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Resumo: Este estudo tem como objetivo explicitar elementos do universo que compõe o 

imaginário dos produtos ecossociais. A proposta analisa os discursos e práticas dos agentes 

envolvidos em novas tendências do consumo alimentar, a partir da Central do Cerrado e do 

Slow Food Cerrado. Com o intuito de compreender as particularidades do ato de compra 

consciente, busca-se destrinchar premissas na interação dos atores. O que seriam produtos 

ecossociais? Como o fenômeno ideológico de alimento bom, limpo e justo se propaga nas 

tendências alimentares? Os resultados indicam que os alimentos ecossociais articulam 

sistemas que caracterizam o nicho de consumo. Sendo eles, a construção do gosto, a proposta 

ética envolvida na compra responsável e os anseios frente os riscos alimentares. Esses 

sistemas nos ajudam a esmiuçar a complexa relação que o grupo analisado constrói frente 

suas escolhas alimentares e como as mesmas os colocam no mundo, expressando ansiedades, 

propondo mudanças, distinções e identidades. 

  

Palavras-chave: Consumo; Produtos Ecossociais; Alimentação; Slow Food; Gastronomia; 

Identidade; Risco Alimentar; Cerrado. 
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Introdução 

Se no final do século XX uma pessoa buscasse inventar um método de investigação 

por meio do qual se apreendesse a complexidade da vida social, talvez desejasse 

inventar algo parecido com a prática etnográfica do antropólogo social. 

(STRATHERN, 2014. p 345)  

.  

As fronteiras de negociação dos grupos sociais se fazem e desfazem constantemente 

com fins em uma assimetria. Essa fluidez nos abre caminhos para repensar as premissas de 

como nós, antropólogos, falamos sobre a realidade estudada. Sendo assim, os repertórios 

explicativos dos fenômenos sociais, instrumentos dos cientistas sociais, se tornam limitados e 

os fatos não dizem mais respeito á realidade bruta. Criam-se artefatos como parte do processo 

humano que junta natureza e sociedade no processo criativo da realidade. Essa inovação de 

segmentos específicos do pensamento das ciências sociais nos faz valorizar cada vez mais o 

trabalho etnográfico enquanto artefato que objetiva as práticas culturais. As etnografias 

entram em cena como ferramenta de se aproximar com maior intimidade da realidade, que é 

modificada e transformada constantemente.  

Minha imersão etnográfica surgiu da curiosidade de compreender as diversas faces das 

práticas de consumo dos produtos da sociobiodiversidade do Cerrado dentro de um contexto 

urbano. Com o intuito de me aprofundar na peculiaridade destas práticas, adentrei na vida dos 

produtos ecossociais do Cerrado. Além disso, me instiguei também pela forte influência 

ideológica da conservação ambiental, que provocou reflexões acerca do potencial 

transformador das práticas sustentáveis que devem ser levadas em consideração para debates 

mais aprofundados. A influência da alimentação na vida das pessoas também serviu de 

inspiração para pensar como algo tão essencial do dia-a-dia pode conter tanta complexidade 

envolvente. Considerando as curiosidades dos hábitos do consumo alimentar, busquei 

correlacionar os processos que constituem as interações da Cooperativa Central do Cerrado e 

do movimento Slow Food Cerrado, a fim de assimilar as experiências.  

Quem seriam os consumidores interessados em fazer parte do consumo de produtos 

ecossociais do Cerrado? Como e por que esse universo seria construído e qual seria o 

imaginário por detrás do consumo? Busquei me familiarizar com os principais atores que 

atualizam essas práticas em Brasília. Os espaços físicos de imersão foram o Instituto 

Sociedade População e Natureza (ISPN), organização não governamental ambiental que apoia 

projetos comunitários no Cerrado e na Caatinga. A Central do Cerrado, uma cooperativa 
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encarregada pela comercialização dos produtos e personagem essencial da vida dos produtos, 

e o convivium Slow Food Cerrado.  

A complexidade da relação que criei com meus interlocutores se intensificou pela 

ausência da alteridade extrema, de uma antropologia que “sai de casa” para fazer pesquisa. O 

grande desafio foi me colocar no lugar desse outro tão próximo e parte do meu universo de 

convivência. Como ter uma compreensão de um campo duplicado da etnografia, em que de 

um lado se tem o projeto de pesquisa em mente e de outro os diversos efeitos do campo? Meu 

exercício etnográfico mais árduo residiu em criar uma “viagem” intelectual para o campo, no 

sentido de separar o mundo da pesquisa do meu particular para depois ter um olhar que junta 

os dois mundos novamente e recria um lugar comum.   

Em meu estudo busquei refletir sobre as tendências motivadoras do movimento 

internacional Slow Food, que prioriza o discurso do alimento bom, limpo e junto. O discurso 

se insere nas práticas alimentares contemporâneas que se encontram em cadeias industriais 

cada dia mais processadas, massificadas e alteradas. Como resposta a essa indústria cada vez 

mais tecnológica e maquinizada, encontra-se grupos que buscam uma consciência alimentar e 

procuram uma sensibilização frente às práticas do consumo de alimentos. A preocupação com 

as informações sobre os alimentos se torna parte integrante das atividades e assim 

encontramos nichos específicos com essa finalidade. Procura-se-á imaginar as relações sociais 

e as tensões envolvidas na construção de gosto, classe, identidade e posicionamento político 

dos atores envolvidos. O objetivo principal da pesquisa é demonstrar, a partir da etnografia, o 

imaginário dos produtos ecossociais enquanto agentes de discursos subjacentes ao alimento 

bom, limpo, e justo, evidenciando os atores e o rico acervo de significados, comportamentos e 

identidades.   

Minha experiência etnográfica consistiu em elucidar e descrever os contornos da vida 

social dos produtos em espaços multicentrados. Ao falar de vida me apoio em Latour (2012) 

ao pensar na agência dos humanos e não-humanos, como meio de assimilar o social. 

Utilizando da ferramenta de observação participante, a experiência etnográfica se realizou 

através do: acompanhamento ao cenário de eventos da Central do Cerrado e do convivium 

Slow Food Cerrado; participação em palestras ministradas por membros (Jean Marconi 

Carvalho) do Slow Food Cerrado no evento da ABRASEL e Diálogos Gastronômicos; 

acompanhamento ao evento Cerrado Week realizado em diversos restaurantes de Brasília e 

Goiás; acompanhamento aos eventos internacionais Salone Del Gusto e Terra Madre em 
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Turim, Itália; participação nas aulas de gastronomia do coletivo Cerrado Vivo; participação 

no estande da Central do Cerrado em eventos do CCBB, ABRASEL, e IV Seminário de 

Agroecologia do Distrito Federal e Entorno; visitas aos pontos de comercialização dos 

produtos ecossociais e visitas aos diversos portais eletrônicos, do movimento internacional 

Slow Food, da Cooperativa Central do Cerrado e dos produtos da sociobiodiversidade do 

Cerrado.  

 Outra ferramenta essencial foi o processo de coleta de dados, que apesar de primordial 

se mostrou desafiador. O leque de informações se colocou como instigante na descrição da 

realidade vivida. Strathern (2014), ao analisar o efeito etnográfico fala como “o desafio se 

coloca, de fato, no que diz respeito à amplitude de informação desejada, e se renova nos 

desafios colocados pelas novas percepções sobre a complexidade”. Foi relevante buscar a 

autora ao me deparar com esse fato e pensar na realidade como um sistema complexo em 

evolução, capaz de produzir relatos múltiplos. Quando se chega ao processo de escrita, 

depara-se com outro desafio, o de recriação dos efeitos no contexto da escrita.  A trajetória 

etnográfica é complexificada a partir dos diferentes processos, um sendo a observação e o 

outro a análise. Quando se junta os dois campos cria-se o momento etnográfico que junta o 

entendido à necessidade de entender (STRATHERN, 2014). Assim, o grande exercício 

etnográfico residiu em pensar na multiplicidade de atores e forças por traz da pesquisa, que 

organizam a descrição da imersão e criam, através da escrita, uma recriação imaginativa de 

alguns dos efeitos da pesquisa de campo.  

 No primeiro capítulo, apresento uma contextualização do surgimento dos produtos 

ecossociais, fundamentados em propostas de preservação ambiental em cooperação com as 

comunidades tradicionais do Cerrado. Dentro das dinâmicas de conservação ambiental e 

mobilização do bioma ameaçado, objetivo ilustrar a consolidação dos produtos ecossociais 

como fruto da experiência de pequenos projetos. Esse caminho foi escolhido a fim de 

demonstrar o surgimento da Central do Cerrado e seus produtos enquanto parte da lógica de 

financiamento de pequenos projetos. A apresentação finaliza com uma análise das 

especificidades do consumo do alimento justo sendo parte de uma conscientização de valores 

éticos e políticos.  

 No segundo capítulo apresento minha experiência nos eventos da Central do Cerrado e 

Slow Food Cerrado. Contextualizo os espaços de convivência dos itens ecossociais e destaco 

a construção de significados em torno do consumo dos produtos. Ao compreender as diversas 
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faces dos consumidores, evidencio uma postura compartilhada, em que a noção de qualidade 

dos produtos se consolida em meio de valores autênticos. Finalmente, revelo como se constrói 

a noção de gosto a partir das experiências gustativas, do alimento bom, arquitetadas dentro do 

universo gastronômico de chefes e restaurantes. As leituras de maior destaque com as quais 

dialogo são de Bourdieu (1984) e Josée Johnston e Shyon Baumann (2010).  

 No terceiro capítulo, objetiva-se pontuar a discussão do consumo alimentar enquanto 

parte da análise abordada. Pretende-se situar o debate do consumo alimentar uma vez que a 

alimentação é constituída também de construtos socioculturais. Reflete-se sobre as 

singularidades da alimentação contemporânea e os riscos alimentares como elementos 

estruturantes de posições ideológicas e implicações na construção de identidades que buscam 

realizar, pelo consumo, uma comunidade imaginada (HALL, 2006).  

