto, podemos apontar que o Slow Food mobiliza questões cruciais, como o 

crescimento econômico, o acesso a recursos e à proteção ambiental, mostrando a 

complexidade que envolve o consumo crítico ou consciente. 

Deste modo, pensar as possibilidades de constituição de um sujeito reflexivo na 

sociedade de consumo contemporânea implica em estarmos atentos a uma multiplicidade de 

fatores imbricados nas complexas relações de produção de sentidos, de apropriações e de 

resistências que envolvem este sujeito em suas diversas práticas de consumo. E, mesmo 

assim, algo pode escapar aos olhos. 
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3 Resistências, negociações e cooptações: a atuação do Slow 
Food no cenário contemporâneo 

 

Em um contexto moldado pelas relações de consumo e sua visibilidade, 

discutimos, no Capítulo 2, que é através de diferentes formas de apropriação do que 

consumimos, material e simbolicamente, que revelamos os sentidos que atribuímos ao que 

nos rodeia, o que também é abordado pelo movimento Slow Food, conforme nos mostra a 

frase abaixo:  

 
 Dar um sentido, ter sentido, tomar um sentido... Essas expressões, comuns nas 

linguagens de inúmeros países, ajudam imediatamente a entender a importância dos 
sentidos para a nossa orientação. Uma orientação que contribui determinantemente 
para a definição das escolhas de consumo e estilos de vida de cada um de nós (“O 
pequeno manual de educação sensorial”, editado pelo Slow Food). 

 

Deste forma, argumentamos no Capítulo 2 que, a partir do consumo é possível 

articular o nosso posicionamento no espaço sociocultural, o que permite que o mesmo possa 

ser visto como um ato político. 

Como um movimento de contestação do ethos dominante, ou seja, dos aspectos 

característicos que marcam modos de vida nas sociedades capitalistas globalizadas, a partir 

das análises realizadas, entendemos que o Slow Food atribui ao consumo um caráter 

fundamentalmente político. As práticas de consumo estimuladas pelo movimento comunicam 

a adesão a valores e a um estilo de vida, os quais podemos dizer, relembrando Aristóteles 

(2013), são mediados por virtudes. O movimento resume tais virtudes através da defesa de 

que todo alimento deve ser “bom, limpo e justo”. 

Além disso, o movimento enfatiza uma estrutura “quase anárquica6” para que as 

pessoas tenham liberdade para arbitrar sobre a sua caminhada pessoal, precisam apenas 

respeitar essas virtudes do alimento, que podem também ser lidas como uma forma de 

respeitar a vida e o ser humano. 

Assim, o movimento defende que, somente incorporando essas virtudes nas 

práticas cotidianas, por meio do que ‘eu consumo e proponho para consumir’, é que pode ser 

possível construir uma vida boa de fato. Logo, percebemos que é através da politização das 

                                                
6 A necessidade que o movimento coloca de respeitarmos o alimento bom, limpo e justo já nos mostra que 
existem regras em sua estrutura de funcionamento. No decorrer deste capítulo, iremos discutir outros aspectos 
que irão confrontar esse discurso do movimento que se intitula de anárquico. 
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práticas de consumo que o Slow Food aproxima-se do conceito de vida boa aristotélico, 

distanciando-se do imperativo da felicidade que circula no imaginário contemporâneo.  

Consequentemente, podemos dizer que é através das práticas de consumo, como 

uma política de atuação do sujeito, que o movimento propõe uma ética planetária. Como os 

relatos já revelados nesta dissertação nos mostram, o Slow Food não propõe algo novo, 

apenas enfatiza a necessidade de olharmos a humanidade e o nosso planeta de um modo mais 

humano. 

No entanto, para que isso seja possível na ótica do movimento, são necessárias 

transformações. De acordo com as críticas do Slow Food que destacamos no item 2.1, essas 

transformações se referem ao modo como as relações globais estão travadas e, por sua vez, 

possuem possibilidade de modificação a partir de atuações táticas do sujeito e da promoção de 

desvios de rotas, conforme destacamos no item 2.2. Consequentemente, isso provoca a 

politização das práticas cotidianas discutidas no item 2.3, as quais, através do consumo, 

buscam criar demandas que provoquem as transformações desejadas pelo movimento. 

Deste modo, no presente capítulo, propomos discutir as possibilidades de 

contribuição do movimento Slow Food para a transformação do status quo em direção à 

construção de uma vida boa no sentido aristotélico. 

 

3.1 Slow Food: a formação de uma ‘espinha dorsal’ para a transformação 
Ao pensarmos sobre as possibilidades de transformação do status quo em direção 

à construção de uma vida boa no sentido aristotélico através da atuação do movimento Slow 

Food, é importante voltarmos a atenção para os transformadores, ou seja, os integrantes 

engajados deste movimento. 

Ao retomarmos os relatos dos líderes de convívio fornecidos a esta pesquisa, 

percebemos que, apesar de cada um dos entrevistados possuírem histórias de vida distintas, os 

mesmos apresentam um perfil similar no tocante a como conduzem suas atividades e relações. 

São pessoas que demonstram uma grande vivacidade, estão envolvidas com várias atividades 

ao mesmo tempo e relatam um trânsito social intenso através dos diversos tipos de relações 

sociais que demonstram possuir: 

 
 uma apaixonada pela vida e pelo alimento da vida, e esse alimento vem de várias 

maneiras, a arte, a dança, a gastronomia, os amigos, enfim, o serviço, esse que eu 
não gosto nem de chamar de trabalho, que é o serviço, realmente me guia todos os 
dias, quando eu vou para a cozinha é um serviço, servir como algo que me 
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alimentasse e que eu pudesse transmitir para as pessoas (Entrevistado C).  
 

 Hoje sou professora de cozinha italiana, que é a minha especialidade, e também dou 
aula de outras matérias práticas (Entrevistado A). 

 
 sou casada, tenho 5 filhos, (...) hoje eu sou empresária, a gente tem uma empresa 

familiar há 14 anos na área da saúde, a gente comercializa materiais hospitalares 
para cirurgia, nutrição clínica, enteral e parenteral, então meu trabalho principal 
começou até na empresa mesmo; ao longo deste tempo passei por diversas áreas, vi 
a empresa crescer e hoje a gente tem 260 funcionários colaboradores (Entrevistado 
D). 

 
 italiano, casado e moro aqui no Brasil há seis anos, eu sou formado em ciência 

política lá na Itália, no caso, na cidade de Nápoles. Na verdade nunca atuei como 
cientista político porque nos anos da faculdade eu jogava bola profissional, era a 
minha principal atividade: jogador de vôlei (Entrevistado F). 

 
 trabalhei muito tempo na indústria, depois tive algumas iniciativas como empresário 

industrial também, me envolvi durante muitos anos, durante 10 anos, com as 
comunidades ribeirinhas do Amazonas. (...) hoje eu sou diretor executivo, cuido das 
questões comerciais, porém institucionalmente eu atuo em várias frentes 
(Entrevistado E). 

 
 sou paulistana, sou ativista, economista, ecologista, cozinheira, me interesso pelas 

causas de uma transição econômica, social, ambiental melhor para o ser humano 
agora, e isso tem mobilizado toda a minha energia. Me dedico inteiramente a isso, 
então,  hoje sou empreendedora social alinhada com esse esforço, com essa visão de 
mundo possível alinhado com ecologia e modo de vida (Entrevistado B). 

 

Desta forma, é interessante notarmos que os entrevistados, antes de aderirem ao 

movimento Slow Food, já estavam envolvidos, de alguma forma, com questões que compõem 

a gama de atuação do movimento:  

 
 Sempre tive uma curiosidade para conhecer a produção de alimentos, me aproximar 

com o produtor (Entrevistado A). 
 

 eu acho que eu já praticava algumas atitudes Slow Food, como esse espaço que tem 
18 anos, já era Slow Food sem saber, já trabalhava com as frutas nativas, eu sempre 
gostei dessa questão meio da roça, de ter um fogão à lenha, de usar ingredientes 
mais integrais, naturais e orgânicos do pequeno produtor, mas eu não tinha muito 
esse conhecimento, para mim era só “eu faço porque eu gosto, para mim é 
saudável”, mas eu não tinha a informação no sentido mais técnico mesmo 
(entrevistado C). 

 
 hoje eu falo, acho que eu sou uma pessoa ativista até, por mudanças, por justiça, 

mais igualdade, mais direitos, enfim, até por isso que eu tô[sic] um pouco envolvida 
com o Slow Food. E o que reforçou isso foi o trabalho com a empresa nessa área da 
saúde, porque a gente tem contato com muitas pessoas doentes e a maioria das 
pessoas a gente vê que ela chegou numa condição de doença por hábitos 
alimentares, por um estilo de vida (Entrevistado D). 
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 ...enquanto isso estudei e, infelizmente, estudando, você acaba entendendo algumas 

coisas, às vezes, e acabei me engajando um pouquinho na militância, 
principalmente, da política pública de segurança e soberania alimentar. Isto tava[sic] 
na Itália nos movimentos, vamos dizer, de democracia participativa e de luta social 
contra a fome, e também o Brasil era referência, para nós europeus, o caso Brasil, o 
laboratório; a gente falava, Brasil era um laboratório muito interessante de estudo, 
de pesquisa, e de esperança também, porque a política europeia parece, é talvez, 
mais cristalizada, mais cristalizada nos dilemas, nos formatos, nos paradigmas do 
século XX e do século XXI, liderado por neoliberalistas onde nada se contesta, é o 
pensamento dominante. As minhas viagens devido ao vôlei e as cidades que conheci 
me deixou[sic] também conhecer um pouquinho a cultura local, e dentro da cultura 
local, das tradições culturais como um todo, tinha muitas tradições gastronômicas, a 
Itália preserva muito isso (Entrevistado F). 

 

Assim, podemos observar que houveram encontros, uma sintonia entre os valores 

dos futuros líderes do movimento com a filosofia do mesmo:  

 
 Quando eu conheci o Slow eu pensei que é tudo que eu amo, eu adoro, como 

cozinhar, falar sobre comida e o alimento, e ao mesmo tempo ter um ativismo, 
porque o Slow é uma forma de fazer política, mas sem ser chato, sem impor nada 
para as pessoas, simplesmente dando comida e uma comida de boa qualidade 
(entrevistado C). 

 
 eu estava querendo ser Slow Food mas não sabia bem o que era, quando eu encontrei 

eu falei ‘ah meu Deus do Céu, era isso que eu tava[sic] procurando, alguém  já 
pensou isso comigo’ (Entrevistado E). 

 

Portanto, é fácil percebermos que a aproximação destes entrevistados com o 

movimento ocorreu de modo natural, espontâneo:  

 
 no começo da década de 2000 já tinha ouvido falar do movimento Slow Food, 

encontrava, vivenciava eventos e a partir de 2006 me tornei sócio e, entre minhas 
lutas e as militâncias, também me engajei nas lutas e nas práticas Slow Food e 
também andei incorporando um modo de viver, uma filosofia na qual acredito, 
filosofia de vida neste caso (Entrevistado F). 

 
 assim que fui apresentada me associei em seguida, e eu comecei a acompanhar 

(Entrevistado C). 
 

. ..o Slow Food tava[sic] tendo uma banquinha lá, falando algumas coisas, e eu me 
aproximei, eu já conhecia a filosofia, já entendia o que era, mas eu nunca tinha tido 
contato com alguém, nessa banquinha tava[sic] a Cenia Sales que era a líder do 
convívio do Slow Food de São Paulo e a partir daí me interessei; eu olhei, conversei 
com ela e resolvi me inscrever no Slow Food (entrevistado E). 

 

Do mesmo modo ocorreu a passagem de associado à líder do convívio, como 

podemos perceber através do relato abaixo: 
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 foram 6 anos até então, desenvolvendo diversas atividades e técnicas de interação 

com a cidade, como oficinas do gosto, as palestras, os encontros; começamos a ser 
chamados para encontros e articulações ao nível político, como no conselho 
municipal de segurança alimentar, conselho de produtos de orgânicos na cidade de 
São Paulo e aí começamos a frequentar a rede da cidade de São Paulo, que é um 
convite que o Slow Food faz sempre que ele tem um núcleo de ação local. Até o 
momento que decidiram que São Paulo é grande demais e que precisam de vários 
convívios atuando juntos (Entrevistado B). 

 

Essa fluidez da relação do movimento com os seus associados é algo que pode ser 

destacado desde a sua formação. O entrevistado E nos relatou que o Slow Food começou 

como uma confraria, que reunia pessoas para falar de gastronomia. Essas confrarias são 

refletidas hoje através das existências dos convívios, os grupos locais do movimento, sendo 

que cada convívio tem a sua particularidade dentro do escopo da gastronomia.  

Essa estrutura dentro do Slow Food, que é um movimento global, faz parte de sua 

proposta de atuação, “sabe aquele lema agir localmente e pensar globalmente? temos que ter 

uma visão de sistemas de onde estamos, mas também saber perceber quais são as nossas 

prioridades” (Entrevistado F). Assim, como aponta o entrevistado E, “cada convívio tem uma 

razão de ser, ele tem um assunto que norteia a vida deste convívio”, o que é explicado pelo 

entrevistado F da seguinte forma: 

 
 tem várias realidades, tem realidades metropolitanas, hipermetropolitanas, como São 

Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde há algumas problemáticas e algumas 
temáticas e algumas campanhas fortes dentro do movimento; agora, eu moro no 
interior, num centro pequeno, perto de uma cidade média que é Ribeirão Preto, num 
contexto de agronegócio muito forte, a meu ver muito agressivo, dominante, então 
as temáticas, campanhas, articulações são outras, temos outras prioridades, isso faz 
parte de um movimento amplo, diversificado. 

 

Como é reforçado no site brasileiro do Slow Food, os convívios representam a 

forma como o movimento está estruturado ao redor do mundo. Cada associado tem que fazer 

parte de um convívio, os quais ajudam a realizar as atividades propostas voluntariamente. É 

aberta a possibilidade, para quem tiver interesse, de abrir um novo convívio e qualquer 

associado pode participar dos eventos criados por outros convívios ao redor do mundo. 

Através dos associados, os convívios articulam as relações do alimento com produtores locais, 

chefs, consumidores, além de promoverem eventos, palestras, cursos, etc.  

Deste modo, percebemos presente, em todos os materiais institucionais do 

movimento Slow Food e pelas falas dos entrevistados, a importância de que todas essas 

formas de relações com o alimento sejam em prol do mesmo ser “bom, limpo e justo”, tríade 
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de virtudes exaltadas pela ética do movimento. Em suma, defende-se que, a partir do 

momento que um determinado alimento é bom, limpo e justo, o mesmo não apenas possui 

qualidade, mas contribui também para uma vida de qualidade. 