 A crítica aos modelos atuais do consumo massificado e industrializado são 

convergências, no discurso e na prática, entre os/as interlocutores/as desta pesquisa, os/as 

quais trazem reflexões para a questão de como agir frente às inseguranças modernas. O 

discurso do alimento bom, limpo e justo é uma dinâmica recorrente dos meus entrevistados. 

Busquei em minhas entrevistas semiestruturadas conhecer as pessoas envolvidas no universo 

dos produtos e conhecer como suas escolhas alimentares e discursos ideológicos atuam em 

suas práticas de consumo. Tais práticas e discursos representam o foco da presente 

abordagem.  

Escolhas e discursos são construídos revelando práticas que permeiam esse processo. 

O nicho de consumo analisado possui uma consciência coletiva que busca transformações 

sociais estruturais em suas práticas de alimentares. Busca-se construir posicionamentos 

políticos e éticos no mundo social produzindo uma vida simbólica junto às ideologias que 

defendem.  
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Capítulo I  

Central do Cerrado e Slow Food Cerrado: realidades que permeiam o 

universo dos produtos ecossociais do Cerrado 

O seguinte capítulo objetiva apresentar o surgimento dos produtos ecossociais em 

meio às articulações ideológicas da Central do Cerrado e do Movimento Slow Food Cerrado, 

interlocutores fundamentais analisados. Em um primeiro momento busca-se contextualizar as 

dinâmicas do movimento ambiental que englobam o tom ativista de conservar biomas 

fragilizados em conjunto com comunidades tradicionais e pequenos agricultores. Objetiva-se 

ilustrar a consolidação dos produtos ecossociais como fruto da experiência de pequenos 

projetos conservacionistas. A apresentação se estende para a discussão dos produtos e do 

movimento dentro do universo do consumo consciente, ético e político que nos ajudam a 

elucidar a complexidade envolvida nas práticas de compra.  

  

1.1 Situando os projetos socioambientais  

O Cerrado é responsável por 5% da biodiversidade do planeta e é uma das savanas 

mais ricas do mundo, entretanto, é um dos biomas mais ameaçados. Segundo 

estimativas, o total acumulado de desmatamento no Cerrado em 2002 era de cerca 

de 80 milhões de hectares (39%). As lavouras e a pecuária são os principais vetores 

do desmatamento. Do total desmatado, 54 milhões de hectares (26,5% do bioma) 

são ocupados por pastagens cultivadas e 21,56 milhões de hectares (10,5% do 

bioma) por culturas agrícolas. (MMA Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento e das Queimadas no Cerrado – PPCerrado,2009 ) 

 O Brasil é um país onde as questões da biodiversidade regional têm relevância 

mundial, e, por isso, onde o debate sobre melhor forma de conservá-la é intenso. Desde as 

preocupações globais com a devastação da Amazônia, o pulmão do planeta, até urgências
1
 

como o Cerrado brasileiro -berço das águas
2
 do país e bioma fragilizado (Figura 1). Dentro da 

agenda sustentável, pode-se observar uma constante preocupação ambiental tanto da esfera 

                                                           
1
 O Cerrado é o bioma que tem menos unidades de conservação de proteção integral e está lutando pela 

visibilidade nacional e internacional de bioma ameaçado e carente de programas de proteção ambiental.   
2
 No Cerrado, nascem os rios que formam seis das principais regiões hidrográficas brasileiras: Parnaíba, Paraná, 

Paraguai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Amazônica. O potencial hídrico do Cerrado dá ao bioma o título 
de Berço das Águas. Até mesmo a bacia hidrográfica do Amazonas recebe as águas que brotam no Cerrado.Site 
ISPN  http://www.ispn.org.br/o-cerrado/no-coracao-do-brasil-o-berco-das-aguas/ 
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pública
3
 e seus compromissos políticos, como dos indivíduos que defendem propostas que 

abordam a sustentabilidade do desenvolvimento sócio econômico. Atualmente, o cenário 

ambiental se encontra em condições incapazes de se sustentar frente ao uso excessivo dos 

recursos. Com isso, surgem críticas às grandes monoculturas de alimentos, à constante 

industrialização, ao uso de agrotóxicos dentre inúmeras práticas insustentáveis, e uma pressão 

social que busca mudanças de perspectivas em torno de como nos relacionamos com o meio 

ambiente. 

 
Figura 1 Mapa comparativo entre as áreas originais e a vegetação remanescente do Cerrado. (fonte: Conservação 

Internacional Brasil) 

 

 No intuito de pensar ações em conservação ambiental, surge uma discussão sobre o 

que seriam áreas naturais protegidas. Diegues (1996) demonstra políticas conservacionistas 

em tensão, onde, de um lado se encontram ideias de uma frente naturalista que busca criar 

áreas naturais protegidas, afastadas ao máximo da presença antrópica; e de outro, uma frente 

culturalista que traz à tona as diversas relações de ecossistemas e interações biológicas que 

incluem a presença do homem. Essa tensão inicial entre conservacionistas e preservacionistas 

                                                           
3
 2003 Decreto nº 5.577/2005 Art. 1º- Fica instituído, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa 

Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado - Programa Cerrado Sustentável, com a 
finalidade de promover a conservação, a restauração, a recuperação e o manejo sustentável de ecossistemas 
do bioma cerrado, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações tradicionais. 
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socioambientais nos ajudará a caracterizar o movimento ambientalista de pequenos projetos 

que busca criar ações ambientais em conjunto com as populações tradicionais locais, 

redefinindo a noção de áreas de conservação.   

A criação de áreas naturais protegidas em territórios ocupados por sociedades pré-

industriais ou tradicionais é vista por essas populações locais como uma usurpação 

de seus direitos sagrados à terra onde vivem seus antepassados, o espaço coletivo no 

qual se realiza seu modo de vida distinto do urbano-industrial. (DIEGUES, 1996, 

p.65) 

Em países como o Brasil, a conservação será possivelmente mais alcançável com a 

participação das populações tradicionais, pois em grande parte foram elas as responsáveis pela 

manutenção das relações com a natureza, qual o projeto ambientalista pretende proteger. 

Segundo Diegues (1996), para a grande maioria das comunidades locais, os elementos 

importantes da identidade local se dão a partir do território e das relações sociais. O território 

elabora a relação dos homens com a natureza local de produção e subsistência e define o 

espaço de reivindicação de direitos e legitimidade de identidades.  

Apesar de grande riqueza cultural, muitas comunidades de áreas rurais brasileiras 

estão dentro de um contexto de subsistência que as situam no pleito de redefinição dos 

padrões produtivos. A composição de comunidades se estende aos assentados de reforma 

agrária e pequenos agricultores migrantes que, “não tendo uma tradição que os uniforme 

sobre os cuidados a serem tomados com a natureza, são alvos fáceis para os apelos de um 

modelo mais predatório que integra uso de aditivos químicos, desmatamentos e queimadas” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 67). Comunidades muitas vezes são vítimas da restrição de seus 

territórios originais e seus recursos naturais e estão cada vez mais sob ameaça devido à ações 

envoltas em seu espaço. O agronegócio, na maioria das vezes, não leva em consideração 

limites e fiscalizações de desmatamento, afetando significativamente os espaços em sua volta. 

 Nesse contexto, os pequenos projetos surgem como proposta para o desenvolvimento 

comunitário, que engloba pesquisas aplicadas, mobilizações sociais, geração de renda e 

conservação ambiental. Busca-se propor a conservação ambiental em conjunto com o 

conhecimento tradicional de populações Indígenas, Quilombolas e povos Geraizeiros. Assim, 

abre-se espaço para o surgimento da cooperação entre organizações não governamentais e 

organizações de base comunitária. Essa cooperação está baseada na inclusão das comunidades 

em uma discussão sobre os impactos negativos ao meio ambiente, e sobre a reivindicação de 

direitos territoriais e reconhecimento social. A possibilidade de pequenos projetos ambientais 
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pretende valorizar o conhecimento etnoambiental a partir do uso e técnicas dos recursos 

naturais como meio de resguardar transformações. 

Fundando-se inicialmente em nível local, micrológico, sensível às especificidades 

socioculturais de cada grupo, preferencialmente grupos minoritários ou excluídos 

dos benefícios da modernidade, os pequenos projetos vêm na contramão da lógica 

desenvolvimentista. (NOGUEIRA, 2005, p.33-34) 

 

1.2 Iniciativa do Programa de Pequenos Projetos Ecossociais 

 

O modelo desenvolvimentista atual imposto aos agricultores familiares vem sendo 

revisado e novos estímulos às atividades sustentáveis simples e não invasivas vem sendo 

propostas com a finalidade de promover a qualidade de vida das famílias rurais. Partindo do 

contexto conservacionista das dinâmicas ambientais, surgem propostas de financiamento de 

pequenos projetos que buscam ações priorizando a sociobiodiversidade. Os projetos têm 

como objetivo apoiar novas possibilidades de desenvolvimento para grupos comunitários de 

acordo com as demandas diagnosticadas.  

O Small Grants Programme (SGP), é conhecido no Brasil como Programa de 

Pequenos Projetos (PPP) e foi proposto inicialmente como projeto do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O SGP oferece apoio à implementação de 

experiências que promovem o desenvolvimento local e a conservação ambiental. O programa 

é definido pela lógica de financiamentos em áreas focais de conservação e minimizações das 

mudanças climáticas. O valor de financiamento é de US$ 50.000.00 para projetos de 

consolidação e US$ 35.000,00 para projetos iniciais, e a quantia é repassada para 

organizações responsáveis em gerenciar os projetos com maior proximidade. O programa tem 

suas versões em cada país que ele tem atuação, atualmente são 60 países incluindo o Brasil.  