Por isso, acreditamos que seja pertinente explicarmos a amplitude destes três 

aspectos na composição da qualidade, segundo o Slow Food. Assim, de acordo com o que 

encontramos nos materiais do movimento, é importante apontarmos que o alimento bom é 

colocado pelo movimento como resultado do trabalho do produtor, que reflete sua escolha de 

matérias-primas e métodos de produção utilizados. Desta forma, é possível manter a 

naturalidade do alimento e, consequentemente, garantir que o mesmo possua sabor e aroma.  

Em relação à obtenção de um alimento limpo, é importante que cada etapa da 

produção agroindustrial esteja alinhada de modo que defenda a saúde tanto do produtor 

quanto do consumidor, além de preservar os ecossistemas e a biodiversidade. Para isso, o 

movimento defende que todas as práticas de cultivo, criação, processamento, marketing e 

consumo, devem ser implementadas de modo sustentável. 

Quanto à possibilidade de um alimento ser justo, o Slow Food argumenta que é 

necessário que as condições de trabalho que produzem o alimento devem respeitar o ser 

humano e remunerá-lo de forma adequada. Isso repercute para o movimento em uma 

economia global equilibrada, com justiça social e prática de alguns valores como a 

compaixão, a solidariedade, o respeito pelas tradições como pela diversidade cultural. 

Também podemos observar a explicação desses três conceitos através da seguinte 

fala:  

 
 se o alimento não é bom do ponto de vista organoléptico, gostoso, ou formação dele, 

se ele não é bom, se ele não é limpo, ou seja, se ele não tem um conceito de cadeia 
adequada, sustentavelmente correto, respeitando tradições coerentes ou inovações, 
não tem problema algum, porém sustentável, etc e tal, se ele não é limpo neste 
sentido, ou se ele não é justo, ele não remunera adequadamente a cadeia como um 
todo, seja o produtor, seja o transformador, o cozinheiro, ou seja o coprodutor, que 
somos nós consumidores, se ele não remunera adequadamente, não é justo com as 
pessoas, ele também tá[sic] errado, é muito importante que esses conceitos sejam 
respondidos e percebidos em qualquer ação que o associado ou um militante do 
movimento Slow Food atue; então, essas são as únicas regras (Entrevistado E). 

 

Portanto, para o Slow Food o alimento bom, justo e limpo é um caminho para 

melhorar a forma como o sistema alimentar está estruturado hoje, representando um “ato de 
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civilidade” (Slow Food, 20157). Assim, percebemos que, para o movimento, as escolhas que 

optem pelo bom, limpo e justo, demonstram um “compromisso com um futuro melhor” (frase 

do Manual Slow Food 2013), o que podemos ler como um compromisso para a construção do 

que o movimento considera como uma vida boa. 

Outro conceito fundamental para o movimento, alinhado com a filosofia do bom, 

limpo e justo, é a biodiversidade. De acordo com um material do Slow Food que discute a 

importância da biodiversidade, o livreto que encontramos no site intitulado “A 

Biodiversidade”, para o Slow Food a comida boa, limpa e justa promove a biodiversidade, e 

também se alimenta dela, através da reunião de diversos aspectos que interagem entre si, 

como podemos observar através de uma imagem que representa esta relação para o 

movimento: 

                                                
7 Link do site acessado em 02/02/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/campanhas-e-manifestos/38-manifesto-
bom-limpo-e-justo  
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Figura 3 - A árvore da comida. Fonte: livreto do Slow Food “A Biodiversidade” disponível em 

www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
 

 

Assim, através de um olhar que contempla a biodiversidade, o Slow Food acredita 

que todos esses aspectos devem estar em equilíbrio, formando um conjunto. Desta forma, 

coloca que “cada produto é semente, terra, cultura, sustentabilidade ambiental e social, 

nutrição, sabor” (trecho retirado do livreto “A Biodiversidade”).  

Portanto, percebemos que, através da incorporação do conceito de biodiversidade 

na filosofia do movimento, verificamos o por quê existe a necessidade de ligação entre os 

projetos do Slow Food, observado pela forma orgânica como são propostos. Encontramos 

uma fala de Petrini, líder global do movimento e seu fundador, no supracitado livreto que 

evidencia esta ligação: “A partir da Arca do Gosto nasceram as primeiras Fortalezas, e as 
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Fortalezas, por sua vez, deram vida a novos projetos”. Deste modo, para ajudar em uma 

melhor compreensão de como o movimento Slow Food está estruturado, vamos explicar, 

mesmo que brevemente, as principais iniciativas que o caracterizam. 

De acordo com o livreto “A Arca do Gosto”, material institucional do Slow Food 

disponibilizado no site brasileiro do movimento, a arca do gosto é uma espécie de catalogação 

de alimentos que fazem parte de diversas tradições culturais ao redor do mundo, mas que 

estão em risco de extinção. Segundo o mesmo, esta iniciativa foi criada em 1996 como um 

convite à proteção desses alimentos, tais como frutas, verduras, carnes, queijos, pães, etc. 

Trata-se de uma forma de chamar a atenção da comunidade internacional, denunciando o 

risco de desaparecimento desses alimentos. Deste modo, para que um produto faça parte da 

Arca do Gosto, existem diversas regras e critérios de seleção, os quais, até o momento, 

elegeram 298 produtos brasileiros que já estão catalogados na arca. 

 
Figura 4 - Exemplos de produtos brasileiros catalogados na arca do gosto. Fonte: organização da imagem feita 

pela pesquisadora a partir do site brasileiro do Slow Food. 
 

 

Na foto acima colocamos alguns exemplos de produtos brasileiros catalogados na 

Arca do Gosto. Deste forma, podemos observar, na sequência, o arroz vermelho, o palmito 

                                                
8 Fonte: “Slow Food Brasil – Formação da associação e informações”, documento encaminhado por e-mail para 
a pesquisadora quando fez sua associação ao movimento. 
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juçara, a ostra de cananéia, a Bijajica (bolo de origem indígena), o pequi e a farinha de batata 

doce krahô. 

O livreto “A Arca do Gosto” destaca que “indicar um produto para a Arca é, 

muitas vezes, o primeiro passo para iniciar uma Fortaleza Slow Food”. Assim, observamos 

que as fortalezas citadas são projetos desenvolvidos para dar continuação à proposta da Arca 

do Gosto, como uma forma de garantir que tais alimentos sejam preservados. Deste modo, 

segundo o livreto “As Fortalezas do Slow Food”, outro material do movimento disponível em 

seu site, as fortalezas foram  criadas em 1999 com o objetivo não apenas de preservar o 

alimento mas, também, suas técnicas de cultivo, produção e, muitas vezes, até o próprio 

ecossistema em que tais alimento se encontram. Com isso, as fortalezas ajudam os pequenos 

produtores a desenvolver um trabalho que garanta a viabilidade socioeconômica dos 

alimentos, de modo que sejam ambientalmente sustentáveis.  

 

 
Figura 5 - Fortalezas do Slow Food. Fonte: livreto do Slow Food “As Fortalezas do Slow Food” disponível 

em www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
 

 

No site, encontramos a relação de oito fortalezas no território brasileiro, visto que 

as fortalezas estão vinculadas a um território específico. Estas fortalezas geralmente fazem 

parte de alguma comunidade do alimento, mas nem todas as comunidades possuem uma 

fortaleza do Slow Food.  

Essas comunidades podem estar atreladas a uma área geográfica através da 

produção de vários produtos em um mesmo local, como também podem representar uma 

cadeia produtiva de determinado alimento, desde os produtores até os seus distribuidores. De 

acordo com dados do movimento9, existem hoje sessenta e cinco comunidades do alimento 

                                                
9 Fonte: “Slow Food Brasil – Formação da associação e informações”, documento encaminhado por e-mail para 
a pesquisadora quando fez sua associação ao movimento. 
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distribuídas em todo o território brasileiro e algo em torno de duas mil e quinhentas ao redor 

do mundo10. Segue abaixo um exemplo do trabalho desenvolvido por uma dessas 

comunidades: 

 

 
Figura 6 - exemplo de uma comunidade do alimento no Brasil. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do site www.agreco.com.br 
 

 
 

Esta imagem nos mostra uma comunidade do alimento brasileira, localizada no 

estado de Santa Catarina. Podemos observar, através do primeiro grupo de fotos destacadas 

acima, a produção de tomates, logo abaixo a produção de mel e, na sequência, a produção de 

morangos. Esta comunidade do Slow Food é um exemplo de um perfil de comunidade que 

produz vários produtos em um mesmo local. 

Todas as comunidade do alimento ao redor do mundo formam uma rede que o 

movimento intitula Terra Madre. Segundo informações disponibilizadas pelo site do 

movimento, o objetivo desta rede é propiciar a troca de experiências entre as comunidades e, 

                                                
10 Fonte: “A centralidade do alimento” - material desenvolvido pelo movimento Slow Food disponível em: 
http://www.slowfoodbrasil.com/campanhas-e-manifestos/598-a-centralidade-do-alimento 
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para isso, começou a organizar em 2004 um encontro mundial das comunidades do alimento 

em Turim, na Itália. É um encontro que ocorre até hoje, de dois em dois anos, que desde 2012 

ocorre junto com o Salone del gusto, outro evento organizado pelo Slow Food. Segue abaixo 

exemplo do material de divulgação da edição de 2014 deste evento: 

 

 
Figura 7 - Material de divulgação do evento Salone del Gusto e Terra Madre 2014 Fonte: 

http://www.salonedelgusto.com/en 
 

 

De acordo com informações encontradas no site do movimento Slow Food, em 

outubro de 2014, foi realizado o último Salone del gusto e Terra Madre em Turim na Itália, 

contando com a participação de duzentos e vinte mil visitantes, quatrocentos jornalistas de 

sessenta e três países, delegados de 160 países.  
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Figura 8 - Evento Salone del Gusto e Terra Madre 2014. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do perfil do Slow Food Brasil no Facebook. 
 

Neste evento foram expostos produtos da  Arca do Gosto provenientes de cerca de 

cinquenta países: 
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Figura 9 - Exposição de produtos da Arca do Gosto. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do site www.salonedelgusto.com/en e do perfil do Slow Food Brasil no Facebook 
 

 

Além disso, para dar visibilidade aos projetos desenvolvidos pelas comunidades 

locais, foi instituído globalmente  o Terra Madre Day, comemorado todo dia 10 de dezembro. 

Trata-se, assim como as anteriores iniciativas, de um exemplo de como  o Slow Food procura 

incentivar ações políticas de consumo de alimentos locais a partir de uma articulação 

comunicacional global. Desse modo, coloca-se, através do site do movimento, que este dia 

pode ser celebrado de diversas formas, seja com um piquenique, jantar,  oficinas do gosto, 

feiras que aproximem os produtores dos consumidores, etc. Esta celebração deve ser utilizada 

como um momento em que as comunidades desenvolvam sua atividades, de modo que 

reafirmem a importância da alimentação boa, limpa e justa.  
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Figura 10 - Terra Madre Day. Fonte: www.slowfood.com/terramadreday/welcome_po.lasso 

 
 
Outro projeto que encontramos descrito no site e no manual do Slow Food 2013 

são os chamados ‘mercados da terra’. Tratam-se de feiras administradas pelas comunidades 

do alimento, nas quais os produtores vendem diretamente para os consumidores. Isso nos 

enfatiza novamente a importância dos consumidores para o movimento, pois é a partir de suas 

práticas de consumo que o Slow Food vislumbra a promoção de toda uma cadeia de produção 

do alimento, eixo basilar da articulação proposta pelo movimento. 
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Figura 11 - Mercados da Terra. Fonte: Manual do Slow Food 2013 disponível em 

www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
 

A partir desta discussão realizada, é importante levantarmos alguns aspectos que 

nos mostram  a construção de mistificações e fetichismos. Como nos aponta Peace (2006), um 

exemplo disso é a utilização da expressão “comunidade do alimento”, a qual constrói um tipo 

particular de imaginário rural baseado na relação face-a-face, sentimento de pertencimento, 

coerência identitária e obrigações morais. A partir do momento que esta expressão começou a 

ser utilizada pelos líderes cosmopolitas do Slow Food e seus aliados políticos, não houve 

reflexões sobre suas implicações (PEACE, 2006). 

A questão é que esta expressão se mostrou um tanto problemática,  pois o seu 

constante uso desencadeou o pressuposto de que o que fosse considerado “Local” o seria 

baseado na “Comunidade”. Porém, ao ter contato direto com os pequenos produtores, Peace 

(2006) destaca que fica claro que os agrupamentos familiares, as inter-relações de vizinhos e 

as associações comerciais em geral ocorrem por estarem espacialmente próximos.  

Isso pode mostrar que  o Slow Food,  em geral, não considera suas possíveis 

assimetrias e dificuldades de desenvolver um trabalho em comum, os coloca debaixo do 

guarda-chuva da suposta “Comunidade do alimento”, como se simplesmente ser local fosse o 

começo e o fim da questão. Quando esta expressão é elevada ao plano global, o nível de uma 

possível  mistificação fica mais evidente, como se a participação na comunidade se tornasse 

apenas uma questão de ser conectado e manter uma rede de relacionamentos em um sentido 

muito vago. 
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Peace nos coloca que a mistificação em torno do conceito de comunidade está ligada 

a um certo fetichismo focado na figura do pequeno produtor. O local parece  ser valorizado 

como um lugar de uma comunidade santificada, em oposição ao global como a representação 

de um poder irrestrito. Então, como Peace continua em sua análise bastante crítica, o artesão 

agricultor é mitificado em oposição à “ordem demoníaca” do agronegócio. No centro desta 

construção haveria  uma idealização da relação do produtor independente com o solo e a 

semente. Em contraste com a exploração de ambos com foco no lucro feita pela agricultura 

industrial, Peace ressalta que o pequeno produtor é apontado como alguém que conserva o seu 

meio naturalmente, através do constante trabalho para extrair a subsistência, enquanto 

preserva a sustentabilidade de seus recursos básicos . 

Em termos antropológicos, a pequena produção de mercadorias pode ser distinguida 

em inúmeras maneiras da equivalente produção em larga escala, mas a ideia de que o pequeno 

produtor pode ter uma posição mais autônoma no mercado em relação ao sistema de produção 

em larga escala, enquanto se abstém de explorar os escassos recursos sociais e naturais, 

segundo Peace, é algo difícil de se sustentar . Referindo-se ao pequeno produtor, Peace 

também se preocupa em destacar que a produção de mercadorias em pequenas quantidades 

pode estar associada a uma exploração consistentes de desigualdades locais, como de classe, 

gênero e de idade. Neste sentido, o movimento promoveria uma fetichização da dignidade do 

pequeno produtor , na medida em que poderíamos estar diante de uma dificuldade  em  

reconhecer as indignidades e desigualdades impostas a muitos outros dentro do restrito limite 

da comunidade rural (PEACE, 2006). 