A versão brasileira do programa do Global Environment Fund (GEF) é o Programa de 

Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS) que é executado pelo Instituto Sociedade 

População e Natureza (ISPN), desde 1994.  O ISPN tem como objetivo apoiar organizações 

de bases comunitárias em suas missões de desenvolvimento comunitário, processamento de 

frutos nativos, comercialização de produtos da sociobiodiversidade do Cerrado, boas práticas 

de manejo, dentre outras atividades. Um ponto relevante é a promoção da viabilidade 

econômica do uso sustentável da biodiversidade que inclui avaliar a relação custo-benefício 

de atividades tais como a exploração de frutos, sementes nativas, artesanato, aquicultura, 
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meliponicultura, apicultura, plantas medicinais e fitoterápicos que tenham reduzido impacto 

ambiental e, promovido inclusão social, levando em consideração os fatores ecológicos, 

econômicos e demográficos. 

 O currículo do ISPN é composto por 22 editais lançados até 2015 e o programa já 

apoiou mais de 440 projetos no Bioma Cerrado e Caatinga. Dentre o intervalo de 2013 e 2014 

foram apoiados 127 projetos (figura 2). Esse esforço incluiu comunidades de mais de 10 

estados brasileiros que compõe o cenário dos dois biomas e zonas de transição. O programa 

funciona por meio de editais que são lançados no site do ISPN em meio de certas 

regulamentações e critérios de participação.  É lançado um por ano e de acordo com o 

financiamento creditado pelo GEF, o valor é repassado para apoiar os projetos selecionados. 

Concorrem geralmente em média 200 projetos e a seleção passa por dois processos, a fase de 

avaliação e depois a fase de seleção.  

 

 
Figura 2 Mapa elaborado para visualizar os projetos do ISPN entre 2013 e 2014. (Disponível em: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5ruL_w6wG7o.kSh2_pZoTnGw) 

 

Após a fase de seleção dos projetos, inicia-se a oficina de planejamento que tem 

duração de três dias nos quais reúnem dois representantes de cada projeto selecionado em 
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Brasília. Os representantes dos projetos tem a possibilidade de conhecer o programa de forma 

mais íntima e conhecer pessoalmente os profissionais responsáveis por dar apoio técnico à 

realização de seus objetivos dentro da comunidade. É oferecido aos beneficiários um 

“conjunto de informações e exercícios com o fim de provocar o aprendizado dos elementos 

presentes nas diferentes fases do ciclo de um projeto” (ANDRADE; FIGUEIREDO; LOBO, 

2010 p.10). Os representantes tem seu momento para expor melhor seus projetos para os 

outros participantes e podem trocar experiências e objetivos. A oficina tem o intuito de 

favorecer um ambiente de troca de informações tanto da equipe para os representes dos 

projetos quanto dos participantes entre si. Os contratos são formalizados e após os dias de 

oficina, os beneficiários retornam à suas comunidades para dar início aos seus projetos. A 

equipe técnica e administrativa acompanha os projetos por meio de visitas e busca manter 

uma comunicação frequente com os beneficiários. O processo de monitoramento tem como 

foco manter uma proximidade de assistência estimulando resultados construtivos dos projetos.  

Segundo Andrade, Figueiredo e Lobo (2010) a importância do programa PPP-ECOS 

se dá a partir de sua capacidade de propor uma visibilidade maior às urgências do Cerrado, 

mostrando a importância do bioma. O programa tornou possível a discussão nacional da 

necessidade de valorização do Cerrado como bioma ameaçado devido a mudanças em sua 

biodiversidade. Nota-se também o significativo impacto dos projetos nas comunidades, onde 

beneficiários encontram meios de acesso a efeito do desenvolvimento sustentável.  

A ideia de desenvolvimento sustentável surge a partir da premissa de que estamos 

acabando com os recursos naturais do planeta e precisa-se tomar providencias drásticas para a 

perpetuação do mesmo, repensando a utilização dos recursos. Segundo Nobre (2002) os atores 

que defendem a ideia de finitude dos recursos apontam também para a possibilidade de se 

perder o que construímos de mais valioso, que seria o desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico. Assim, se reúnem duas partes antagônicas do discurso do desenvolvimento 

sustentável. A definição não é objetiva e muitas vezes entra em contradições, porém pretendo 

apontar uma luz na direção da construção desse conceito dentro do desenvolvimento 

sustentável de comunidades tradicionais.  

À medida que os processos fundamentais de produção e reprodução ecológica, 

social, econômica e cultural funcionam, pode se afirmar que são sociedades 

sustentáveis. Essa produtividade, no entanto, está associada a baixo nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, a respeito pela conservação dos recursos 

naturais. (Diegues,1996, p.91) 
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 O discurso se legitima por forças antagônicas entre a preservação ambiental e o 

desenvolvimento, criando impasse no consenso do alcance de ações em prol de resultados 

objetivos dentro da proposta do desenvolvimento sustentável. Em uma perspectiva de 

projetos, buscar esse tipo de desenvolvimento significa otimizar os retornos sociais e 

ambientais dos processos produtivos dentro das comunidades, criando condições e estruturas 

que permitem a manutenção da capacidade de variedades do bioma. Tratam-se de estratégias 

de desenvolvimento que pretendem elevar o padrão de vida dos membros das comunidades 

que utilizam meios alternativos de energia e produção. O termo não pretende ser uma medida 

segura de resultados e consequências claras, contudo dentro da lógica de projetos os objetivos 

a serem alcançados são reais e agem como legitimação de políticas públicas voltadas para os 

agricultores familiares.  

 O ISPN possui dois portais na internet onde são divulgadas experiências, informações 

sobre os projetos, editais, publicações e informações sobre a realidade socioambiental do 

Cerrado e da Caatinga. Uma das iniciativas de divulgação do Instituto foi criar o portal 

Cerratinga
4
 (figura 3), onde se encontra uma variedade de receitas e saberes sobre os frutos 

dos dois biomas. Além de conhecer em detalhe as particularidades das espécies, o acesso ao 

site permite conhecer os produtores envolvidos com os produtos e receitas culinárias. Esse 

meio de comunicação pretende disseminar conhecimentos teóricos e práticos, valorizando a 

produção e o conhecimento regional. O diferencial da proposta é de ser uma ferramenta de 

conscientização e acessar consumidores com o intuito de sensibiliza-los a respeito do 

potencial dos recursos dos biomas. 

 
Figura 3 Logo Cerratinga (Disponível em: http://www.cerratinga.org.br/ ) 

 

                                                           
4
 Endereço eletrônico: http://www.cerratinga.org.br/ 
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 Em meio a ações inclusivas de disseminação de informações sobre projetos 

socioambientais, criam-se iniciativas de mobilizar diversos grupos comunitários a elaboram 

projetos. A lógica de disponibilizar editais e financiar planos de desenvolvimento local criam 

meios e possibilidades de inclusão social dos membros envolvidos. Um projeto que surge 

dessas iniciativas e buscou apoio do PPP-ECOS foi a Cooperativa Central do Cerrado. Com a 

função de ser um braço administrativo para organizações e associações produtivas do Cerrado 

e com o intuito de facilitar o processo de comercializações da produção, o projeto foi 

aprovado pelo ISPN. Na seção que segue, apresento o surgimento e as premissas da Central e 

como ela legitima suas diversas atividades de venda e promoção dos produtos ecossociais.  

 

1.3 A Cooperativa Central do Cerrado   

A Central do Cerrado surge em um momento em que se discutia dentro do ISPN a 

dificuldade de comercialização da produção de muitos projetos envolvidos em beneficiamento 

da sociobiodiversidade. Várias associações desenvolviam planos de manejo e produção, 

porém tinham apreensões de como acessar mercados com seus produtos. Essa carência foi 

detectada como problemática no êxito de muitos projetos e Luis Carraza, articulador da 

Central do Cerrado, propôs um programa que abrisse o diálogo entre as comunidades e nichos 

de mercados anteriormente inacessíveis pelos pequenos produtores. Portanto, a partir de um 

programa que possibilitasse a divulgação de produtos e maior auxilio em funções de logística 

da produção, nasceu o projeto da Central do Cerrado.  

Nesse contexto de necessidade de união de cooperativas e seus empreendimentos 

comunitários, surge em 2005 a Cooperativa Central do Cerrado. Busca-se a necessidade de 

concretizar um espaço físico com estrutura para comercializar os produtos oriundos da 

diversidade do Cerrado. A Central procura como conceito, a articulação da comercialização 

entre empreendimentos do Cerrado, como meio de promover a inclusão da produção 

comunitária com viés de sustentabilidade do bioma. Como centro de disseminação de 

informações, busca-se viabilizar apoio para os processos produtivos e organizacionais das 

cooperativas associadas. Outro conceito que a Central busca disseminar é a atuação dentro 

dos princípios do Comércio Justo e Solidário como difusão de suas ideologias. A constituição 

da loja física objetiva sensibilizar consumidores e encontrar canais alternativos de 

comercialização para os produtos do Cerrado, em feiras e supermercados.  
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A loja atua como ponto de venda de 20 organizações comunitárias com 

aproximadamente 200 produtos de sete estados brasileiros; Maranhão, Tocantins, Pará, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.
5
 Os grupos envolvidos do estado de Minas 

Gerais são; Cooperativa Grande Sertão, Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, 

ASTUR – Associação Artesãs de Turmalina, COOPERJAP – Cooperativa dos Produtores 

Rurais e Catadores de Pequi, Comunidade Riacho D’Antas, COPABASE, Central de 

Artesanato do Vale do Urucuia, Chico Fulô (GRAAL), COPIVAJE e ASTUR. A Cooperativa 

Grande Sertão é localizada em Veredas, Minas Gerais e é responsável por uma vasta produção 

de mel, rapadura, açúcar, pequi, farinha buriti e polpas de frutas. O estado compõe uma 

atuação significante de cooperativas que participam da Central do Cerrado. A COPABASE - 

Cooperativa da Agricultura Familiar Sustentável com base na Economia Solidária Ltda. – 

possui uma produção de mel, artesanatos, tecelagens, produtos com buriti, açúcar, rapadura 

dentre outros. Ao buscar parcerias com novas cooperativas, a Central leva em consideração 

aspectos socioambientais e de produção como critérios de adesão. Organizações com histórico 

de linhas de produção desenvolvidas com um espaço estruturado e uma organização social já 

consolidada chamam atenção no momento de apuração.   

Sua proposta se expande a outras possibilidades de ação não só a venda direta no 

espaço físico da central, mas também atuação no varejo, presença em feiras, fornecimento de 

produtos para restaurantes, preparo de coquetéis e lanches ecossociais. A Central pretende 

orientar as comunidades através de assessorias onde o foco se debruça sobre regras e normas 

da legislação da produção de alimentos, gestão de negócios e viabilidade econômica da 

produção das comunidades como possibilidade de renda. Essa orientação se estende a 

desenvolver formação e capacitação em tópicos de interesse das comunidades como 

desenvolvimento comunitário, manejo, extrativismo, processamento, sustentabilidade, 

conservação e venda. 

 Dentro do seu espaço há uma cozinha industrial com fins de preparo de biscoitos, 

doces, salgadinhos, sucos e bolos. Essa dinâmica inclui o Grupo Sabor do Cerrado
6
, que é 

                                                           
5
 Site oficial da Central do Cerrado http://www.centraldocerrado.org.br/institucional/ No site pode-se 

encontrar todas as organizações envolvidas com a Central. 
6
 O Grupo Sabor do Cerrado é composto por 12 mulheres e surgiu a partir do projeto "Educando para a 

Sustentabilidade", desenvolvido desde 2002 pelo Grupo de Trabalho sobre Reforma Agrária (GTRA), da 
Universidade de Brasília (UnB) . Esse trabalho foi realizado junto às famílias de agricultores do Assentamento 
Colônia I, localizado no Município de Padre Bernardo - GO, a 70 km de Brasília. Site Slow Food Brasil 
http://www.slowfoodbrasil.com/textos/atividades-dos-convivia/421-dia-do-terra-madre-o-grupo-sabor-do-
cerrado 
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uma forte parceria nos lanches ecossociais (figura 4 e 7). Sua diversidade de produtos 

ecossociais (figura 5 e 6) inclui farinhas processadas de babaçu, óleos de pequi e macaúba, 

azeite de babaçu, raspas de buriti, baru, farinha de jatobá, sabonetes de babaçu e coco 

macaúba, óleos corporais de pequi, gueroba e buriti. Polpas de umbu, tamarindo, coquinho 

azedo, mangaba, jabuticaba e outras variedades nativas e ou exóticas
7
 também são 

comercializadas. A cooperativa Promessa de Futuro localizada na cidade de Pirenópolis 

produz geleias de hibisco, jabuticaba e tangerina junto com compotas de pepino, abobrinha, 

milho quiabo e chutney de manga. O mel de abelha Tiúba, bastante procurado por 

gastrônomos pela alta qualidade é outra especiaria da Central. Artesanatos de várias tradições 

são encontrados como biojóias, cestas e bolsas de capim dourado da região do jalapão em 

Tocantins. Sobre os Produtos Iodete Sousa, apoiadora e consumidora da Central, 

complementa sobre os produtos do Cerrado. 

Para mim, a melhor parte desses produtos é que sabemos da onde eles vêm e como 

eles são feitos. O azeite de babaçu que é comercializado na Central é feito por uma 

associação de mais de 300.000 extrativistas. Eles são feitos totalmente manual e faz 

parte de um trabalho feito por mulheres, os homens não gostam de fazer.  

 

 
Figura 4 Sanduíches de pesto de baru. Parte do repertório de lanches ecossociais para venda na feira do Cerrado no 

Centro Cultural Banco do Brasil. Feitos pela Central do Cerrado em parceria com o grupo Sabor do Cerrado. (Foto 

da autora) 

                                                           
7
 Frutas exóticas em termos de não oriundas do Bioma Cerrado. Frutas como caju, laranja, abacaxi, morango, 

manga e outras não originárias da região 
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Figura 5 Produtos da Central do Cerrado à venda na feira do Cerrado no CCBB Brasília. Óleo de macaúba, farinha 

de babaçu, mel, raspas de buriti açafrão e outras variedades de farinha. (Foto da autora) 

 

 

 

 
Figura 6 Produtos da Central do Cerrado à venda no CCBB Brasília. Sabonetes de babaçu e macaúba, artesanatos de 

Capim Dourado e cosméticos da Associação Pacari. (Foto da autora) 
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Figura 7 Cardápio de lanches ecossociais da Central Cerrado. (Foto da autora) 

 

A agenda da Central é composta pela comunicação do processo de compra e venda 

com as comunidades. São feitos pedidos para as cooperativas elaborando controles dos 

processos de logística. A Central então faz seus pedidos conforme a demanda de seus clientes, 

porém muitas vezes a produção dessas comunidades depende de condições de safra, 

sazonalidade e organização comunitária. A grande maioria das organizações possui um 

sistema de manejo e produção desenvolvidos e estruturados, porém, muitas também mostram 

dificuldades nas regulamentações legais do mercado, sendo inviável para muitas ter uma 

produção que esteja de acordo com as demandas. Frente às diversas dificuldades de logística, 

transporte, gestão e safra dentro e fora das comunidades o papel da Central se estende a esse 

processo além da comercialização dos produtos no meio urbano. Ela propõe fazer essa ponte 

de informação atuando como parceiro da comunidade frente a demandas do mercado formal e 

ao consumidor da cidade que se dispõe a investir nesses produtos oriundos da agricultura 

familiar e organizações de base comunitária. 
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Tentamos cuidar da parte mais difícil. Esse é o papel da Central. Ela existe para isso, 

tentamos fazer a parte que as comunidades têm mais dificuldade, a relação com as 

pessoas e a comunicação. Muitas vezes a comunidade não tem uma pessoa com essa 

formação que lida com essas burocracias. Não cuidar de tudo também, mas orientar 

a base de fornecimento em termos de qualidade, logística, questões fiscais e 

tributárias. [Luis Carrazza]. 

 A Central busca se envolver em várias esferas além do comércio, principalmente no 

espaço de eventos. Em 2009 foi proposto um estande na Feira Nacional da Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária no Rio de Janeiro como convite do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Foram expostos produtos da sobiodiversidade do Cerrado junto 

com representantes de algumas das cooperativas parceiras. A Central do Cerrado marcou 

presença junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Salão Europeu de 

Comércio Justo em outubro na França onde foram levados produtos somente como amostra e 

degustação. Essa visibilidade em âmbito nacional e internacional foi também possível com a 

participação nos eventos Slow Food Terra Madre e Salone del Gusto em Turin, Itália desde 

2004. No evento, a Central expôs produtos como pequi, baru, raspas de buriti, mel de abelhas 

nativas, entre outros. E teve a oportunidade de participar de uma das maiores feiras 

gastronômicas mundiais. Um ganho significativo desses eventos é a visibilidade dos produtos 

no âmbito mundial, uma estratégia da Central de se incluir em uma discussão mais ampla com 

apoio ideológico sustentado por instituições de grande força política em prol da promoção da 

sociobiodiversidade do Cerrado.  

A Rio+20, outro evento de cunho internacional teve a participação da Central junto ao 

MDA. Durante a Rio+20, a Praça da Sociobiodiversidade com a presença da Central do 

Cerrado teve como proposta mostrar a diversidade brasileira e o quanto este setor é 

estratégico para o desenvolvimento de comunidades rurais que aspiram a sustentabilidade no 

Brasil
8
. Entre 2007 e 2014 a Central marcou presença em outros eventos como o BioFach 

América Latina e ExpoSustentat em São Paulo, Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Feira 

Internacional de Economia Solidária no Rio Grande do Sul, Bio Brasil Fair em São Paulo, 

Encontro dos Povos do Cerrado - Rede Cerrado dentre outros.  

A Central do Cerrado funciona dentro da lógica que apoia organizações comunitárias e 

ao mesmo tempo se estabelecer no mercado. Com o intuito de criar demandas dos produtos 

comercializados, busca-se a inserção em um nicho que valoriza as ideologias que a 

cooperativa defende. Nessa busca a Central estabeleceu uma forte parceria com o movimento 

                                                           
8
 Agrolink 2012 http://www.agrolink.com.br/noticias/cooperativa-leva-produtos-do-cerrado-a-rio-

20_150489.html 
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Slow Food. Juntos ambos trabalham em prol da conscientização dos consumidores frente suas 

escolhas alimentares.  

1.4 Movimento Slow Food 

Ao adentrar nesse universo das atividades da Central do Cerrado entrei em contato 

com o Slow Food (Figura 8), outro personagem fundamental no imaginário dos produtos 

ecossociais. O Slow Food ampara a Central em termos de abrir espaços de discussões e criar 

um diálogo complementar ideológico que engloba as nuances do movimento e a 

particularidade da alimentação. Dentro do movimento Slow Food, o comer é um ato que 

agrega uma complexa variedade de valores que perpassam ações e escolhas específicas. 

Pretendo expor um pouco da história e bases ideológicas do movimento.  

 
Figura 8 Logo oficial do Slow Food Internacional. (Disponível em http://www.slowfood.com/) 

 

O movimento nascido na Itália no final da década de 80 elaborou a ideia de promover 

uma conexão entre os consumidores e as tradições locais colocando em questionamento 

especificidades dos modos de produção de alimentos da época. O evento culminou na 

articulação dessas ideias e nasceu principalmente de uma onda de protestos reacionários que 

acompanhou a inauguração de um Mcdonalds em Roma na praça central Piazza di Spagna 

(SASSATELLI e DAVOLI, 2010). Logo após as manifestações foi criado o Movimento 

Internacional Slow Food, liderado por Carlos Petrini e seus apoiadores. Em meio ao 

nascimento do movimento, criou-se um manifesto em Novembro de 1987. Esse documento 

assinado por Carlos Petrini pretendia elucidar os valores buscados por apoiadores e membros 

do movimento na conexão do refinamento do gosto em conjunto ás tradições locais.  