Pelo que nos foi possível observar nos materiais analisados, os Mercados da 

Terra, ao menos alguns, recebem financiamento da “Fundação Slow Food para a 

biodiversidade”. Com o objetivo de arrecadar fundos para financiar os projetos que protegem 

a biodiversidade, esta fundação foi criada em 2003, com estatuto próprio e autonomia 

administrativa e econômica. Assim, através das associações e doações provenientes do setor 

público e privado, seu foco de atuação é em países menos desenvolvidos, “onde a defesa da 

biodiversidade não somente significa uma melhoria da qualidade de vida, mas realmente salva 

vidas de comunidades inteiras” (Slow Food11). 

Assim, não podemos seguir adiante sem pontuar que a Fundação representa uma 

institucionalidade. Como é explicitado, a “Fundação Slow Food para a biodiversidade” possui 

uma administração própria, o que nos indica uma estrutura de funcionamento não anárquica 
                                                
11 Link do site acessado em 04/02/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/fundacao 
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que difunde a bandeira do movimento, financiando projetos indicados por ele. Isso nos indica 

que, por mais que o movimento argumente que seus associados tenham liberdade para 

escolher como atuar no mesmo, não podemos considerá-lo um movimento anárquico.  

A liberdade que o movimento propõe aos associados é, a começar, regulada por 

uma ética que enfatiza o consumo de alimentos bons, limpos e justos. Como nos foi possível 

analisar através de todos os materiais do Slow Food e relatos dos entrevistados, esta 

“liberdade” também é permeada por etiquetas internas. A existência da “Fundação Slow Food 

para a biodiversidade” nos expõe uma articulação regulamentada do movimento, que não 

apenas reforça essas etiquetas, como também acarreta um caráter institucionalizado ao 

movimento. Podemos nos arriscar a pontuar que a vinculação do movimento com esta 

fundação que ele mesmo criou o transforma em uma espécie de ONG. 

Além disso,  não deixa de ser revelador o fato desta fundação receber recursos do 

setor privado, mais especificamente, “é financiada por doações de membros, da indústria de 

alimentos, de órgãos públicos, de companhias privadas em outros setores e de qualquer outra 

entidade interessada em apoiar os projetos Slow Food objetivando a biodiversidade alimentar” 

(Slow Food12). Receber recursos da indústria de alimentos pode nos mostrar, a princípio, uma 

contradição do movimento, pois estaria sendo financiado por um setor objeto de suas críticas.  

Assim, como já discutido no Capítulo 1, isso coloca em evidência a força do 

sistema capitalista. Revela uma lógica do capital (SIMMEL, 2009) que integra os mais 

diversos tipos de relações, como também mostra que o capitalismo “incorpora, nessa 

operação, uma parte dos valores em nome dos quais era criticado” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 63). 

Portanto, em meio de sua proposta de ser uma resistência à indústria de alimentos, 

percebemos que, para o movimento sobreviver, ele precisa se adaptar e fazer negociações 

frente às dificuldades que encontra. Desta forma, é também atravessado por formas de 

cooptações ao sistema que critica, o qual também o abriga. 

 

 

                                                
12 Link do site acessado em 04/02/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/documentos/manual-do-slowfood-
2013.pdf 
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Figura 12 - Fundação Slow Food para biodiversidade. Fonte: www.slowfoodfoundation.com 

 

Como já foi destacado no decorrer desta dissertação, com o intuito de aproximar 

os produtores dos consumidores, os líderes dos convívios se preocupam em formar redes de 

compra em diversas localidades que não têm esses Mercados da Terra estruturados e, 

consequentemente, não recebem recursos da fundação acima citada.  

Entendemos redes de compra como redes de relacionamento através de bens de 

consumo. De acordo com os relatos, percebemos que essas redes são consideradas como uma 

forma de comunicação entre pequenos produtores e consumidores, evitando a intermediação 

de atravessadores como supermercados.  

Sendo assim, abre-se a possibilidade do consumidor comprar um produto que, 

geralmente,  é mais nutritivo e saboroso, sem agrotóxicos, sem explorar o produtor e por um 

preço mais justo. Consequentemente, o pequeno produtor consegue ser remunerado de forma 

adequada por produzir um produto de qualidade, que não agride a saúde humana e o meio 
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ambiente. Portanto, essa redes de compra conseguem promover a ética do alimento bom, 

limpo e justo. 

Desta forma, observamos que o papel dos bens nessas redes de compra é marcar 

um padrão, permitindo-nos compreender como ocorre o fluxo de trocas, como diria Mary 

Douglas e Baron Isherwood (2013). Com isso, voltamos a esses autores já discutidos no 

decorrer desta dissertação para nos relembrar a importância de analisar os bens de consumo 

como um sistema próprio, que nos ajudam a entender o modo de funcionamento dessas redes 

de relacionamento. 

Portanto, um olhar atento a como os bens transitam, nos relata sobre como as 

relações sociais estão estruturadas. Como explicam Mary Douglas e Baron Isherwood, “os 

bens são neutros, seus usos são sociais; podem ser usados como cerca ou como pontes” (idem, 

2013 p. 30). Assim, ao analisarmos os alimentos como bens de consumo, conseguimos obter 

uma visibilidade da vida social cotidiana. 

Deste modo, observamos em alguns eventos do Slow Food, em que estivemos 

presente, a realização de feiras orgânicas com  presença dos produtores, mas sem estarem 

necessariamente vinculados a uma rede já formatada. Notamos que essas feiras, de caráter 

mais improvisado, fazem parte dos mecanismos do movimento para começar a tecer uma rede 

de relacionamentos locais. Assim, a partir do alimento como um bem de consumo, é 

estabelecido um sistema de trocas “despretensioso”, que funciona como um meio de fortalecer 

e aumentar a estrutura da rede Slow Food. Segue abaixo uma imagem que retrata, como 

exemplo, uma das feiras orgânicas visitadas: 
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Figura 13 - Feiras orgânica organizadas pelo Slow Food. Fonte: fotos, de autoria da pesquisadora, do 

evento do Slow Food realizado em 27/09/2014 em praça pública de Campinas, SP. 
 

Outras iniciativas destacadas, para facilitar o contato do produtor com o 

consumidor, são os grupo de compra coletiva, que estão crescendo nas cidades de acordo com 

o entrevistado B. Como ele coloca, “e aí a gente vai ter absoluta certeza, sem necessidade de 

selo, que aquele cara está regenerando um pedaço de chão, e que aquele produto é cem por 

cento maravilhoso...a vantagem disso são os preços dos insumos, as cestas saem muito 

baratas”. 

Assim, segundo dados do movimento13,  hoje são mais de um mil e trezentos 

convívios ao redor do mundo, quarenta e um em território brasileiro, o quais contém algo em 

                                                
13 Fonte: “Slow Food Brasil – Formação da associação e informações”, documento encaminhado por e-mail para 
a pesquisadora quando fez sua associação ao movimento.  
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torno de setecentos associados14. Os convívios possuem grande relevância para o 

funcionamento do movimento, pois são eles que “identificam produtos através da Arca do 

Gosto, apoiam produtores das Fortalezas e comunidades do alimento da rede Terra Madre e 

aproximam produtores e consumidores através dos Mercados da Terra e grupos de compra” 

(Slow Food15). 

Diante das formas de atuação do movimento Slow Food aqui relatadas, articuladas 

pelos convívios, percebemos que existe uma preocupação de que estas propostas sejam 

compreendidas e praticadas. Para isso, o movimento coloca como fundamental que seja 

trabalhada a educação dos sentidos, ou melhor, reeducação, principalmente para que o 

consumidor possa identificar um alimento bom, justo e limpo. 

A importância para o Slow Food da educação dos sentidos do consumidor reforça 

a dimensão simbólica do consumo para esta discussão. Na medida em que o imaginário tem a 

importante função de comunhão social através dos sistemas de representação (LEGROS, et al. 

2007), a dimensão simbólica do consumo dá voz a essa comunhão e revela o imaginário que 

se forma em torno do consumo de alimentos. 

Observamos uma dimensão simbólica do consumo de alimentos que reivindica 

uma indissociação do homem à natureza. Isso nos lembra a discussão exposta, no Capítulo 1, 

sobre aspectos que delineiam o nosso contexto sociocultural atual, como o desenvolvimento 

de relações sociais mais sensíveis, que priorizam aspectos mais humanos e um retorno à 

origem, ao natural (MAFFESOLI, 2004; 2006). 

Deste modo, o movimento Slow Food aponta, no quadro da sociedade 

contemporânea,  para um crescente distanciamento dos ambientes naturais, que faz com que 

nos acostumemos com produtos e ambientes padronizados, o que provoca uma sensibilidade 

limitada. O perigo para o qual o movimento nos alerta é de que isso pode afetar nossa 

capacidade de distinção, seleção e, consequentemente, de fazer escolhas: 

 
 Globalização e hábitos de vida ocidentais, que apesar de terem ampliado alguns 

horizontes (basta pensar no desenvolvimento dos transportes e das redes de 
informática), correm o risco, porém, de limitar de forma alarmante diversas 
experiências, submetendo-nos a uma verdadeira privação sensorial, com efeitos 
imponderáveis sobre o desenvolvimento e equilíbrio (“O pequeno manual de 
educação sensorial”, editado pelo Slow Food). 

 

                                                
14 Informação repassada por e-mail pela equipe do Slow Food Brasil em 09/02/2015 
15 Link do site acessado em 20/01/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/convivium 
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Na perspectiva desta discussão sobre a educação dos sentidos, é importante o que 

Gay coloca do sujeito vivenciar experiências, visto que “muito mais do que proporcionar uma 

oportunidade para o exercício estereotipado do raciocínio e da ação, a experiência participa na 

criação dos objetos de interesse e da paixão” (idem, 1989, p. 19). Assim, podemos notar que o 

movimento Slow Food se aproxima desta ideia, sobre a importância das experiências para o 

nosso desenvolvimento sensorial, para defender o seu ponto de vista. 

De acordo com o que observamos no site e no material institucional disponível no 

mesmo, denominado “O pequeno manual de educação sensorial”, para o Slow Food 

precisamos desenvolver nossas habilidades sensoriais através de diferentes estímulos, os quais 

são colocados como fundamentais para que as nossas diferenças individuais possam ser 

mantidas. 

Em meio a essa discussão, encontramos o seguinte apontamento: “As pressões da 

falta de tempo e velocidade do nosso dia-a-dia estão nos privando das faculdades que podem 

nos dar um conhecimento mais profundo, variado e autêntico do mundo à nossa volta” (Slow 

Food16). Esta frase nos remete à discussão desenvolvida no capítulo 1, na qual argumentamos 

que uma das consequências do ethos desenvolvido no correr da modernidade é o 

distanciamento da possibilidade do sujeito trilhar uma vida mais autêntica de acordo com a 

sua singularidade. Consequentemente, a construção de uma vida boa, levando em 

consideração os apontamentos de Aristóteles (2013), seria dificultada.  

Desta forma, percebemos que o movimento indica que a possível   adesão às suas 

propostas de experiências de consumo permite que a construção da vida boa seja uma 

possibilidade efetiva. É possível, também,  observarmos um cenário de disputas gerado pelo 

movimento, à medida que tenta impor sua ideologia de vida boa através de uma nova 

educação dos sentidos. 

Estas pretensões ficam claras se atentarmos para a existência de um manual que 

explica essa sua proposta de educação. Qualquer manual é parte de um exercício civilizatório 

e, portanto, parte de um exercício de imposição de uma certa ideologia, ou seja, a mobilização 

de sentidos a serviço de propostas que se deseja ver implementadas. 

Deste modo, podemos dizer que este manual é uma resistência do movimento à 

pasteurização do gosto pelas cadeias de alimento, supermercados e todo o circuito capitalista 

do consumo de alimentos. Em certa medida, oferece pautas de resistência que nada mais são 

do que um resgate de valores que recoloquem o homem em sintonia com a natureza. Ou seja, 
                                                
16 Link do site acessado em 11/01/2015: http://www.slowfoodbrasil.com/educacao-do-gosto 
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observamos que, através da simbologia do consumo de alimentos, o Slow Food conecta o 

imaginário social e faz um juízo de valor, lutando para que a sua visão de mundo, a sua 

ideologia, possa ser comunicada e que subverta o status quo dominante. 

Assim, a partir do momento em que se acredita ser possível regenerar os sentidos, 

o Slow Food coloca que é possível regenerar emoções e pensamentos, o que ajuda na 

percepção da própria individualidade, o que também enriquece experiências coletivas. 

Portanto, o Slow Food acredita que é por meio da educação dos sentidos que podemos nos 

tornar mais conscientes de nossas escolhas de consumo e, assim, orientar o mercado e a 

produção de alimentos. Com isso, “ o consumo se torna parte de um ato produtivo, e o 

consumidor se torna assim um coprodutor” (frase retirada do Manual do Slow Food 2013). 

Desta forma, através das entrevistas, das observações de eventos do Slow Food e 

de seus materiais institucionais, observamos que uma das formas do movimento promover 

esta educação é com a realização de oficinas do gosto, que são organizadas pelos convívios, 

nas quais são desenvolvidas atividades sensoriais com os participantes.  

Em relação ao gosto, é importante pontuar que não há “bom” ou “mal gosto”. O 

gosto é parte de um processo de construção sociocultural, no qual certos valores estéticos 

conformam uma determinada ética (PERES-NETO, LOPES, 2013). Consequentemente, a 

educação do gosto faz parte de processos civilizatórios, que tendem a moldar 

comportamentos, maneiras de pensar, agir e sentir. Portanto, podemos verificar que o Slow 

Food provoca uma disputa por valores entre gostos, o que não deixa de estar no campo das  

disputas ideológicas. 
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Figura 14 - Intervenção Gastronômica . Fonte: fotos, de autoria da pesquisadora, do evento do Slow Food 

realizado em 04/10/2014 no Sesc Pompéia, SP. 
 

Também observamos que outra forma que o Slow Food considera muito 

importante para trabalhar a educação do gosto é por meio de atividades nas escolas, por meio 

das quais o Slow Food pode treinar professores, colaborar com o currículo, melhorar a 

merenda e desenvolver atividades extra-classe, como a criação de hortas escolares junto às 

crianças. 
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Figura 15 - Atividades nas escolas. Fonte: Almanaque Slow Food 2013 disponível em 

www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
 

O trabalho da educação do gosto nos remete à relação entre comunicação, 

consumo e educação. A educação, como forma de narrar determinados sentidos, é um 

importante processo de transformação do consumidor, pois nos ressalta a capacidade do 

receptor ativo enquanto sujeito no processo de atribuição de sentidos (BACCEGA, 2012). 

Para ilustrar a importância que o Slow Food atribui à educação dos sentidos para a 

transformação do consumidor em um coprodutor ao consumir produtos bons, limpos e justos, 

colocamos, abaixo, uma história em quadrinhos que encontramos no material “O pequeno 

manual de educação sensorial”: 
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Figura 16 - História em quadrinhos sobre o requisito “bom” 
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Figura 17 - História em quadrinhos sobre o requisito “limpo” 
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Figura 18 - História em quadrinhos sobre o requisito “justo”. Fonte: “O pequeno manual de educação 

sensorial” disponível em www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
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3.2 Ampliando as lentes  
Todos os projetos e atividades do movimento Slow Food relatadas no item 3.1 do 

presente capítulo foram criadas  a partir de ações desenvolvidas por convívios locais 

existentes e das articulações entre eles. O Slow Food explica que este é o seu modo de 

funcionamento global a partir das ações locais, o que abrange sua forma de atuação no Brasil. 

Como nos relatou o entrevistado F, em 2008, quando chegou ao Brasil, percebeu 

que aqui o Slow Food tinha como prioridade o desenvolvimento das fortalezas no meio rural e 

as cidades apoiavam. Neste período, relata que o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

forneceu apoio ao movimento, o que possibilitou alguns passos importantes no Brasil: “isso 

fez com que o Slow Food se aproximasse das comunidades agrícolas, onde tem aqueles 

guardiões da biodiversidade; a cidade, o que fazia naquela época? dava um forte respaldo, 

multiplicava esses conhecimentos, esses produtos, na parte da comercialização, da 

divulgação”. 

O entrevistado F relembra que os convívios localizados nas cidades também 

cuidavam das dinâmicas urbanas, como a reativação dos mercados locais, das feiras livres e a 

articulação com a gastronomia das cidades, principalmente através do relacionamento com 

restaurantes e chefs. Deste modo, F relata que “agora eu acho que a alta gastronomia no Brasil 

está muito focada na valorização da biodiversidade, isso é muito bom , acho até que o Slow 

Food cutucou bastante esta área da gastronomia brasileira”. 

Atualmente, o entrevistado F percebe que o movimento Slow Food está mais forte 

nas cidades, até pelo fato de possuírem mais sócios do que o meio rural. Observa que o valor 

da associação ao movimento (sessenta reais) pesa mais no bolso de quem está no campo do 

que na cidade, além do fato de que o acesso à internet, o que facilita o engajamento dos 

associados, não ser possível em algumas localidades rurais. Na sequência, o entrevistado F 

desabafa: 

 
 o nosso convívio tá[sic] em crise, porque eu tô[sic] cansado de fazer associações, de 

pedir dinheiro para os outros; então, não temos associados, isso é uma coisa a ser 
resolvida, mas é um caso do meu convívio que se esvaziou, cada um agora talvez 
conheça e atua mais na vida dele como Slow Food, mas em termos de associação 
não temos sócios em Batatais [cidade do interior de São Paulo]. 

 

Podemos ligar esse desabafo com a dificuldade que o entrevistado B percebe de 

mobilizar o coletivo, “que é a grande arte do Slow Food, mas em termos locais é um trabalho 
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que exige paciência, é um trabalho de formiguinha”. Desta forma, B argumenta que, em todo 

trabalho que teve até hoje, observa que lidar com pessoas não é fácil, ainda mais quando se 

trata de um trabalho social voluntário como é o caso do que acontece no Slow Food: “eu 

nunca recebi um tostão para trabalhar, sempre me dediquei de forma total ao Slow Food, no 

amor, nessa coisa de estar junto por uma sobrevivência mais digna neste plano, neste 

planeta...e é isso, o que exige paciência é o relacionamento humano mesmo”. 

Diante desta situação, F nos coloca que vê com um certo incômodo a utilização da 

palavra líder para se referir aos representantes dos convívios. Para ele, líder remete à liderança 

e, na sua opinião, não há sinergia entre este conceito e a ideia do Slow Food que consiste na 

construção de redes através dos convívios. Então, pontua: “eu acho que poderia trocar essa 

palavra para articulador”. 

 Tal entrevistado também argumenta que vê alguns pontos problemáticos na parte 

das associações. Um ponto que destaca é agilizar as associações, de modo que o líder de cada 

convívio tenha essa responsabilidade, entregando, por exemplo, a carteirinha a cada 

associado, pois acredita que “com a carteirinha você se sente mais participante do movimento 

e tem sócios que não a recebem, recebem apenas uma carta com ‘bem-vindo’”, como 

podemos verificar através do exemplo abaixo: 
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Figura 19 - Carta de boas vindas. Fonte: material recebido por e-mail pela pesquisadora após associação 

ao movimento Slow Food. 
 

Além disso, o entrevistado F acha importante que sejam criadas mais opções de 

relacionamento com os associados que chama de não militantes, “que são aqueles que querem 

só dar uma força, só participar dos eventos ou dos grupos de trabalho, que estão no primeiro 

nível de engajamento; poderiam ter mais visibilidade, ou retorno visíveis”. 

Deste modo, por estarmos apontando alguns aspectos que os entrevistados 

colocam como críticos  em relação ao movimento, também é relevante acrescentarmos que o 

entrevistado A reclama que “não fica claro para onde vai o dinheiro das associações e como é 

distribuído”. Outro ponto que o incomodou e acabou desestimulando seu envolvimento no 

movimento é que “não concordo em levar sempre a mesma tribo de índios para o Terra 

Madre, parece muito macaco de circo, sempre os mesmos grupos que participam”. Na 

sequência, aponta que isso é decorrência do Slow Food ser um movimento político, no qual a 

visibilidade das ações conta muito para as escolhas. 
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Na opinião do entrevistado E, muito dos entraves percebidos na rede do Slow 

Food brasileira eram decorrentes do fato de que “ele era dependente da estrutura internacional 

do ponto de vista organizacional, financeiro e tudo mais”. Por isso, em 2012, o entrevistado E 

foi junto com a delegação brasileira para o Congresso Internacional do Slow Food, o Terra 

Madre, onde foi nomeado conselheiro internacional. A partir de então, começou a negociar 

com Carlos Petrini, líder global do movimento, para que o Slow Food Brasil se tornasse uma 

associação mais forte e independente: 

 
 a ideia era que a gente criasse uma associação nacional, como acontece na 

Alemanha, como acontece nos EUA, como acontece em outros países, e para isso o 
Slow Food internacional precisava ver se o modelo funcionaria. Nós fizemos uma 
proposta do ponto de vista associativo e de trabalho, montamos um conselho, 
montamos uma associação pequena, porém, muito representativa do ponto de vista 
da rede do movimento, e essa associação foi fundada no ano passado, faz um ano 
que ela está ativa, regulamentada. O que isso difere na verdade é que agora nós 
temos uma representação nacional, com CNPJ nacional, é importante. 

 

Desta forma, como coloca o entrevistado F, “entramos em 2014 em uma nova 

fase, que é a autonomia da associação Slow Food”. Este entrevistado amplia esta discussão ao 

comentar que essa autonomia ainda precisa se democratizar, visto que o conselho, por 

exemplo, foi nomeado pelo Slow Food internacional, mas que, no momento, não tinha como 

não ser assim por falta de articulação nacional. Portanto, F acredita que o movimento está em 

um cenário mais positivo, pois “quando você tem um núcleo de coordenação, não que 

representa, mas que agiliza mesmo, isso se tornaria mais fácil, tanto ao nível de participação 

quanto ao nível de representatividade com uma base mais democrática; então, podemos 

crescer neste ponto”. 

Logo, o entrevistado E enfatiza que estão criando um modelo que acredita que 

pode funcionar, sendo que, na sua opinião, já está funcionando. O entrevistado F compartilha 

desta opinião, apontando que, neste primeiro ano, já observou resultados positivos e destaca 

isso como uma fase muito interessante: “acho que o ser humano quando tá[sic] numa fase 

muito apertada pode dar o melhor, acho que o movimento está numa fase interessantíssima de 

criação, de construção, por isso você está entrando nesta pesquisa...”. 

Segundo relatos, essa nova fase do Slow Food no Brasil já teve reflexos no que se 

refere às suas comunicações. De acordo com o que o entrevistado E nos relatou, no Brasil 

existe um grupo de trabalho com três pessoas ativas que são focadas na parte de comunicação 

do movimento, que são responsáveis por traduções e adaptações dos materiais, geralmente 

feitos no escritório internacional do Slow Food na Itália. Os materiais institucionais são 
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geralmente desenvolvidos por profissionais pagos, visto que a sede do movimento se organiza 

para dar esse suporte. É possível, também, desenvolver algum material novo no Brasil, o que 

deve ser feito de forma voluntária, sendo que “quando um convívio desenvolve ele vai 

compartilhando com os outros” (Entrevistado D).  

Assim, antes da autonomia do Slow Food no Brasil, as traduções e adaptações 

aqui realizadas eram validadas pelo escritório internacional, assim como os materiais que 

fossem elaborados no Brasil. Nesta nova fase do território brasileiro, “na verdade o Brasil 

pode fazer o que quiser agora, tecnicamente,  em relação à sua própria comunicação, contanto  

que respeitemos a logomarca e o bom, limpo e justo, ponto” (Entrevistado E). Além disso, o 

entrevistado D relata que foi a uma reunião com os representantes dos convívios, na qual “foi 

anunciado que eles estavam começando a estruturar a sede brasileira e vão começar a dar mais 

suporte para os convívios, pois, hoje, só um pequeno percentual da associação dos integrantes 

vai para o convívio para ajudar na organização dos eventos”. 

Ao entrarmos um pouco mais no âmbito da comunicação do movimento, 

percebemos que ela respalda, praticamente, todas as suas articulações, tanto em âmbito global 

quanto local. No site do movimento encontramos explicações sobre sua história, filosofia, 

projetos, atividades, vídeos, reportagens sobre o Slow Food que saíram na imprensa, 

novidades internas do movimento, receitas e demais informações que o movimento julgue 

pertinente trazer ao público: 

 
Figura 20 - Site brasileiro do movimento Slow Food. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do site www.slowfoodbrasil.com 
  

 

Através do site, o movimento também disponibiliza diversos materiais gráficos 

institucionais, que explicam detalhadamente sua filosofia, atividades desenvolvidas, os 
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projetos em andamento, dicas que o movimento julga importante, etc. Enfim, existe muito 

material que podemos encontrar pelo site. Apenas para exemplificar, segue abaixo a capa de 

alguns desses materiais: 

 
Figura 21 - Materiais institucionais do movimento Slow Food. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do link www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
 

 

Além disso, o movimento está presente em redes sociais. No Facebook, por 

exemplo, há o perfil do Slow Food institucional no Brasil, onde é possível encontrar a 

divulgação das atividades Slow Food em diversos locais brasileiros e respectivos comentários:  



 147 

 

 
Figura 22 - Facebook do Slow Food Brasil. Fonte: perfil do Slow Food Brasil no Facebook 

 
 

Também podemos encontrar no Facebook perfis de diversos convívios, que são 

utilizados pelos próprios convívios como uma ferramenta de divulgação do trabalho que estão 

realizando: 

 
Figura 23 - Inserção dos convívios no Facebook. Fonte: organização da imagem feita pela pesquisadora a 

partir do perfil do Slow Food Brasil no Facebook 
  

 

O Slow Food também está presente no instagram, twitter e no youtube: 
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Figura 24 - O Slow Food no instagram, twitter e no youtube. Fonte: organização da imagem feita pela 

pesquisadora a partir do perfil do Slow Food Brasil no instagram, twitter e no youtube. 
 

Ademais, o movimento produz materiais específicos para os eventos que organiza: 

 
Figura 25 - Materiais para eventos. Fonte: organização da imagem feita pela pesquisadora a partir de 

fotos tiradas pela mesma e materiais eletrônicos disponibilizados nas redes sociais do Slow Food. 
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Todos os entrevistados para a realização desta dissertação explicitaram gostar 

muito dos materiais de comunicação. “São bem legais os materiais, bem bonitos, coloridos, de 

bom gosto, criativos” (Entrevistado C). Destacaram a clareza dos textos, a qualidade visual, o 

que os ajuda muito quando precisam preparar alguma atividade para o Slow Food. 

Desta forma, notamos que a comunicação possui papel estratégico para o 

movimento, até como forma de conseguir mais associados e, consequentemente, fortalecê-lo. 

Como aponta o entrevistado F “tem um impacto muito forte, a parte de publicações, manuais, 

pesquisas, isso atinge um publico um pouquinho mais especifico, né[sic]? Que nem você, que 

justamente procurou para dar embasamento para uma pesquisa de mestrado, precisa de algo 

mais profundo”.  

Porém, percebemos que também existe uma preocupação do movimento para que 

o material seja mais direto, “porque ainda é baixo o número de pessoas que tá[sic] realmente 

buscando uma informação um pouco mais aprofundada” (Entrevistado D). Deste modo, o 

entrevistado D argumenta a necessidade de modificações na comunicação do Slow Food, 

“porque não tem tempo, ninguém vai ler um manual, vai ter que ser aquela coisa assim, 

chocou, a pessoa fala ‘nossa não pensei nisso’ né[sic] ...mais direto né[sic]”. 

 Por isso, percebemos a existência de um debate interno no movimento, que afeta 

tanto a sua comunicação nacional quanto internacional, de como melhorar o discurso 

comunicacional do Slow Food para mobilizar mais pessoas: 

 
 é que durante um bom momento as pessoas se apoiam muito no técnico para poder 

argumentar e pra tentar convencer a outra pessoa, eu não acredito que isso seja a 
melhor forma, a melhor forma é você mostrar o exemplo, a atuação, a emoção que 
você tem de perceber e fazer escolhas, e isso a comunicação do Slow Food ainda não 
reflete; nós mudamos um pouco; neste exato momento, a nível mundial, nós tivemos 
uma grande discussão no último conselho, isso foi muito legal pro Brasil também, 
para mudar essa visão (Entrevistado E). 

 

Assim, a partir da estratégia de comunicação relatada e sua preocupação de levá-la 

adiante, da qualidade que podemos observar nos materiais do movimento, além de sua 

atuação em diversos canais de comunicação, podemos pontuar que a comunicação do Slow 

Food é algo extremamente relevante para a sua estrutura de funcionamento. Como já 

discutido nesta dissertação, em um contexto global, a comunicação promove conexões, troca 

de informações, experiências, o que é fundamental para que o movimento consiga interligar 

os convívios entre si e com os seus associados. 
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Isso nos revela como o movimento é fruto de seu tempo e, portanto, está imerso 

em seu contexto. Todo esse material de comunicação relatado nos mostra que o movimento 

utiliza as mesma técnicas e ferramentas utilizadas por instituições capitalistas globalizadas. 