Born and nurtured under the sign of Industrialization, this century first invented the 

machine and then modelled its lifestyle after it. Speed became our shackles. We fell 

prey to the same virus: 'the fast life' that fractures our customs and assails us even in 

our own homes, forcing us to ingest "fast- food". Homo sapiens must regain wisdom 

and liberate itself from the 'velocity' that is propelling it on the road to extinction. 

Let us defend ourselves against the universal madness of 'the fast life' with tranquil 

material pleasure. Against those - or, rather, the vast majority - who confuse 

efficiency with frenzy, we propose the vaccine of an adequate portion of sensual 

gourmandise pleasures, to be taken with slow and prolonged enjoyment. 

Appropriately, we will start in the kitchen, with Slow Food. To escape the 

tediousness of "fast-food", let us rediscover the rich varieties and aromas of local 
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cuisines. In the name of productivity, the 'fast life' has changed our lifestyle and now 

threatens our environment and our land (and city) scapes. Slow Food is the 

alternative, the avant-garde's riposte. Real culture is here to be found. First of all, we 

can begin by cultivating taste, rather than impoverishing it, by stimulating progress, 

by encouraging international exchange programs, by endorsing worthwhile projects, 

by advocating historical food culture and by defending old-fashioned food 

traditions. Slow Food assures us of a better quality lifestyle. With a snail purposely 

chosen as its patron and symbol, it is an idea and a way of life that needs much sure 

but steady support. (Slow Food Manifesto 1987) 

 

A origem da discussão debruça sobre a temática da homogeneização dos alimentos e a 

crítica dos meios de produção alimentícios que extinguem culturas alimentares tradicionais. 

Sua origem traz um tom de resistência contra a “Mcdonalização” das práticas alimentares 

(SANTOS, C. R. A, 2008). Frente às novas demandas, nossa cultura alimentar se baseou 

muito em padrões massificados de processamento de comida como os fast-foods, que 

pretendem facilitar a vida exigente de tempo e espaço
9
. Busca-se, através dessa crítica, propor 

uma valorização do alimento preparado de forma desacelerada e preocupado com as tradições 

culinárias milenares onde a cozinha é o espaço onde “despontam as relações de gênero, de 

geração, a distribuição das atividades, que traduzem uma relação de mundo, um espaço rico 

em relações sociais, fazendo com que a mesa se constitua, efetivamente, num ritual de 

comensalidade.” (SANTOS, C. R. A, 2008, pg.8). 

A década de 1990 foi marcada pela consolidação do primeiro Congresso Internacional 

Slow Food, onde se articularam atividades promovendo osterie e trattorie tradicionais 

italianas.
 10

 Em alguns anos, o movimento se consolidava e buscava apoio fora da Itália, 

sensibilizando vários países europeus e atualmente formando uma comunidade global de mais 

de 160 países com mais se 100.000 membros. Cada país constitui sua atuação a partir dos 

convivia onde as associações locais buscam organizar seus membros elaborando atividades 

em conjunto como promoção da filosofia Slow Food.  

Em 1996, ocorreu o primeiro evento Salone del Gusto na Itália. O evento cria uma 

estrutura no Centro de Exposições de Ligotto Fiere (figura 9) para expositores italianos 

apresentarem a comida italiana diretamente nas mãos dos produtores de cada região. Cada 

                                                           
9
 Numa nova sociedade do trabalho, pautada pelas novas tecnologias, hiperespecializações, novas relações de 

trabalho e a superação das fronteiras via INTERNET, os ritmos e as velocidades da vida se aceleram de forma 
jamais vistas, impondo mudanças culturais que implicam numa certa submissão na forma de ver, pensar, imitar 
e agir. (SANTOS, C. R. A,2008) 
10

 Segundo o site do Slow Food International: http://www.slowfood.com/international/7/history 



 

31 
 

região é valorizada por seu alimento tradicional, feito de forma artesanal, de alta qualidade e 

enraizado pelos ideais e filosofias do movimento Slow Food.  

 
Figura 9 Centro de Exposições de Ligotto Fiere. Foto registar as filhas de entrada para o evento Salone Del Gusto e 

Terra Madre 2014 no bairro Lingotto em Turim. (Foto da autora) 

 

Junto ao evento criou-se o projeto Arca do Gosto (figura 10 e 11), um catálogo 

desenvolvido para criar visibilidade aos alimentos identificados como em risco de extinção. A 

tradição de frutas, legumes, grãos, doces, vinhos, carnes, queijos e técnicas de preparo são 

ressaltados em meio de sensibilizar pessoas sobre a riqueza e variedade das culturas 

alimentares do mundo. Em 2003, no Brasil, a farinha de batata doce dos índios Krahô foi 

inscrita como primeiro alimento na Arca do Gosto Brasileira. A farinha venceu o Prêmio 

Slow Food pela Biodiversidade devido à sua importância na cultura alimentar e sua ligação a 

forças simbólicas em rituais Krahô. A comunidade foi premiada por manter diversas 

variedades de batata doce que estão cada vez mais extintas e por revalorizar as técnicas 

milenares de processamento da farinha. 

A Arca do Gosto é um catálogo mundial que identifica, localiza, descreve e divulga 

sabores quase esquecidos de produtos ameaçados de extinção, mas ainda vivos, com 

potenciais produtivos e comerciais reais. O objetivo é documentar produtos 

gastronômicos especiais, que estão em risco de desaparecer. Desde o início da 

iniciativa em 1996, mais de 1000 produtos de dezenas de países foram integrados à 

Arca. Este catálogo constitui um recurso para todos os interessados em recuperar 

raças autóctones e aprender a verdadeira riqueza de alimentos que a terra oferece. 
11

 

                                                           
11

 Editor. Arca do Gosto. Disponível em:< http://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto >. Data de acesso 
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Figura 10 Registro da exposição da Arca do Gosto no evento terra Madre 2014. A foto registra uma pequena parte da 

exposição que mostra a diversidade de farinhas e grãos do mundo. (Foto da autora) 

 

 
Figura 11 Registro da exposição da Arca do Gosto no evento terra Madre 2014. A foto registra a diversidade de 

espécies de abóboras catalogadas na Arca do Gosto. (Foto da autora) 

 

A organização de cada país se consolida a partir dos convívios que englobam as 

comunidades do alimento. Segundo Petrini (2009), o termo food communities foi apresentado 

em 2003. A lista que definia o perfil das comunidades pintava um cenário social composto de 

“vilarejos, grupos étnicos, pequenos produtores e associações, corporações de alimentos com 

preocupações em sustentabilidade, movimentos locais e nacionais de agricultura urbana” 
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(PETRINI, 2009, pg. 27, tradução nossa) e todos aqueles que viviam em torno da produção de 

alimentos. Identificam-se comunidades do alimento tendo como foco o cultivo de variedades 

produtivas com a condição de serem sustentáveis e de qualidade.  

O Slow Food é um movimento internacional que pretende sair da Itália e difundir as 

suas ideias a partir de convívios nos países que compartilham conceitos como a busca do 

alimento Bom, Limpo e Justo (PETRINI, 2009). Dentro dos convívios locais identifica-se a 

preocupação com as Fortalezas Slow. O projeto iniciou na Itália em 1999 como proposta de se 

envolver com os territórios e as pessoas de comunidades envolvidas na produção de 

alimentos, que contribuíram na composição do catálogo da Arca do Gosto. A ideia era de 

auxiliar pequenos produtores não só criando visibilidade aos produtos, mas propondo meios 

de enfrentar dificuldades do mercado formal, desenvolvendo projetos concretos para melhorar 

as condições de produção. Atualmente, as Fortalezas no Brasil têm apoio de associações 

comunitárias com atuação na região que pretendem trabalhar com os pequenos agricultores 

para manter a qualidade da produção artesanal. A Fortaleza do Baru, por exemplo, tem apoio 

da ADCC (Associação de Desenvolvimento Comunitário do Caxambu) e o CENESC (Centro 

de Estudos e Exploração Sustentável do Cerrado) como parte de projetos mais amplos de 

técnicas sustentáveis e processamento da amêndoa. A Fortaleza tem como objetivo inicial 

comunicar a população local sobre o baru como potencial de grande importância econômica e 

seu papel na preservação do bioma Cerrado. No Brasil temos oito Fortalezas consolidadas 

sendo elas do Baru (figura 12), Umbu, Arroz Vermelho, Guaraná Nativo Sateré-Mawé, 

Licuri, Néctar de Abelhas Nativas, Palmito Juçara e Pinhão da Serra Catarinense.
12

 

                                                           
12

 O portal http://www.slowfoodbrasil.com/fortalezas/fortalezas-no-brasil traz maiores informações sobre 
todos os projetos de fortalezas no Brasil. 
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Figura 12 Registro do baru na exposição Terra Madre 2014. (Foto da autora) 

 

Aprofundando na ideologia do Slow Food retomo as discussões de Sasatelli e Davoli 

(2010) em torno das mudanças de perspectiva do movimento, que antes buscava o prazer 

sensorial dos alimentos como crítica ao excessivo processamento e massificação dos sabores, 

até o momento que constitui o movimento hoje, o qual engloba questões gastronômicas e 

políticas. Esse primeiro momento é descrito por Irving (2008) como Eno gastronomia, ou 

caracterização do movimento em defesa das qualidades organolépticas dos alimentos.  A 

noção de Eco- gastronomia surge posteriormente como meio de identificação do movimento 

em complemento a visão da proteção às culturas alimentares. De acordo com o portal “Slow 

Food Brasil” 
13

, a Eco-gastronomia “Restitui ao alimento sua dignidade cultural, favorece a 

sensibilidade do gosto e luta pela preservação e uso sustentável da biodiversidade.” Sendo que 

aqueles que, apreciam o alimento, como produto da natureza, precisam ter um olhar crítico a 

temas ambientais, sociais, econômicos, políticos e às mudanças da agricultura dentro do meio 

rural como um todo. O projeto da Arca do Gosto, em seu nascimento, tinha uma proposta de 

se preservar as tradições gastronômicas como meio de possibilitar o direito ao alimento 

saboroso e diverso, porém, em um segundo momento o “Slow Food muda o foco da 

preservação dos alimentos típicos para a preservação de suas premissas culturais e ambientais, 

enfatizando a biodiversidade, agricultura sustentável e consumo responsável” (SASATELLI e 

DAVOLI, 2010, pg. 211).  