Conforme já levantado no Capítulo 2, percebemos uma “flexibilidade conveniente”, ou seja, o 

Slow Food critica as práticas dominantes para defender a sua ideologia de vida boa, mas 

utiliza as mesmas ferramentas e estratégias de atuação que garantem visibilidade a essas 

práticas.  

Diante da discussão que desenvolvemos no Capítulo 2 sobre estratégias e táticas, 

arriscamos nos apropriar  desses conceitos “certeaunianos” para realizar uma análise paralela. 

Ao que nos parece, através de uma atuação tática, composta pelos atos políticos de seus 

associados enquanto consumidores, o Slow Food se apropria dos métodos estratégicos que 

marcam a atuação do sistema dominante. Nos atrevemos a relacionar isso ao que Luc 

Boltanski e Ève Chiapello nos explicam sobre a força do “espírito do capitalismo”: 

 
 O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças associadas à ordem 

capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem, legitimando os 
modos de ação e as disposições coerentes com ela. Essas justificações, sejam elas 
gerais ou práticas, locais ou globais, expressas em termos de virtude ou em termos 
de justiça, dão respaldo ao cumprimento de tarefas mais ou menos penosas e, de 
modo mais geral, à adesão a um estilo de vida, em sentido favorável à ordem 
capitalista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 42). 

 

Mais uma vez percebemos que, através de discurso que demonstra claramente 

resistências ao modo como o sistema capitalista neoliberal globalizado atua, o movimento 

Slow Food se adapta, negocia e, muitas vezes, é atravessados por cooptações a fim de que seu 

discurso, sua ideologia de vida boa, tenha força. 

Deste modo, é importante observarmos que, em alguns momentos, isso formata 

alguns discursos similares aos utilizados por instituições que compõem a engrenagem do 

sistema dominante, o que podemos analisar na imagem abaixo: 
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Figura 26 - Universidade de Ciências Gastronômicas. Fonte: Manual do Slow Food 2013 disponível em 

www.slowfoodbrasil.com/publicacoes 
  

 

Retiramos esta imagem do manual do Slow Food 2013, da página que o 

movimento mostra a universidade de ciências gastronômicas que promove na Itália. Diante da 

visão de gastronomia que o movimento relata possuir, é interessante notarmos que esta 

imagem não traz nenhuma relação visível com o alimento “bom, limpo e justo”. Observamos 

a representação de uma instituição de ensino tradicional e de um homem que remete à 

imagem de um executivo, que em nada lembra pessoas que trabalham diariamente com o 

alimento, que se relacionam com produtores e com consumidores. A frase destacada aparenta 

travar um diálogo com a preocupação que muitos jovens têm com seus respectivos futuros, 

distanciando qualquer ênfase do gastrônomo como um transformador, visão já relatada do 

movimento sobre o papel do gastrônomo nesta dissertação. A bicicleta poderia ser associada a 

um aspecto mais alternativo da imagem, como uma espécie de contestação a um ethos 

dominante. No entanto, não podemos esquecer que ela traz uma descontração, algo que 

frequentemente chama a atenção de jovens. 

Assim, nos parece que comunicação, neste exemplo, não demonstra uma 

preocupação em estar em sintonia com a filosofia do movimento, mas sim, em atingir um 

objetivo específico, que no caso se refere à divulgação de um curso universitário para jovens 

que estejam preocupados com o futuro. Isso nos traz a percepção de que o papel da 

comunicação para o movimento não é apenas a divulgação de sua filosofia, mas também o seu 

fortalecimento. 

Além disso, percebemos que a comunicação traz visibilidade ao movimento, tanto 

para aumentar o número de associados, quanto para fortalecer e ampliar sua atuação junto a 

governos, instituições nacionais e internacionais. Assim, a comunicação mostra-se um aspecto 
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chave tanto para manter o posicionamento que o movimento conquistou no contexto 

contemporâneo, como para possibilitar o seu crescimento.  

Quando partimos dessa ótica de análise para um plano mais micro, na medida em 

que vamos analisando os relatos dos entrevistados, alguns aspectos da relação do sujeito com 

o seu contexto sociocultural vão sendo revelados. Ao mesmo tempo que os entrevistados 

possuem valores críticos em relação ao modus operandi dominante da sociedade capitalista de 

consumo ocidental, observamos que, paradoxalmente, aplaudem a reprodução das estratégias 

de comunicação e marketing hegemônicas, próprias do modo de produção capitalista, nas 

políticas de comunicação do Slow Food. Além de estarem imersos em tal contexto 

sociocultural, cabe destacar que os entrevistados possuem uma posição socioeconômica que 

lhes outorga um lugar de fala crítico privilegiado quando comparado com outros atores tais 

como produtores agrícolas, feirantes, entre outros – as atividades profissionais relatadas pelos 

entrevistados foram dono de restaurante, diretor de empresa, empresário, empreendedor e 

professores. 

O relato abaixo traz alguns aspectos reveladores de como o contexto marca os 

sujeitos que nele circulam: 

 
 neste momento em que vi o livro velho decidi me filiar, mas demorei, vi o livro em 

2007 e filiei em 2008 depois de um treinamento para sommelier na ABS em que a 
Silvia Corbucci falou na classe sobre o Slow Food, aí bateu um ciúmes e na mesma 
semana me associei. Ainda demorei um tempo para ir à primeira reunião do 
movimento, que foi no restaurante Julia com a Naide Lima, a Cênia Sales e Neide 
Rigo e mais alguém do marketing, que eram a liderança do movimento em São 
Paulo na época (Entrevistado B). 

 

Comecemos com o destaque ao curso que a futura líder do movimento estava 

fazendo – sommelier –, que mostra a busca por um refinamento da compreensão que podemos 

ter do alimento. Assim, é importante, ao menos, apontarmos, o que não que se resume a isso, 

que este curso está ligado a práticas da alta gastronomia, a qual, segundo o discurso do 

próprio movimento Slow Food,  glamuriza a estética do alimento, o que não está vinculado à 

práticas de consumo inclusivo, e sim exclusivo.  

Ao buscarmos informações na internet sobre o restaurante Julia citado como o 

lugar em que ocorreu uma reunião do movimento na época, constatamos que ele estava 
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vinculado à alta gastronomia17. Além do mais, é interessante notarmos que a frase “e mais 

alguém do marketing” reafirma que o movimento transita por uma cultura de práticas 

dominantes. 

Também nos chama a atenção o ciúmes relatado, que demonstra um traço de 

competição. Podemos aproximar isso à busca pela performance naturalizada como um modo 

de ser cotidiano, conforme já discutido no Capítulo 1. 

Esses pontos levantados nos trazem a indagação se, no período citado, o caráter 

político do movimento, o que já discutimos no Capítulo 2 desta dissertação, estava mais 

atrelado a práticas que buscavam transformar ou manter o status quo. Para aprofundarmos um 

pouco esta indagação, é importante voltarmos aos aspectos que marcam a origem do 

movimento. 

 
 na origem, a maioria desse convívios eram confrarias de amigos que gostavam de 

comer, então virou uma coisa que tinha um cunho um tanto elitista, o que na verdade 
não era exatamente isso, ao contrário, na medida em que você... o elitismo está no 
formato da confraria, porém a ideia era que o Slow Food fizesse com que aquele 
lugar ao redor das pessoas se preocupasse com o produtor, o produto, com a cadeia 
daquilo que as pessoas estavam comendo e que isso fosse colocado para fora, que 
isso fosse replicado como experiência para outras pessoas (Entrevistado E). 

 

Como o próprio entrevistado coloca, a estrutura que marca a formação do 

movimento possui caráter elitista, o que difere deste caráter é a intenção. Assim, percebemos 

que os valores preconizados buscam ampliar práticas exclusivas e trazer maior transparência 

aos processos que envolvem a transformação do alimento. No entanto, não podemos deixar de 

pontuar que existe uma diferença entre intenção e ação. Recuperando a visão aristotélica 

sobre a ética, esta tem como objeto a ação humana. O plano das intenções, em sua “Ética à 

Nicômaco”, Aristóteles revela que não pode ser acessado nem pela ética nem pela política 

pois compreende as faculdades mentais e não o que se faz no mundo.  

Portanto, a partir dos indícios coletados para esta dissertação e das análises 

realizadas, acreditamos que possa ser destacado que o movimento mostrou um 

amadurecimento com o passar dos anos, como nos foi relatado. O entrevistado F destaca que 

quando se associou ao Slow Food, em 2006 na Itália, ele participava dos eventos e cursos que 

o movimento promovia que tinham foco em técnicas de cultivo e preparo do alimento. Em 

paralelo, esse entrevistado destaca seu envolvimento em outras redes que enfatizavam atitudes 
                                                
17 informação obtida através de reportagem publicada em 08/09/2008 no jornal Folha de São Paulo pelo critico 
gastronômico Josimar Melo entitulada “Depois do Julia Cocina, chef volta mais ambiciosa no moderno 
Arturito”.  
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mais politizadas, as quais tinham “mais a ver com a soberania alimentar, com os movimentos, 

vamos dizer assim entre aspas, de um outro mundo possível, então ligados aos fóruns sociais 

europeus e mundiais”. 

O entrevistado F nos relatou que, com o passar do tempo, percebeu mudanças na 

postura do Slow Food, o qual começou a “enxergar que a luta pela preservação dos hábitos e 

das culturas tradicionais e locais não era possível se não houvesse um grande engajamento 

ecológico, pela biodiversidade”. Desta forma, a ecogastronomia começou a ganhar mais força 

dentro do movimento à medida em que começou a mostrar o potencial que alimento tem de 

trabalhar o “equilíbrio ecológico, a valorização da biodiversidade e a sua proteção”. 

Com isso, tal entrevistado notou uma aproximação do Slow Food com outros 

movimentos mais politizados dos quais já participava, “porque eu acho também que o 

movimento Slow Food amadureceu”. Na sequência, ele desabafa: “no começo encontrava 

algumas incoerências no movimento Slow Food, depois tudo  fluiu com mais coerência”. 

Quando indagado sobre a que incoerências se referiu, F aponta “ah, alguns 

compromissos com a indústria do alimento, por exemplo” através de patrocínios de empresas 

privadas que não estavam em linha com a filosofia do Slow Food. Assim, coloca: “eu 

considerava como pequenos pactos com o diabo para poder fazer o evento, tipo Maquiavel 

fala que os fins justificam os meios”. 

Na sequência, o entrevistado F argumenta que considera essa questão como 

pequenas incoerências, as quais verifica como presentes no mundo do ambientalismo. Ele 

resume de uma forma muito clara essas incoerências com a fala de que “tem toda uma questão 

de sistema que você na verdade luta, mas acaba pegando as migalhas desse sistema”. 

Podemos associar isso com a lógica do dinheiro que discutimos no Capítulo 1 

através da ótica de Simmel (2009), o que, contemporaneamente, podemos associar ao que Luc 

Boltanski e Ève Chiapello (2009) apontam sobre a lógica da capitalismo. Boltanski e Ève 

Chiapello argumentam que o capitalismo só se mantém porque consegue absorver suas 

críticas e movimentar-se a partir delas e, desta forma enfatizam que “o preço que a crítica 

deve pagar por ter sido ouvida, pelo menos parcialmente, é ver que uma parte dos valores por 

ela mobilizados para opor-se à forma assumida pelo processo de acumulação foi posta a 

serviço dessa mesma acumulação (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 63). 

Essa é uma questão ambivalente, que afeta, para sermos otimistas, grande parte 

das críticas que de algum modo são endereçadas ao capitalismo globalizado, o sistema 

dominante que caracteriza grande parte dos contextos econômicos e socioculturais atuais. Em 
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pequena escala, como destaca o entrevistado F, essa questão torna-se muito emblemática, pois 

para viabilizar as ações, “alguns integrantes de um convívio acham que não tem problema 

aceitar um patrocínio de um supermercado local, nada de Carrefour ou Wallmart, pequenos 

supermercados”. Então, instaura-se um debate dentro do Slow Food, porque muitos 

integrantes se vêm obrigados a aceitar o patrocínio para manter os convívios ativos e 

estimular o engajamento dos filiados, mas como pontua F, mesmo o pequeno supermercado 

“é um esquema de atravessador e faz parte da grande distribuição de alimentos, a gente 

valoriza o contrário, feiras, mercados locais, produtor-consumidor”. 

Deste modo, percebemos que se instaura uma contradição, problemática para 

muito dos convívios do movimento Slow Food. Sem chegar a nenhuma conclusão, o 

entrevistado F coloca que “então é um debate sempre aberto e é uma grande dificuldade, 

como tentar viabilizar eventos, ações, programas, sem poder contar sempre com ajuda de 

políticas públicas, de verbas públicas, de editais, que é o ideal, né [sic]?”.  

Um exemplo que ilustra essa problemática é o fato do convívio liderado pelo 

Entrevistado A estar, de acordo com suas palavras, “completamente estagnado”. Uma das 

grandes dificuldades que este entrevistado encontra é disponibilidade de tempo dos associados 

para realizar as propostas de atividades e dinheiro, visto que os eventos que organizava eram 

bancados pela própria organização. Comentou que chegou à liderança do convívio através de 

assembleias e que, durante três ou quatro anos, o convívio sob sua liderança foi bem ativo, 

mas atualmente “não consegue reunir as pessoas para passar o bastão”. 

O entrevistado F comentou que percebe que, atualmente, o movimento Slow Food 

flui com mais “coerência”. Ao ser indagado sobre o que consistia essa “coerência”, o mesmo 

apontou dois aspectos, sendo o primeiro o fato de que o movimento conseguiu travar parcerias 

importantes com Ministérios, governos, a União Europeia, o que lhe forneceu mais força em 

suas articulações e, consequentemente, mais coerência em seu discurso. O outro aspecto 

destacado por ele foi que “talvez me tornei mais flexível, talvez eu seja menos radical com a 

idade, o jovem sempre é mais radical, quer preto no branco, e quando você cresce percebe que 

nem tudo é assim”.  

Através dessa explicação sobre o que consistia essa “coerência”, percebemos que 

há uma confusão entre a coerência do “movimento” e a “coerência” do militante. A pergunta 

era sobre o que era essa coerência do movimento e o entrevistado, respondeu que a mesma 

aludia a dois fatores. Contudo, apenas um desses fatores tem a ver com o movimento. O 



 156 

 

outro, tem a ver com o próprio entrevistado. Assim, percebemos que as trajetórias de vida e 

do movimento se mesclam.  

Além disso, a resposta do entrevistado sobre a “coerência” do movimento nos 

reafirma que a prática de negociação e a flexibilidade são aspectos que marcam seu modo de 

atuação. Como discute Bommel e Spicer (2011), esses são aspectos que contribuíram, de 

forma crucial, para o crescimento e força política que o Slow Food possui atualmente.  

Através de estudos realizados, Bommel e Spicer (2011) nos revelam que, para que 

movimentos sociais construam e estendam seu campo de atuação, precisam mobilizar novas 

ligações, construindo alianças entre diferentes atores que possuem, geralmente, distintos 

interesses. Ao mesmo tempo, devem criar uma linguagem envolvente e identidade coletiva, o 

que mantém os diversos atores juntos (BOMMEL; SPICER, 2011). 

Com isso, tais movimento conseguem ampliar a gama de significados, 

aumentando a ambiguidade dos pontos nodais, o que permite aos movimentos sociais estender 

suas reivindicações para além de um estreito foco e envolver um público amplo. Assim, ao 

estender os contatos e fomentar identificação entre atores diversos, esses movimentos se 

fortalecem, aumentam suas possibilidades de atuação e, consequentemente, suas dimensões 

políticas (BOMMEL; SPICER, 2011). 

Consequentemente, Bommel e Spicer (2011) defendem que coligações 

importantes dentro do movimento Slow Food criaram este novo campo através do emprego 

estratégico de uma gama de protestos que combinaram autonomia e engajamento. Isso 

mobilizou grupos que, a princípio, não tinham relações entre si, como gourmets, fazendeiros e 

ambientalistas.  

Este aspecto também é percebido a partir da ênfase retórica na fala de muitos 

participantes do movimento. Neste sentido, Petrini, o fundador do Slow Food, pontua que 

comunidades que participam do movimento devem ser anárquicas e que a Terra Madre nunca 

deve ser estruturada, que é uma estrutura livre para seguir sua própria natureza. Dentro deste 

contexto, Petrini enfatiza que todos podem explorar suas fantasias, criatividade e traduzir seus 

direitos em obrigações (PEACE, 2006). 

Diante deste apontamento de Peace (2006), não podemos deixar de colocar que 

percebemos pelos materiais do Slow Food e reforçado pelos entrevistados, que a Terra Madre 

é um projeto muito bem estruturado dentro do movimento. O processo que o Slow Food no 

Brasil passou para conseguir um CNPJ próprio é um dos exemplos citados que elucida que o 
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Terra Madre, assim como o movimento Slow Food como um todo, não podem, efetivamente, 

como já apontamos neste Capítulo, ser considerados anárquicos. 

Esse aspecto não anárquico pode ser observado no relato de um dos líderes do 

movimento, já destacado acima e que retomamos aqui um trecho, que nos mostra a existência 

de burocracia e regulamentos:  

 
 Nós fizemos uma proposta do ponto de vista associativo e de trabalho, montamos 

um conselho, montamos uma associação pequena, porém muito representativa do 
ponto de vista da rede do movimento, e essa associação foi fundada no ano passado, 
faz um ano que ela está ativa, regulamentada (Entrevistado E).  

 

Assim, a necessidade de uma representação nacional para fortalecer a atuação do 

movimento no Brasil já mostra por si mesma que existem hierarquias dentro do movimento e 

relações de força que as modelam. Também podemos perceber que existe uma “delegação 

brasileira” para ir ao congresso internacional do Slow Food, ou seja, existe com regras e 

critérios para que seja necessário a uma “organização interna” receber o nome de 

“delegação”. Além disso, a própria organização de um congresso internacional, que constitui 

o principal eixo do Terra Madre, requer foco, organização e definição de muitas diretrizes, 

sendo que, pelo que nos foi possível observar através das fotos do evento em 2014, eles 

fizeram isso com muita maestria. 

O que Peace (2006) nos coloca é que, para diversos membros do movimento, esse 

discurso retórico sobre anarquia enalteceu um senso de comunidade e uma nova direção de 

sentido para o mundo e para a própria vida. Além de um sentimento de unidade, criou-se um 

senso de propósito para o evento como um todo. 

Desta forma, o movimento aumentou o estoque de significados utilizados para 

descrever suas atividades, o que permitiu coerência às suas diversas atividades. Isso também 

ajudou a fomentar um senso de identificação entre  os diferentes grupos que o constituem 

(BOMMEL; SPICER, 2011). Assim, pelo fato de mobilizar diversos grupos e fomentar uma 

ampla identidade coletiva, o movimento Slow Food se tornou apto a criar ligações 

hegemônicas entre grupos que anteriormente eram separados, conforme Bommel e Spicer 

(2011) nos colocam. Isso fez com o que o Slow Food deixasse de ser um movimento de nicho, 

para incluir uma série de organizações, instituições de pesquisa, restaurantes, ativistas, 

produtores de alimento e órgãos políticos.  

Assim, é importante pontuarmos  que essa série de atores distintos em torno de 

um interesse comum refere-se ao que Maffesoli caracteriza como tribo pós-moderna. Como já 
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discutimos no Capítulo 1, Maffesoli aponta a existência de tribos no contexto sociocultural 

contemporâneo como um fenômeno cultural que evidencia uma nova forma de sociabilidade 

do sujeito pós-moderno.  Desta forma, de acordo com esta análise, Bommel e Spicer (2011) 

apontam que o destaque ao Slow Food como uma relevante tribo pós-moderna na arena 

internacional se deve à sua forma de atuação.  

Com isso, através dos exemplos discutidos, enfatizamos a capacidade de 

negociação do movimento. Podemos, neste ponto, nos arriscar a fazer um paralelo com sua 

retórica anárquica. Ao que nos parece, a anarquia pode ser uma alusão do movimento não à 

inexistência de regras, mas a sua capacidade de adaptação em função da disputa pela sua 

ideologia. Essa capacidade lhe concede o poder de anular regras quando for preciso criar os 

seus “desvios”, relembrando aqui Appadurai (2010). Assim, de resistências a cooptações, 

depende de sua necessidade de adaptação. 

 

3.3 Rumo às transformações 
Diante do que discutimos no item anterior, é interessante observarmos que não há 

um consenso entre os entrevistado de que o Slow Food seja um movimento de resistência à 

sociedade de consumo. O entrevistado A acredita que, na essência, é uma resistência à grande 

indústria alimentícia, e que argumenta que, na prática “é difícil sem recurso ser tão militante 

assim”. O entrevistado D, por sua vez,  coloca que, na sua opinião, pode ser considerado um 

movimento de resistência, pois percebe a Arca do Gosto, por exemplo, como uma forma de 

resistir. 

Já o entrevistado C aborda uma outra concepção para falar da forma de atuação do 

movimento, “talvez mais de transição do que de resistência, de adaptação.... eu diria que é um 

movimento de observação também, do que a gente tá[sic] fazendo, do que é necessário, da 

qualidade de tudo isso”. Na sequência, este entrevistado relembra o que o fundador do 

movimento coloca para os líderes do movimento: “ele prega uma atenção, ‘façam mas façam 

com atenção, não porque vocês são vaquinhas de presépio’”. 

É também revelador o comentário do entrevistado E, que classifica a atuação do 

movimento de acordo com cada contexto. O mesmo classifica a atuação do movimento na 

Europa como parte de uma ação de transformação na medida em que contribuiu para que não 

houvessem mais plantações de transgênicos em solo europeu, porque “a população europeia 
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que é muito mais ciosa dessa questão, é muito mais integrada”; igualmente, o entrevistado 

destaca que a União Europeia possui uma politica agrícola muito forte, como explica abaixo:  

 
 é uma política da comunidade econômica europeia, o secretario da comunidade 

econômica europeia é do Slow Food para você ter uma ideia; então, essas pessoas 
pensam de uma forma estruturada, olham isso e falam não, nós queremos valorizar o 
pequeno produtor e queremos manter as nossas tradições, de comer bem 
(Entrevistado E). 

 

No entanto, seguindo a noção de que o movimento Slow Food se desenvolve a 

partir de cada contexto, o entrevistado E defende que, posto que apenas nos últimos anos a 

América Latina e a África passaram a ser alvo do plantio de transgênicos, lugares “onde 

acontece a grande batalha da alimentação, é a grande indústria contra os pequenos 

produtores”, os movimentos desses continentes passaram a encampar a bandeira da luta contra 

os transgênicos. Portanto, o entrevistado argumenta que, nesses lugares, o movimento é 

resistência, tanto no âmbito macroeconômico e social como na forma como podemos 

direcionar as nossas escolhas de consumo, conforme explica:  “veja, eu tô[sic] falando das 

coisas macro, mas isso eu falo pro micro também, porque toda essa história de falar que a 

gente tá[sic] comendo milho e soja, isso reflete na forma como a indústria vende para nós, 

coprodutores, que estamos lá no supermercado e comprando isso”. 

Diante desses pontos de vista, é interessante observarmos que, para o entrevistado 

B, levando em consideração o contexto em que estamos vivendo no planeta, é a indústria que 

está resistindo: “então, se a indústria não se aliar, continuar resistindo, ela não inovar, e não 

vai perceber seu grande papel na dinâmica das coisas grandes de ajudar a humanidade a se 

regenerar profundamente”.  

Frente a esta questão de que a indústria não contribui para uma mudança de 

cenário, o entrevistado E pontua que, se isso ocorresse, seria possível “trabalhar de uma forma 

integrada todas as produções e tudo o mais, isso é possível e tem grandes exemplos no Brasil 

e no mundo inteiro, o fato é que a indústria é muito pesada”.  

Deste modo, o entrevistado B coloca que existe um movimento interessante no 

mercado, pois observa que “tem empresas que querem ser cada vez melhores, pequenas, 

microeconomia, micro empreendimento, que escolhem atuar no ganha-ganha e colocam seus 

empreendimentos a serviço da regeneração da saúde, dos sistemas vivos e da auto inovação 

criativa”. Com a evolução deste cenário, o entrevistado B argumenta que “as grandes 

empresas vão ter que pedalar, correr atrás e lidar com a grande questão de decisão de ego 
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mesmo, porque elas têm que começar a tomar decisão de diminuir, de mudar, de se 

transformar de repente em várias empresas”. 

Na visão de B pode ocorrer uma aproximação dessas empresas com o movimento 

Slow Food, “mas de uma maneira muito tranquila, onde cada lado vai poder fazer as 

perguntas, e a gente vai se harmonizando devagar”. Esse entrevistado acredita que isso é 

necessário: 

 
 Não pode mais existir antagonismo porque a gente está num contexto ecológico e 

num contexto ecológico é importante não ter briga, precisamos criar organizações 
não só com fins de lucro, é isso que vai construir o novo, a inovação e a relação com 
a natureza e cumprindo com todos os protocolos. 

 

Desta forma, o entrevistado B explica que se esse cenário se concretizar, “e se a 

gente tiver essas empresas em aliança, a gente regenera tudo muito rápido, e aí a gente pode 

viver respirando, sem culpa, sem medo”. 

Quando voltamos a atenção a um cenário mais micro, no qual ocorrem as relações 

interpessoais e as decisões pessoais, percebemos que o movimento tem um grande potencial 

de transformação.  De acordo com o entrevistado A, as palestras, oficinas e a disponibilização 

do material do Slow Food fazem com que as pessoas se tornem mais conscientes. O 

entrevistado C percebe esse movimento “a cada dia”  em seu restaurante em São Paulo. No 

entanto, os líderes do movimento demonstram uma percepção de que há muito ainda a ser 

feito: 

 

 eu vejo que as pessoas tem falado mais em sustentabilidade de que colocado a mão 
na massa ou no bolso, então na hora da correria o Econ está sempre presente; eu sei 
porque eu passei por isso quando já estava no movimento Slow Food; eu morava em 
cima de um Econ 24 horas, e essa coisa da conveniência, da facilidade e do meu 
tempo tá[sic] muito presente e a gente realmente precisa trabalhar isso 

 

Ao relatarem suas experiências pessoais, as transformações são evidentes, pois 

relatam que procuram “comprar alimentos naturais, sem ser processados, consumir o que for 

local, o mais próximo do produtor possível, praticar o comércio justo, pagar um preço justo e 

evitar atravessadores” ( Entrevistado A). Isso nos mostra que ocorreram mudanças concretas 

nos hábitos de consumo, o que é reafirmado pelo entrevistado D: “eu mudei a forma de 

consumir em casa, olha, se eu te falar qual foi a última vez que eu fui em um supermercado 

grande eu não me recordo mais”. 
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De modo correlato, o entrevistado F explica que todas as modificações que 

ocorreram na sua forma de consumidor foram fruto de suas vivências no movimento:  “essas 

experiências afinaram meu paladar e, sobretudo, não de forma imediata, fizeram com que eu 

começasse a pensar no que eu tava[sic] comendo através das práticas”. Além disso, eles nos 

colocam que é um processo gratificante: 

 

 é uma sensação boa, é você saber que contribui para o desenvolvimento local, é o 
significado daquilo, por exemplo, saber qual é o dilema do produtor, a importância 
de ir na feira, e os meus filhos também, eu olho hoje e falo “eu não conhecia isso e 
eles já estão vivendo isso”; então, para mim é significativo, porque eu trilhei um 
caminho na minha vida para descobrir isso, eles bem mais jovens já sabem como 
isso acontece (Entrevistado D). 

 

Assim, observamos que a transformação que o movimento Slow Food está 

proporcionando a essas pessoas está refletidas nas escolhas de consumo, mas possuem 

implicações muito mais profundas. Como coloca o entrevistado E: “meus hábitos pessoais 

mudaram, exatamente isso, a forma de encarar as pessoas, de olhar as minhas escolhas 

mudaram a minha concepção de pessoa, estão me mudando, é um processo, eu não parei 

ainda”. 

Um exemplo prático relatado pelo entrevistado C, é que “à medida que você vê 

que é fácil, ou que é possível, você escolhe inclusive os seus passeios, as suas viagens, por 

exemplo”. Neste sentido, o entrevistado B enfatiza: 

 

 o Slow Food começa na cozinha mas você vai vendo que vai transcendendo tudo 
isso. Eu, depois que comecei isso, eu tenho instrumentos musicais na minha casa, eu 
não tinha, eu gosto também de moda, então eu começo a observar tecidos e lãs da 
terra, essa moda ancestral, que transcende, e eu quis sair do fashion e ir para minha 
própria expressão, é muito interessante como vai fazendo sentido em vários níveis, 
várias dimensões. 

 

Deste modo, o entrevistado D observa que o movimento influenciou claramente 

sua forma de se relacionar com o mundo à sua volta e explica que isso “é uma coisa que 

parece difícil mas não é, é até fácil depois que você entra nesta outra lógica, porque daí você 

fala ‘essa é a realidade, a dinâmica para mudança’, aí fica uma coisa natural”. 