                                                           
13

 http://www.slowfoodbrasil.com/slowfood/ecogastronomia 
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Essa mudança de perspectiva do movimento se concretizou em meados dos anos 2000 

quando se fazia propostas dos projetos Terra Madre e a criação das Fortalezas. A criação da 

University of Gastronomic Science foi outro marco estratégico que mostrou melhor essa 

mescla entre livros de gastronomia e receitas com publicações engajadas politicamente de 

figuras ambientalistas como Vandana Shiva. (SASATELLI e DAVOLI, 2010). Sobre esse 

momento e a definição do conceito de Eco gastronomia, ressalto a frase do Jean Marconi 

Carvalho, líder do convivium Cerrado aqui em Brasília. 

Uma Eco gastronomia engloba proteger o bioma e o bem-estar do produtor, porque 

se ele para de produzir eu não vou mais ter aquele alimento. Não só plantar um 

tomate (...) com um cultivo único que muitas vezes sem o reconhecimento e 

incentivo acabam não sendo mais produzidos. Como a produção de queijo com leite 

cru que se não houver esse incentivo de se perpetuar acabou. Você tem que ter esse 

compromisso com o bem estar do produtor, a questão de grilagem de terra dos 

transgênicos invadindo a produção do agricultor menor. É uma gastronomia política. 

Atualmente, membros do convívio partilham de ideais que trazem coesão e identidade 

ao movimento. A busca pela aproximação ao pequeno agricultor e a cadeia de produção se 

mostra como tentativa de se criar diálogo para refletir sobre os hábitos alimentares como parte 

de um todo muito mais complexo. Assim membros do Slow Food agregam a categoria de “co-

produtor”, frente as culturas alimentares. Aqueles que aderem essa responsabilidade estão 

cientes que as suas escolhas alimentares têm um impacto na sustentabilidade dos processos de 

produção.  

“Being a coproducer means becoming part of a food community together with 

growers, breeders, processors, and distributors. It means carrying out virtous actions 

together and believing in the rebirth of a food system that, once restored to harmony 

and balance, will enable the Earth to prosper and regenerate.”(PETRINI, 2009 p. 28-

29)  

 Partindo para a esfera do convivium, introduzo o Slow Food Cerrado como expressão 

local das filosofias e atividades do movimento em Brasília.  Nascido em 2009, o convivium e 

seus membros incluem pessoas de diversas formações e representações como: gastrônomos, 

chefes, estudantes, pesquisadores de diversas áreas, pequenos produtores, e diversos outros. 

Apesar dos diferentes caminhos percorridos todos compartilham a ideia de uma alimentação 

que atua na lógica bom, limpo e justo em meio de preocupações com a preservação das 

culturas alimentares e sociobiodiversidade do Cerrado. Todos os membros do convivium têm 

esse papel de propor ideias, eventos e encabeçar atividades, através da participação voluntária. 

O grupo é uma associação sem fins lucrativos, porém há uma taxa anual que permite que 

associados possam formalizar sua associação por meio de contribuições para propostas de 

projetos da Fundação Slow Food para Biodiversidade.  
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 Uma das metas do Slow Food Cerrado é criar espaços de contato com os produtores de 

alimentos buscando uma maior comunicação com culturas alimentares da região. Visitas são 

feitas a comunidades produtoras aqui no DF e no entorno possibilitando uma mudança de 

olhar frente aos alimentos, às pessoas envolvidas na cadeia e ao próprio meio de produção dos 

produtos do Cerrado. A sensibilização dos membros em participar dessas visitas pode ser 

elucidada no relato de Thalita Kalix, chefe e membra do convivium. 

A gente fez uma experiência muito legal com o movimento Slow Food aonde fomos 

visitar a fazenda dos nossos fornecedores que é a Dona Ana Maria Romeiro e Seu 

Zilas e aí fomos fazer colheita de cajuzinho do Cerrado e conhecemos 20.000 coisas 

diferentes, eles têm uma fazenda ali em Taboquinha na saída para Pedro Bernardo já 

no Goiás. E ai estava começando dar cagaita e tinha uma pesquisadora da UnB 

bióloga que estava presente e que mostrou um monte de coisas novas. Era uma área 

bem preservada com três diferentes tipos de árvores diferentes de jatobá.  

 

Segundo o site Slow Food Brasil
14

, o Quilombo Mesquita é uma comunidade 

quilombola localizada da Cidade Ocidental no Goiás que reproduz a tradição cultural da 

Marmelada Santa Luzia. Na Festa anual do Marmelo, convidados podem acompanhar o 

processo de produção artesanal secular e apoiar a valorização dessa cultura fantástica que 

busca reconhecimento do patrimônio cultural. O Slow Food Cerrado é um forte apoiador, 

dentre outros, que pretende dar visibilidade a práticas como essas que, devido à sua fabricação 

artesanal, correm o risco de desaparecer do “mapa gastronômico”. O convivium tem um 

contato forte com a comunidade e busca propor ações em conjunto envolvendo membros e os 

guardiões da Marmelada. A Marmelada Santa Luzia (figura 13) foi convidada junto com Seu 

João como alimento no estande do Cerrado no evento Terra Madre 2014.  

                                                           
14

 http://www.slowfoodbrasil.com/textos/iguarias/187-a-mao-da-docura 
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Figura 13 Registro da marmelada do Quilombo Mesquita em exposição no evento Terra Madre 2014. (Foto da autora) 

  

Outro episódio articulado e realizado em conjunto com o Slow Food Cerrado foi a 

primeira edição do Festival Gastronômico Cerrado Week (figura 14), evento com mais de 20 

restaurantes, padarias e bistrôs participantes incluindo estabelecimentos no Distrito Federal e 

Goiás. O Festival, que ocorreu em setembro de 2014 foi articulado por membros e líderes do 

convivium como uma atividade que buscou sensibilizar um leque maior de pessoas sobre a 

rica biodiversidade do Cerrado e como é possível inserir ingredientes do bioma dentro da 

gastronomia. Chefes renomados em Brasília preparam pratos com baru, cagaita, buriti, jatobá, 

mangaba, pequi, araticum, cajuzinho do Cerrado, gueroba, umbu e coquinho azedo. Os frutos 

não foram os únicos valorizados no festival. O mel de abelhas nativas, frangos orgânicos e 

caipiras, hortaliças orgânicas, técnicas artesanais de preparo de linguiças e culturas de arroz 

nativas do bioma também compuseram o cenário gastronômico. 

 O restaurante Grand Cru disponibilizou três opções de pratos sendo eles: Croquete de 

frango orgânico com creme de pequi e vinagrete de pimenta de cheiro; Panelinha goiana 

(porco a baixa temperatura com arroz açafrão goiano, linguiças artesanais, pimenta biquinho e 

vinagrete de alvafaca); mousse de queijo de cabra com calda de caju e crocante florentino 

com mel de abelha jataí. Outros como o Paradiso Cine Bar foram mais ousados e elaboraram 

o Hollywood no Cerrado (Vodcka Ketel One com infusão de buriti, licor de araticum, suco de 

limão, suco de araçá, açúcar e buriti em pó). A participação de estabelecimentos no Goiás se 

deu pelo ComTradição Restaurante, Galeria e Bistrô em Olhos D'Água-GO. Seu prato com 

gostinho de cerrado propôs: Costelinha no gengibre assada no forno a lenha, servida ao molho 
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de hortelã e paçoca de baru acompanhada de berinjela à escabeche com pão de banha da casa, 

salada verde, arroz com alho e salsa fresca, purê de batata doce e funcho fresco, abacaxi na 

chapa, couve refogada no alho e farofa de cebola e uvas passas na manteiga. (Site Slow Food 

Cerrado http://slowfoodcerrado.org/).  

 
Figura 14 Logo propaganda do evento Cerrado Week 2014. (Disponível em 

http://slowfoodcerrado.org/category/cerrado-week/) 

 

Os atores apresentados ilustram um cenário em consolidação em que novas ideais 

circulam em torno do que é se alimentar bem e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente e 

as diversas culturas alimentares. Os produtos da sociobiodiversidade do Cerrado são 

valorizados pelo movimento Slow Food Cerrado por fazerem parte de uma cadeia que 

preserva o alimento bom, limpo e justo. A parceria Central do Cerrado e Slow Food Cerrado 

expressa ideologias e cria demandas dentro do mercado. A inserção no mercado nos permite 

analisar o a construção de um nicho que pretende consumir alimentos de acordo com valores. 

A seguir apresento os valores em volta do consumo do alimento justo que engloba referências 

éticas e políticas no ato da compra. 