Portanto, no decorrer das entrevistas, todos afirmaram perceber que, através das 

propostas do Slow Food, o movimento tem um engajamento por uma vida melhor. Na opinião 

do entrevistado A, “o objetivo final é isso, que as pessoas convivam entre si, que resgatem o 

momento da alimentação, para perceber melhor o outro, saber o que tá[sic] acontecendo com 
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o outro e isso melhora sensivelmente o dia a dia das pessoas”. O entrevistado F aponta que 

observa que claramente o movimento “proporciona mudança de vida”, sendo que, na sua 

opinião, o alimento “é uma desculpa para uma mudança de paradigma de vida, de atitudes, 

vivências e de como você interage entre as pessoas”. 

Consequentemente, todos os entrevistados afirmam que enxergam essa luta por 

uma vida melhor como uma forma de felicidade, pois “a sensação de quando você está em 

uma sociedade que cuida uns dos outros, ao invés de competir uns com os outros, traz mais 

alegria, traz mais tranquilidade e paz, então é natural, é um efeito”. Desta forma, o 

entrevistado F nos relembra a discussão que realizamos no capítulo 1 ao nos apontar um perfil 

de sociedade diferente do qual foi citado acima pelo entrevistado B: “sabe aqueles valores de 

individualismo, fragmentação, que a nossa sociedade tá[sic] proporcionando há mais de um 

século? eu acho que tem muita gente que tá[sic] enlouquecendo,  ficando doente, estressado”. 

Logo,  o entrevistado F reafirma que na sua visão, a forma que o movimento Slow 

Food atua “proporciona qualidade de vida, felicidade, harmonia, tudo o que para mim é 

importante”. Com isso, “você passa a ser uma melhor pessoa, em todos os sentidos” 

(Entrevistado E). Assim, ao elencar as propostas do movimento, o entrevistado B argumenta: 

“comer junto é importante, comer com prazer é importante, comer com sentido é importante, 

participar é importante, pô[sic], não é? Não traz felicidade?”.  

O entrevistado D nos explica que, quando as pessoas têm a oportunidade de 

vivenciar experiências proporcionadas pelo movimento Slow Food, essas experiências trazem 

um outro significado, preenchendo um vazio que percebe na sociedade atual, que “leva a 

gente a sempre querer mais, porque não satisfaz alguma coisa que talvez é muito mais 

profunda”. Deste modo, este entrevistado observa que, quando o alimento nutre o corpo, a 

mente e o espírito,  e as pessoas se apropriam dessa relação, como “esse significado, essas 

histórias todas, isso tudo gera para mim felicidade, preenche mesmo..”. E, como 

consequência, esse processo “abranda a necessidade de consumir” do modo como somos 

estimulados na contemporaneidade.  

Desta forma, podemos perceber que essa relação do movimento Slow Food com 

felicidade, vida boa, qualidade de vida, mostra-se muito pertinente aos entrevistados pelo fato 

do movimento trabalhar questões que compõem a ontologia do ser humano, como é 

argumentado abaixo: 

 
 No final, o que que é a necessidade do ser humano? É se sentir seguro, respeitado, 

reconhecido, amado, alegria, companhia. Então, se a gente tá[sic] num movimento 
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de aliança com a natureza num comer, e trazendo o melhor da terra, o que a terra 
tem, o que o seu território mostra, isso ajuda as pessoas e você oferece isso para sua 
família, chama os seus amigos para compartilhar, é muita alegria. Então, só isso já é 
bom, e quando a gente consegue fazer isso coletivamente e percebe que todo um 
setor tá[sic] fazendo isso junto, a alegria ainda é coletiva, a comemoração é coletiva 
(Entrevistado B). 

 

Neste contexto de discussão, faz sentido a colocação de que “Slow Food não é 

mais um movimento, é uma atitude” (Entrevistado E), pois reflete um modo de ser na medida 

em que “sempre em tudo você consegue ser Slow, olhar de uma forma mais adequada as 

formas” (Entrevistado E). Para os entrevistados, essa atitude pode ser observada na forma 

como conduzem suas vidas e no que acreditam que é bom para cada um, aspectos que podem 

ser facilmente identificados, segundo o entrevistado C: 

 
 uma vez alguém me falou ‘ah[sic] vai numa feira tradicional ou num mercado 

popular em que as pessoas estão meio que se matando para vender, gritando, 
nananam [sic], e vai numa feira orgânica, tem alguém tocando uma flauta...’, se você 
tiver essa oportunidade você vai ver a vibração das pessoas que tão[sic], é bem 
diferente... 

 

Apesar de todos terem respondido positivamente quando foram indagados, esses 

apontamentos nos revelam que esses entrevistados acreditam que o Slow Food consegue 

ressignificar o ideal de vida boa presente nas culturas de consumo atreladas ao sistema 

capitalista globalizado. O único entrevistado que não discordou, mas colocou ressalvas foi o 

A, como podemos verificar: “é um tanto romântico isso, o objetivo é esse, mas cem por cento 

não consegue”. Na sequência, ele explicou um pouco esse comentário, argumentando que, em 

alguns momentos, percebe a existência de um grande radicalismo no movimento, “como uma 

doutrina que tem que seguir de maneira rígida e não como um modo de vida, que você vai se 

adequar de acordo com o que consegue, um estilo de vida” (Entrevistado A). A presença deste 

radicalismo o assusta e acredita que essa é a grande barreira para outras pessoas 

compreenderem melhor o movimento. 

Mesmo com essa ressalva, o entrevistado A acha o Slow Food um movimento 

muito interessante, acredita que nos faz pensar e, desta forma, pontua que pode ser 

considerado como um meio para a mudança social, pois “vai criando uma consciência 

coletiva e isso gera mudanças”. Deste modo, todos os entrevistados concordaram 

explicitamente que o Slow Food pode ser um meio de mudança social, e nos explicaram o por 

quê acreditam nisso, o que podemos observar através da colocação abaixo: 
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 acho que ele é um meio de mudança social e tem uma força grande, porque a 
alimentação faz parte da nossa vida várias vezes no dia. Então, à medida que isso 
andar e as pessoas começarem a ter consciência, para mim tem uma força até muito 
mais que outras, porque se você pensar no consumo é o que você mais consome, o 
alimento, se você pensar você não compra roupas tantas vezes, alimentação você 
escolhe várias vezes, então eu acho que tem uma força de mudança social e a 
proposta é muito interessante também, de pensar que tem uma lógica de  você pensar 
no desenvolvimento do lugar que você tá[sic], de pertencer a sua cidade, de começar 
a prestar atenção em questões que você não presta antes...(....), aí você pensa e vai se 
situando também, tendo referências locais de onde você mora e isso é uma coisa 
incrível, é um conhecimento assim que você vai se empoderando, para você atuar a 
partir do empoderamento né[sic], então uma coisa é você ver isso nos livros, ler e 
não saber do que se trata, outra é você começar a viver isso e entender que realmente 
eu só posso atuar se eu realmente estiver envolvido e também ter uma consciência 
do que significa isso, e eu acho que o Slow Food vai te dando esses elementos para 
você ir compondo esse cenário e também se localizando nele (Entrevistado D). 

 

Como discute o entrevistado B, a mudança social é necessária e acredita que deve 

ocorrer rapidamente: 

 
 porque quando você trabalha com ecologia e você tá[sic] atenta aos cenários, você 

percebe que a gente tem movimentos nos próximos cinco anos, vinte anos para 
preparar o caminho para ver como a gente vai chegar em 2050. São esses prazos que 
qualquer ecologista de bom senso está atento, são saltos quânticos de importância 
tanto de recursos, população, de aquecimento da temperatura, então se a gente 
realmente fizer um movimento de discernimento e de auto ajuda mútua e entender 
que o próximo movimento da vida é a gente deixar emergir e participar da  
construção da ecoeconomia, das energias livres, da agricultura livre, do vestir livre, 
do morar, tudo em aliança com a natureza  

 

A partir disso, o conhecimento de como podemos sobreviver vai representar o 

“novo dinheiro” na opinião de B. Assim, coloca que “alguns resgastes de conhecimento são 

super fundamentais”, como saber plantar, saber fazer o próprio pão “sem ter que comprar 

Fermento Fleshman”, saber fazer a própria roupa, montar a própria farmácia, etc. 

 
 pode ser que a qualquer momento a gente tenha uma pane, é disso que a gente tá[sic] 

falando, é real, a gente já tá[sic] vendo, é a instabilidade climática aumentando, 
todas as épocas estão passando um pouco para lá, safras inteiras de coisas estão 
mudando três meses daqui, três meses pra lá, é só conversar com os agricultores, 
tudo mudando de lugar. 

 

Assim, para o entrevistado B, precisamos pensar e verificar se estamos seguros de 

verdade, se sabemos nos ‘virar’ em qualquer lugar do mundo, no que o nosso currículo não 

ajuda e muito menos as disciplinas que cursamos para conquistá-lo. Na medida em que existe 

a possibilidade de construir essa segurança e de formas de se interagir no mundo, “então eu 
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passo de consumidor a co-criador, a empreendedor, a entidade participante”. Com isso, o 

entrevistado B conclui: 

 

 Então, realmente essa é a transcendência, a comunicação da vida boa, e o Slow Food 
participa de tudo isso porque o comer une as pessoas, e as comunidades do alimento 
quando vão no Terra Madre, no Salone que vai acontecer agora em outubro, elas 
geralmente não levam só alimento não, elas levam os tecidos, dentro do Slow Food 
tem as lãs, autóctones, então putz[sic], vem toda vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação trabalhou as relações entre ética, comunicação e consumo. 

Tomando a definição de ética como uma reflexão sobre a vida boa, propusemos uma 

discussão sobre a comunicação deste ideal nas culturas do consumo a partir da análise de 

narrativas do movimento Slow Food. A discussão sobre a vida boa no contexto sociocultural 

contemporâneo não nos parece algo trivial. O mais frequente é depararmos com prescrições 

sobre conceitos de vida boa, mas dificilmente encontramos no senso comum uma reflexão 

sobre ela. Tal aspecto pode ser apontado como uma das características definidoras das 

ambivalências da contemporaneidade. Ao mesmo tempo em que a busca pelo bem viver está 

presente nas agendas cotidianas, muitas vezes não paramos para nos questionar o que este 

ideal representa. A infestação de mensagens sobre o imperativo da “qualidade de vida” e da 

felicidade nas culturas do consumo se sobrepõe às reflexões sobre o que seria uma “vida de 

qualidade”.   

Deste modo, como já apontado nesta dissertação, fomos buscar a compreensão do  

conceito de vida boa em um pensador de grande referência no campo da filosofia moral e 

política, Aristóteles. Além de ter sido o primeiro filósofo a produzir um tratado sobre ética no 

qual  discute sobre a vida boa, a felicidade, o bem viver, expressões que aludem ao seu amplo 

conceito de eudaimonia, o debate proposto pelo estagirita continua influenciando novas 

discussões que surgem no campo. 

Assim, a partir deste conceito aristotélico, buscamos analisar as possibilidades de 

se construir uma vida boa no contexto sociocultural contemporâneo. Escolhemos estudar o 

movimento Slow Food para analisar esta construção, o que nos permitiu entrelaçar a discussão  

entre ética, comunicação e consumo.  

Contudo, não tivemos a intenção de realizar análises comparativas, visto que os 

conceitos que embasam  a vida boa aristotélica e aqueles presentes nas culturas de consumo 

contemporâneas são muito distantes temporalmente e distintos quanto aos aspectos que os 

caracterizam. Quando muito, apontamos algumas aproximações ou distanciamentos, pois não 

era esse o objetivo desta pesquisa, e sim, analisar como a participação no movimento Slow 

Food pode desencadear processos comunicacionais de ressignificação do sujeito a partir da 

articulação cotidiana de práticas de consumo e de relações interpessoais propostas pelo 
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movimento, contrapondo-se ao ideal de vida boa dominante presente nas culturas de 

consumo.  

Ao analisar as narrativas do movimento Slow Food e de seus participantes como 

forma de comunicar um ideal de vida boa nas culturas do consumo, tentamos fazer com que 

essas vozes direcionassem os caminhos a serem percorridos nesta dissertação a fim de atingir 

o objetivo proposto, tomando o referencial teórico-metodológico da hermenêutica de 

profundidade. 

Desta forma, com a intenção de mostrar a pertinência da discussão apresentada em 

relação ao objeto de estudo, a discussão de cada capítulo foi composta pela articulação das 

três fases que estruturam a hermenêutica de profundidade – análise sócio-histórica, análise 

formal e a fase de interpretação/ reinterpretação - , considerando, como destaca Thompson 

(2002), que são  três diferentes dimensões analíticas de um mesmo processo interpretativo e 

devem estar integradas. Além do mais, no decorrer de cada capítulo tentamos realizar a 

interpretação da ideologia, o que foi feito através das discussões que desenvolvemos em torno 

das negociações de sentidos que os sujeitos fazem com o que apontamos como ethos 

dominante, que atravessa o contexto sociocultural contemporâneo e os ideais de vida boa que 

coexistem e estão imersos nele. 

Deste modo, com o intuito de entender a relevância do sentido de vida boa que 

essas narrativas comunicam, haja visto o crescimento do movimento Slow Food nas últimas 

décadas, achamos importante discutir como que os contextos socioculturais que vivenciamos 

influenciam nossas percepções e atribuições de sentido. Para isso, atravessamos o trabalho 

com o desenvolvimento de uma discussão sócio-histórica, na qual levantamos alguns aspectos 

contextuais que influenciram, e continuam influenciando, a construção da nossa constituição 

como sujeitos contemporâneos. 

Assim, iniciamos essa discussão sócio-histórica a partir de uma retomada do 

desenvolvimento da modernidade, no período em que culturas de consumo começam a se 

formatar, de maneira mais nítida. A partir do que já foi abordado no Capítulo 1, é neste 

momento que o aspecto comunicacional do consumo começa a ganhar relevância 

sociocultural, pois, na medida em que promove uma visibilidade de valores através do que se 

consome, o consumo começava a funcionar como uma âncora importante para o sujeito se 

posicionar no cenário em que estava inserido. 

Esse entrelaçamento entre comunicação e consumo na modernidade é 

incrementado pelo sistema econômico vigente e dominante, que afeta não apenas as relações 
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econômicas, como também sociais e culturais. Com isso, nasce uma lógica dirigida pelo 

capitalismo que se comunica através do consumo e permeia as possibilidades do sujeito 

atribuir sentidos a si mesmo e ao mundo que o rodeia. 

Consequentemente, apontamos o surgimento de um ethos dominante, ou seja, um 

ideal de vida atrelado a valores capitalistas ocidentais presente até hoje, que no início da 

modernidade podemos identificá-lo como ethos burguês. Como uma forma de nortear o 

sujeito sobre modos de agir adequados a esse ethos, observamos, neste período, uma 

proliferação de manuais de etiquetas, prescrevendo estilos de vida a serem adotados em um 

tempo marcado pela racionalidade. 

São deontologias que começaram a surgir e a serem comunicadas pelo consumo 

material e simbólico. Observamos que transparecer uma vida boa ou mostrar ser feliz dentro 

desses parâmetros, qualifica a adesão a esse ethos dominante e, deste modo, uma forma do 

sujeito marcar a sua inserção sociocultural nas sociedades capitalistas. Como já pautado nesta 

dissertação, um dos modos de evidenciar a conivência com o ethos dominante na 

contemporaneidade é a adesão ao culto à performance. 

Assim, o consumo passou cada vez mais a comunicar aspectos identitários dos 

sujeitos, como as relações de dominação e de subordinação das quais fazem parte. E essa 

comunicação ganhou ambivalência com as diferentes possibilidades de apropriação que 

começaram a ser visibilizadas. 

Portanto, é a partir das experiências, vivências e relações dos sujeitos em seus 

contextos que podemos perceber formas distintas de olhar o mundo e, consequentemente, de 

apropriação do que se consome. Dependendo das brechas que se abrem dentro do ethos 

dominante, existe a perspectiva de uma multiplicidade de atribuição de sentidos através do 

consumo. Então, concluímos no Capítulo 1 que à medida que consumir comunica uma 

atribuição de sentidos, a ética mostra-se intrínseca a essa discussão.  

Logo, a partir do entrelaçamento da ética, da comunicação e do consumo, 

discutimos ainda no Capítulo 1 os aspectos que caracterizam o ideal dominante de vida boa 

comunicado na sociedade contemporânea, que corresponde ao primeiro objetivo específico 

proposto para esta pesquisa. Foi também no mesmo capítulo que abordamos o surgimento de 

outras formas de atribuição de sentidos através do consumo, contrapostas a esse ideal 

dominante de vida boa.  

Apontamos essas outras formas de atribuição de sentidos como brechas, que se 

abrem dentro do ethos dominante e o contestam a partir da defesa de seus valores e modos de 



 169 

 

vida. Com isso, desenvolvem-se outros estilos de vida alternativos ao dominante e, portanto, 

outras formas de posicionamento do sujeito no contexto sociocultural são compostas. 

Ao analisarmos as narrativas do movimento Slow Food e de seus participantes, 

percebemos que o movimento surgiu como uma forma de contestação do ideal dominante de 

vida boa comunicado na sociedade contemporânea. Desta forma, o movimento propõe uma 

outra perspectiva de vida boa, o que ele próprio denomina de felicidade.  

Isso nos remete a indagar de que vida boa o movimento Slow Food fala, o que 

corresponde à primeira pergunta de investigação proposta para esta pesquisa. De acordo com 

o que discutimos no trabalho, a vida boa para o Slow Food se refere ao respeito ao ser 

humano, à vida e ao planeta Terra. Deste modo, o movimento traz para a discussão a 

centralidade do alimento, colocando que, à medida que conseguimos produzir e consumir um 

alimento “bom, limpo e justo”, temos a possibilidade de construir uma vida boa de fato. 

Portanto, não é simplesmente através do consumo de alimentos que o Slow Food 

coloca a possibilidade de construir uma vida boa. Pudemos perceber, no decorrer de nossas 

análises, que o consumo de alimento é um meio para se atingir a vida boa na medida em que 

esse alimento é bom, limpo e justo, o que responde a outra pergunta de investigação. 

É interessante colocarmos que, neste ponto, podemos fazer uma aproximação 

desta proposta de felicidade com a concepção de vida boa desenvolvida por Aristóteles 

(2013). Para o estagirita, a vida boa é construída no decorrer de uma vida a partir de ações 

virtuosas. Ou seja, é através das ações que é possível construir uma vida boa na medida em 

que essas ações são pautadas por virtudes, assim como para o Slow Food é através do 

consumo de alimentos que é possível construir uma vida boa, na medida em que esse 

consumo é pautado por alimentos bons, limpos e justos.  

O respeito às diversidades culturais e, consequentemente, à liberdade individual 

do sujeito fazer escolhas e dirigir suas ações, desde  que respeite o alimento bom, o limpo e 

justo, também é outra aproximação possível a Aristóteles (2013).  Desta forma os sujeitos 

devem arbitrar – respeitando o alimento bom, o limpo e justo no caso do Slow Food, e 

respeitando as virtudes no caso de Aristóteles - , de acordo com as singularidades de cada um, 

sobre como que este caminho em busca da vida boa deve ser construído. 

 Percebemos, assim, como contraditório o movimento se intitular como anárquico, 

pois só a imposição de que a liberdade do sujeito deve ser cerceada pelo alimento bom, limpo 

e justo, já nos revela que existem regras dentro dele, de uma deontologia do “bom, limpo e 

justo”. Além do mais, toda a “espinha dorsal” que estrutura o movimento através de seus 
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projetos e atividades, relatados no Capítulo 3, nos revela um movimento muito estruturado, 

com hierarquias, normas e regulamentos internos de funcionamento.  

Também foi possível observarmos que o movimento compõe uma deontologia, 

um ethos do ser, que é explicitamente narrado em seus materiais de comunicação, como nos 

manuais, almanaques, livretos, etc. Com isso, foi possível verificarmos que a vida boa a que o 

movimento se refere pode ser associada a um ideal de felicidade. 

Podemos identificar seu aspecto idealizado através dos relatos, os quais enfatizam 

que, de forma voluntária e sem verba, é difícil atingir a complexa relação que o alimento bom, 

limpo e justo pode abranger: o desenvolvimento da sensibilidade do gosto, o prazer na relação 

com a comida, o alimento como um bem cultural e uma tradição, a preservação da 

biodiversidade, da sustentabilidade, a crítica ao agronegócio e às grandes corporações de 

alimentos, a importância da localidade e sua articulação com o global, e a aproximação dos 

produtores e consumidores, tornando esses últimos peças chaves de toda essa articulação que 

o Slow Food denomina de “a nova ciência gastronômica” ou “a ciência da felicidade”. 

De qualquer forma, mesmo muitas vezes posta de forma idealizada, percebemos 

um grande empenho do movimento em comunicar o que considera como vida boa. Essa 

comunicação se dá tanto através de todos os materiais de comunicação institucionais 

analisados no Capítulo 3, como também pelos eventos, palestras, oficinas e demais atividades 

que o Slow Food propõe. 

Uma das grandes preocupações do movimento é a de que essas formas de 

comunicar o que considera vida boa gerem uma conscientização do consumidor, pois é a 

partir das compras de produtos bons, limpos e justos que o consumidor vai proporcionar o 

funcionamento e a possível ampliação das articulações propostas pelo movimento. Assim, o 

Slow Food enfatiza que o consumidor é uma peça chave e, a partir do que nos foi possível 

observar, ele considera esse processo de conscientização um processo de politização do 

consumidor. 

Deste modo, como explicitado por todos os entrevistados, notamos que a busca 

por uma vida boa através do movimento Slow Food conduz a uma ação política do sujeito. O 

movimento defende o consumo como um importante ato político do consumidor. Logo, 

respondemos à ultima pergunta de investigação colocada para esta pesquisa que precisamente 

busca indagar as relações entre ação política e consumo. 

Com isso, o movimento traz para a discussão a possibilidade de analisarmos o 

sujeito enquanto ator, o que abordamos através da discussão desenvolvida no Capítulo 2. 
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Como fruto de um contexto globalizado, o Slow Food revela críticas e conivências a esse 

contexto através dos sujeitos que o compõem, o que evidencia a importância de um diálogo 

sobre a glocalidade. Além disso, é através desses participantes do movimento, por meio de 

suas táticas de atuação, que se pretende articular a politização do consumo em todas as suas 

localidades ao redor do mundo.   

Desta forma, percebemos que essa politização que o movimento tem pregado, a 

partir do que ele comunica e das práticas de consumo que propõe para o consumidor, 

acarretou mudanças em suas práticas e relações cotidianas. Com isso, podemos aferir que 

atingimos o nosso segundo objetivo específico de pesquisa, que consiste em verificar como 

que os processos de comunicação interpessoal e práticas de consumo podem, a partir do 

movimento Slow Food, gerar ressignificações que se contrapõem ao ideal de vida boa das 

culturas de consumo, alterando o estilo de vida e aspectos identitários dos sujeitos que aderem 

ao movimento. 

Já o terceiro e último objetivo específico de pesquisa se refere à análise de em que 

medida ocorrem adaptações, negociações e/ou cooptações entre as práticas de comunicação e 

consumo do movimento Slow Food e as culturas de consumo dominantes na 

contemporaneidade. Desenvolvemos esta discussão no terceiro capítulo desta dissertação, 

tentando levantar como o movimento é caracterizado por ambivalências, compostas por 

inúmeras  adaptações, negociações, como também cooptações às práticas dominantes. Com 

isso,  o Slow Food nos revela ser  fruto da nossa contemporaneidade, aspecto que responde ao 

fato de ser um movimento imerso no contexto que critica. 

Assim, depois dessas discussões, esperamos ter conseguido atingir o nosso 

objetivo central, já destacado no início dessas considerações finais. Os relatos no final do 

terceiro capítulo sobre as transformações pessoais que os entrevistados passaram após 

aderirem ao movimento, como as possibilidades de transformação do mundo que observam a 

partir do movimento confirmam que a participação no movimento Slow Food pode 

desencadear processos comunicacionais de ressignificação do sujeito. Também encontramos, 

em um material do movimento, um trecho em que o Slow Food aparenta travar um diálogo 

com o leitor, o que exemplifica esse processo de ressignificação:  

 
 É importante perceber que por mais estranhos e insustentáveis que às vezes possam 

parecer, os hábitos de consumo que os distinguem fazem parte de suas estruturas 
perceptivas e não podem ser cancelados, mas somente enriquecidos e renovados 
através de novas experiências. Cada participante é, portanto, protagonista do seu 
percurso de aprendizagem e é estimulado, ao mesmo tempo, a compartilhar regras, 
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momentos de troca e de comunicação que contribuem à formação e à renovação 
recíproca (frase encontrada no “O pequeno manual de educação sensorial”). 

 

É interessante também o fato de que a contraposição que o movimento faz ao 

ideal de vida boa dominante, presente nas culturas de consumo, nos revelou um cenário de 

disputas. Não é simplesmente uma contraposição a partir de críticas ao ideal de felicidade 

presente nas sociedades capitalistas globalizadas que publicizam um imperativo de ser feliz. 

Observamos que existe uma tentativa de contrapor o dominante, a partir de um processo 

moralizante do que o Slow Food julga correto como bom, impondo, assim, o seu ideal de 

felicidade. 

Desta forma, observamos que o Slow Food ao mesmo tempo em que  critica sérias 

questões que abalam os contextos atuais, buscando politizar as escolhas de consumo como 

uma forma de atuação coletiva carente na contemporaneidade, desenvolve estratégias para 

aumentar o poder de seu discurso. Isso enseja uma reflexão um pouco mais crítica sobre sua 

intenção de transformar as escolhas individuais em ações coletivas que contribuam para a 

construção de uma vida boa em sociedade. 

Sendo assim, essa necessidade nos faz retomar a análise de Bommel e Spicer 

(2011), problematizada no Capítulo 3. De acordo com os mencionados autores, o sucesso do 

movimento não se deve às suas propostas de engajamento e resistências, mas sim ao que os 

autores denominam como um engajamento na luta hegemônica.  

Também podemos apontar, através da ótica das estratégias e táticas, discutidas no 

Capítulo 2, a construção de uma ‘retórica dupla’. Ou seja, na medida em que o movimento se 

pauta como uma atuação tática dentro do contexto global, criticando as relações hegemônicas 

de poder, posiciona-se com uma atuação estratégica frente às suas relações de força internas, 

manipulando um discurso na busca por visibilidade.  

Isso nos mostra novas possibilidades de atuação do sujeito, com uma ética não 

necessariamente cínica, mas astuta, que se articula para sobreviver frente às ferramentas 

dispostas. Portanto, as modificações atuais que o Slow Food promove no espaço cotidiano 

estão atreladas ao âmbito das relações interpessoais, a uma comunicação cotidiana que pode 

alterar histórias de vida em busca de um novo posicionamento ontológico.  

Em uma instância macro, o movimento Slow Food apresenta questionamentos 

importantes. No entanto, em sua atuação utiliza alguns recursos políticos e simbólicos que 

mais refletem o poder que critica, espelhando as contradições do contexto em que se insere. 
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Num cenário de disputas de poder, que revelam tensões, contradições e o processo 

de construção e desconstrução de facetas identitárias do sujeito, é interessante estabelecer 

algumas relações com o processo de desenvolvimento humano, sob a inspiração de Morin: 

 
 é necessário pensar que o desfraldamento do imaginário, que as derivações 

mitológicas e mágicas, que  as confusões da subjetividade, que a multiplicação dos 
erros e a proliferação da desordem, longe de terem constituído desvantagens para o 
Homo sapiens, estão, muito pelo contrário, ligados aos seus prodigiosos 
desenvolvimentos (MORIN, 1973, p. 108).  

 

Como destaca Legros (2007), precisamos desenvolver um pensamento dialógico 

para compreender os antagonismos humanos, considerando que a nossa complexidade como 

seres humanos ultrapassa a estreita estrutura do pensamento racional. Desta forma, cabe 

apontarmos para a reflexão de Morin (1973), de que “é a ordem humana que se desenvolve 

sob o signo de desordem” (idem, p. 108). Assim, indagações que venham a ser feitas sobre a 

natureza das relações humanas, invariavelmente apresentam respostas complexas e muitas 

vezes contraditórias. 

Portanto, em que medida somos livres para pensar as nossas ações e buscar 

executá-las para ter uma vida boa não possui uma resposta pronta. Até porque tal medida não 

deve ser quantitativa, deve se relacionar com a sensibilidade do sujeito e com a forma como 

cada um circula em seu ambiente. 

Assim, o que podemos inferir é que a busca pela felicidade ontológica não é dada 

e nem facilitada, mas está em perspectiva. Na sociedade atual, marcada pelas práticas de 

consumo, a reflexão sobre a ética pessoal se formata como uma brecha de pensamento 

alternativo. Portanto, a possibilidade da emergência dessa brecha se coloca como fruto das 

relações de força na medida em que os sujeitos desenvolvem suas táticas e, sob um olhar 

astuto, conseguem trilhar seu desvio nas fissuras de um mundo que o fetichiza.  
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