 

1.5 A Relação Ética e Política do Consumo Justo de Alimentos Ecossociais 

Em um contexto de que frentes atuam em prol de uma ideologia comum destaco a 

capacidade dos atores envolvidos em produzir alterações substanciais nas escolhas e 

preferências dentro de suas práticas de consumo. Novos hábitos são criados em meio a 

instituir tendências alimentares que buscam em suas mudanças uma reflexão sobre as 

consequências do ato da compra. Com isso, pretendo analisar as exigências éticas e políticas 

dos membros e consumidores dos produtos ecossociais.   

http://slowfoodcerrado.org/
http://slowfoodcerrado.org/category/cerrado-week/
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Leis (1999) destaca o surgimento do movimento ambiental como não linear 

constituindo-se de diversos setores da sociedade. Na década de 50 o discurso ambiental era 

assunto da comunidade acadêmica, composta por cientistas onde a palavra conservação 

aparecia somente em livros. Posterior a esse momento, os movimentos sociais da década de 

60 se fortalecem e o assunto se expande para discussões dentro das ciências sociais e 

instituições da sociedade civil. Atualmente as preocupações com a exaustão dos recursos 

naturais se tornaram alertas aos problemas relacionados ao consumismo (PORTILHO, 2005). 

A preocupação com o consumismo e suas consequências degenerativas ao meio ambiente se 

estende aos movimentos ambientalistas e coletivos da sociedade civil que compõem os setores 

sociais essenciais na defesa dos recursos em esgotamento no nosso planeta. 

Esse perfil do consumidor político ao qual me refiro parte de um engajamento da 

compra como reponsabilidade cívica dos indivíduos. Os consumidores compartilham 

discursos, práticas, habilidades, e noções de mundo relacionadas a um estilo de vida, um meio 

de habitar o mundo e usar os recursos naturais. Esses indivíduos ou, em nosso caso, grupos 

coletivos, são motivados pela politização da vida privada como expansão dos espaços 

políticos. (PORTILHO, 2005). 

O Slow Food é um movimento de pessoas que buscam comer algo mais consciente. 

Quero mudar meus hábitos e comer o que tem aqui no Cerrado e comendo o que tem 

aqui ajuda a manter nossas árvores em pé. As pessoas estão muito preocupadas em 

coisas que vem de fora, produtos importados e tem coisas que você quer que muitas 

vezes tem aqui. Procuro consumir os produtos para valorizar o que temos aqui e para 

a saúde do nosso Cerrado que precisa de ajuda. [Denise] 

A crítica da agricultura como reflexo da constante degradação ambiental do bioma 

Cerrado é uma questão que nunca é esquecida nos espaços de convivência dos produtos 

ecossociais. A condição de bioma ameaçado dentro do contexto de monoculturas de soja e 

eucalipto coloca o Cerrado em estado crítico frente às ações ambientais.  No mundo dos 

consumidores essa preocupação engloba um cuidado com o bem estar do pequeno produtor 

que vive em diário conflito com essas questões.  

Sob o aspecto social, tem aumentado o interesse por produtos vinculados a causas 

sociais, com certificados de origem de sistema fairtrade, além da simpatia pelas 

empresas com programas avaliados e certificados de responsabilidade social. 

(BrasilFoodTrends2020, 2010) 

Aqueles que convivem em sociedade hoje preferem, cada vez mais, participar em 

grupos menos hierarquizados e menos formais, como também vários esforços relacionados a 

estilo de vida e mobilizações mais frouxas. (HOOGHE; MICHELETTI; STOLLE, 2005). Na 
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conjuntura política atual, tem se perdido confiança nas formas tradicionais de mobilização, 

sendo através do voto, partidos políticos, movimentos sociais e outros. Os fenômenos de 

boycott e buycott são exemplos de ferramentas utilizadas por aqueles desconfiáveis de 

instituições políticas, que utilizam de suas decisões de consumo como instrumento de 

mudança social (HOOGHE; MICHELETTI; STOLLE, 2005). Assim, encontramos uma 

parcela da sociedade que busca se mobilizar dentro do mercado como expressão de suas 

ideologias. Segundo Fátima Portilho (2005), a relação consumo e meio ambiente pode se 

transformar em novos grupos politizados pela qual a afirmação de sua polticía é justamente no 

consumo, coletivo e individual.   

Partindo dessa tendência de participação de indivíduos dentro do mercado com 

premissas éticas e políticas, debruço sobre as particularidades da Central do Cerrado e Slow 

Food Cerrado como experiência ideológica de propor mudanças e conscientizar as práticas de 

consumo como elemento fundamental de mobilização política.  

1.5.1 Slow Food  

O universo da alimentação pretende ser uma discussão que guia a perspectiva de 

pensar o princípio de incorporação na relação entre comida e identidade (FISCHLER, 1998). 

Dentro do movimento Slow Food, o comer é um ato que agrega uma complexa variedade de 

valores que perpassam ações e escolhas específicas da prática da compra de alimentos. A 

ideia do alimento justo surge como busca pela justiça social através da elaboração de 

condições de trabalho respeitosas ao homem e aos seus direitos. Essa meta deve ser atingida 

através da busca de economias equilibradas e solidárias. O alimento justo expressa que o meio 

ambiente precisa ser respeitado, buscando sempre o desenvolvimento de culturas sustentáveis 

de manejo, produção e consumo.  

A parcela da sociedade que busca atuar nesse embate de forma mais informal, com a 

intenção de propor mudanças na vida social, se coloca em atividades como a compra. Assim 

encontramos grupos de pessoas que buscam se mobilizar através dos valores do movimento 

Slow Food. Membros se associam devido a seus interesses na causa e assim buscam 

informações de como agir dentro das ideologias. A associação é uma busca por informação de 

como atuar frente às diversas preocupações da alimentação no mundo contemporâneo. A 

disseminação do movimento atrai consumidores políticos que buscam novas maneiras de se 

relacionar com a luta da promoção de políticas públicas na área socioambiental.  
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Minha família do Goiás sempre teve a mesa muito farta muita comida regional e 

senti falta disso na vida adulta. Primeiro achei que o Slow Food era um movimento 

gastronômico, comer bem e comer gostoso. A comida hoje é bastante padronizada 

tudo tem os mesmos sabores os mesmos gostos e as mesmas coisas, carne assada, 

frango, salada então quando teve o Terra Madre em 2010 fiquei encantado com a 

causa de promover um alimento justo. Comecei atuar e o Slow Food é todo 

voluntário.  Fui voluntário no Terra Madre para conhecer e participar formalmente e 

depois fiz minha associação. [Jean] 

O alimento justo que o Slow Food propõe engloba a ideia de pensar o valor do produto 

a partir de todas essas combinações de fatores inclusive, a viabilidade do extrativista. A 

constante preocupação com a justiça social no campo se mostra como prioridade no 

pensamento engajado do movimento Slow Food. Consumidores são introduzidos a outras 

realidades como exercício de repensar a cadeia produtiva dos alimentos e colocar suas 

práticas como consumidores dentro de um contexto de mudança social, propondo alternativas 

de inclusão. Ao dar preferência a esses produtos na hora da compra, busca-se consumir 

condições de justiça e equidade do pequeno produtor frente aos grandes detentores de poder 

na agricultura. Ao pensar o consumo ético nos deparamos com a definição de consumo 

responsável que nos ajuda a colocar em prática essa ideia.  

O consumo responsável visa melhorar as relações de produção, distribuição e 

aquisição de produtos e serviços de acordo com os princípios da economia solidária, 

soberania alimentar, agroecologia e o comercio justo e solidário. É a valorização e a 

vivencia de atitudes éticas para a construção conjunta de um novo panorama social e 

ambiental. (INSTITUTO KAIRÓS, 2012) 

Consumidores slow têm o poder de escolha de preferir um alimento frente outro por 

ele ter a possibilidade de mudança nas esferas políticas. Ao comprar um alimento, torna-se 

essencial ter um pensamento ambientalista e de responsabilidade social, que leva em 

consideração a origem desses produtos e as pessoas que neles estão envolvidas. Assim, a 

valorização dos mesmos serve como chave na conscientização e disseminação de informação 

sobre a vida dos produtos dando vozes a possíveis políticas públicas envolvendo a cadeia 

produtiva. A valorização a partir do consumo é uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo 

em que luta por uma mudança estrutural nos núcleos de poder incentiva a produção do 

pequeno produtor que se sente pertencente a uma causa com diversas frentes de ação. Essas 

ideologias acabam formando as comunidades locais que utilizam esse discurso para se 

fortalecerem e promoverem.   

Os membros slow compartilham a ideia que ao melhorar o aproveitamento dos 

alimentos, impedindo a produção excessiva, possibilita-se o aperfeiçoamento da redistribuição 

do alimento que incide na preservação do Cerrado. A discussão do alimento se estende à 
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conscientização dos efeitos das práticas de cada indivíduo desde o momento da compra até o 

“fim” desse bem.  Como proposta de discutir as consequências que essas ações causam em 

outras realidades, o convivium abre espaço para se mobilizar politicamente frente o contexto 

insustentável de consumo alimentar no país. As ações se estendem ao mercado e novas 

tendências são levantadas como elemento de mudança social. O Slow Food conduz esse 

movimento de forma que influencia uma proposta inovadora de se relacionar com os 

alimentos e as práticas de consumo.  

1.5.2 Central do Cerrado  

A Central do Cerrado faz jus a seu nome, pois sua atuação serve mesmo como lócus 

de comunicação entre o produtor e o consumidor. A cooperativa propõe fazer essa ponte de 

informação que atua como parceiro da comunidade frente a demandas do mercado formal e ao 

consumidor da cidade que se dispõe a investir nesses produtos oriundos da agricultura 

familiar e organizações de base comunitária. A dinâmica dos produtos ecossociais agrega 

consumidores que permeiam os espaços e eventos que a Central do Cerrado está presente. Os 

espaços criam uma base ideológica para o ato da compra, em que consumir um produto 

ecossocial promove os agricultores familiares presentes dentro do bioma Cerrado. 

Dois produtos comercializados na Central do Cerrado são o azeite e sabonete corporal 

de babaçu, que tem como origem uma carga forte de resistência das mulheres na terra. A 

importância da origem do produto é um ponto reiterado na Central. Há um reconhecimento de 

seu papel frente à disseminação da origem desses produtos, sendo ela de pequenos 

agricultores ou até de uma região onde os frutos fazem parte da história e tradição da luta de 

terras. O movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu na região do Cerrado no Maranhão 

tem uma carga de luta das mulheres da região em que os produtos oriundos do babaçu são o 

próprio selo de resistência das mulheres na terra. O processo de reinvindicação é inerente ao 

azeite e óleo de babaçu. O uso desses produtos leva em consideração todo esse encadeamento 

de mobilização social e pertencimento ao espaço das mulheres. A causa ambiental de proteção 

aos babaçuais, que servem de renda e identidade a muitas quebradeiras de coco babaçu, é 

constante na comercialização. Ao carregarem essa conotação ecossocial se leva em 

consideração o papel de viabilizar essas realidades frente aos impactos ambientais e sociais. 

As exigências burocráticas da economia formalizada impedem muitas vezes esse tipo 

de produção que procura alcançar nichos de consumos específicos. A participação em eventos 
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com cunho político que levanta a bandeira da economia solidária, dos produtos da 

sociobiodiversidade do Cerrado e da agricultura familiar, são meios estratégicos que a Central 

do Cerrado busca para promover a discussão. A sensibilização dos consumidores a partir de 

redes que comunicam ações nessas discussões como o ISPN, Slow Food Cerrado e Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, faz parte de uma construção de nicho de consumo. Esse nicho, 

embora heterogêneo e muitas vezes episódico, é construído a partir desses movimentos que 

agregam valores determinados aos produtos, criando uma rede que comunica ideais em prol 

de mobilizações políticas.  

A sustentabilidade dos empreendimentos da economia dos setores populares tem uma 

feição essencialmente política por ser em si própria uma busca de superação às externalidades 

negativas da economia predominante capitalista (Instituto Kairos Capina, 2013). Aqueles que 

participam na consolidação desse nicho carregam esses signos visando à construção de uma 

sociedade sustentável, justa e solidária. Contudo, a união de significados e construção das 

seguintes reflexões permite um novo tipo de ativismo social que parte de todos envolvidos 

principalmente os consumidores que perpetuam os conceitos de uma economia que valoriza o 

conteúdo da vida dos produtos ecossociais.  

A Central do Cerrado busca experimentar esses ideais de cooperação com os pequenos 

produtores, agregando valores para os produtos dentro do contexto urbano. Sustentando seu 

papel de intermediário a Central comunica as ansiedades e urgências da sociobiodiversidade 

do Cerrado através dos seus produtos viabilizando uma prática de compra totalmente afiliada 

aos projetos de desenvolvimento sustentável dentro e fora das comunidades de produção.  

Aqueles com os quais me deparei como consumidores de produtos ecossociais 

compravam esses produtos por questões de valorização do Cerrado, ação para se aproximar 

dos produtores e conhecimento de propriedades que envolviam a dimensão de saudabilidade 

dos frutos do Cerrado. Esse nicho se torna uma corrente coletiva que busca transformações 

sociais estruturais em suas práticas de compra, buscando significados mais amplos na 

construção de seus posicionamentos políticos e éticos no mundo social.  

Acredito que mudamos a realidade criando demanda.  A partir do momento que 

você mostra e faz com que as pessoas se acostumem com esse consumo você cria 

demanda. A marmelada do quilombo é um exemplo de mostrar o produto e criar 

demanda. Muita gente plantando soja na terra através de grilagem do quilombo e 

isso complica mais ainda a situação. A praga que está destruindo a produção do 

marmelo vem da soja e destrói o Cerrado e a produção local. [Thalita] 
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 O contexto de surgimento dos produtos ecossociais, perpassa premissas de uma 

ressignificação política e ética acerca da qualidade dos alimentos. Envolve-se o 

fortalecimento e ampliação da agricultura familiar e a busca por meios alternativos de 

comércio, onde todas as etapas da cadeia produtiva são valorizadas integralmente. Assim, 

identifica-se uma parcela da população que procura consumir partindo da premissa de 

enriquecimento de ações em volta de mudanças estruturais diante da atual conjuntura política 

alimentar e ambiental.  Essa mobilização ocorre a partir de ações que apostam na capacidade 

do consumo enquanto formação de uma sociedade sustentável e solidária.  
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Capítulo II 

Experiências Gustativas: comer pelo prazer e pela qualidade dos alimentos 

dentro da era omnívora. 

 Nessa segunda parte da discussão pretendo retratar detalhadamente a minha 

participação nos eventos que compuseram a agenda de atividades da Central do Cerrado e 

Slow Food Cerrado. Com o intuito de apresentar minha vivência etnográfica, busco inserir o 

leitor no contexto da vida dos produtos ecossociais em espaços onde são atribuídos 

significados aos produtos e consumidores. Em eventos como o Congresso da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurante (ABRASEL) em Brasília, o Salone del Gusto e Terra Madre 

na Itália e a experiência de aulas gastronômicas do coletivo Cerrado Vivo, houve a presença 

conjunta da Central do Cerrado e do movimento Slow Food Cerrado.  

 A abordagem analítica etnográfica foi desenhada a partir da participação em grandes 

eventos, permitindo examinar pressupostos das dinâmicas sociais. Os eventos são espaços 

rituais diferentes do cotidiano e momentos de intensificação do que é usual, propiciando 

verdadeiros diagramas para se detectar momentos da vida social (PEIRANO, 2001). Assim, 

os relatos dos eventos, trouxeram elementos fundamentais para sintetizar aspectos reveladores 

das estruturas do repertório social estudado. Grandes eventos como o Salone del Gusto e 

Terra Madre e ABRASEL apresentam aspectos comerciais do sistema de produção de 

alimentos, mostrando as grandes tendências que focam nos investimentos e no sistema de 

produção. O ambiente propicia maior visibilidade da imprensa nacional e internacional, 

construindo espaços de novos polos difusores. A análise de salões e feiras é apropriada para 

“resumir, expandir, suportar e encorajar o conhecimento que continua a se pretender 

universalista mas multicentrado nas suas manifestações.” (PEIRANO, 2001, p.37) 

 A partir da etnografia dos referidos eventos, pretendo analisar a construção de 

significados em torno do consumo de produtos ecossociais. Revelando como a construção de 

qualidade perpassa categorias que nos permitem elucidar, com maior clareza, como os 

consumidores escolhem esses produtos em lugar de outros. Busca-se apresentar tal dinâmica 

que redimensiona os produtos em meio a novas experiências gustativas e, assim, constrói a 

noção de gosto. Ao compreender as diversas faces dos consumidores, evidencio uma postura 

compartilhada, em que a percepção de qualidade dos produtos se consolida em meio de 

valores autênticos.   
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 Partindo da descrição, busco a identidade de classe desses consumidores e o caráter 

democrático ideológico inclusivo dos alimentos, que funciona também como estratégia 

alternativa de construção de status social. 

  

 2.1 ABRASEL 

O primeiro evento relacionado à Central do Cerrado foi o Congresso da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurante (ABRASEL). A ABRASEL é uma associação que pretende 

“representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, contribuindo para facilitar o 

empreender e melhorar a qualidade de vida no Brasil” 
15

. Ofereci assistência no estande de 

vendas dos produtos da Central (figuras 16 e 17) com a intenção de melhor conhecer as 

dinâmicas de vendas e prestar auxílio. O evento ocorreu em Agosto de 2014 e foi sediado pelo 

Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB). Vários patrocinadores de grande porte 

estavam presentes como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas 

(SEBRAE), a Souza Cruz e a Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV).  

As discussões que permearam o congresso abordavam a temática sobre a alimentação 

fora do lar em Brasília. A programação do evento era bastante densa com palestras variadas 

na temática de alimentação, saúde, gastronomia, culinária, uso da biodiversidade do Cerrado, 

produção orgânica e certificação de alimentos. Dentre a programação, havia oficinas e 

workshops de culinária que me chamaram a atenção, pois propunham um novo olhar para o 

uso de frutos do cerrado. As oficinas gastronômicas incluam pratos como: jatobá com costela 

suína, carré de javali braseado ao consumê de cagaita e crocante de quiabo, porchetta 

universal com molho de tamarindo, chutney de mangabas do cerrado com farofa de aletria e 

amêndoas e sorbet de tamarindo, óleo de coco e coquinho azedo, leitão prensado com roti de 

rapadura e farofa de castanha de baru, fricassê de vitela com espaguete ao pesto de baru e pão 

de mel com farinha de jatobá. 
16

 Como estive presente no estande, não pude acompanhar todas 

as oficinas integralmente, porém, após o evento, percebi como as receitas propostas pelos 

                                                           
15

 (http://www.abrasel.com.br/a-abrasel.html.  
16

 http://www.congressoabrasel.com.br/programacao/ 

http://www.abrasel.com.br/a-abrasel.html
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chefes e a temática de resgate aos frutos do Cerrado do evento surtiram efeito nas mídias 

sociais e jornalísticas (Figura 15)
17

. 

 
Figura 55 Reportagem na secção de gastronomia do jornal Correio Braziliense sobre os sabores do cerrado. (Foto da 

autora) 

 

Os pratos podem ser considerados como bens culturais, como lugar de memória e 

como patrimônio imaterial que nos permitem pensar as identidades locais e regionais. 

(SANTOS, C. R. A, 2011) As receitas carregam significados que situam os alimentos no 

tempo e no espaço permitindo visualizar as mudanças no gosto e no consumo. Ressalta-se a 

importância de olhar para as técnicas de confecção dos alimentos como objeto que nos revela 

muito sobre o requinte dos hábitos alimentares. A busca pelo sabor e sentido da identidade 

culinária regional do Cerrado é evidenciada no evento da ABRASEL. O cotidiano de 

pertencer ao bioma é ressaltado como parte de um mundo culinário particular que 

experimenta e cria receitas revelando o sentimento de pertencimento a um universo 

compartilhado.   

                                                           
17

 Reportagem parcial no site 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/gastronomia/2014/08/21/noticia_gastronomia,151096/frutos-do-

cerrado-ainda-sao-poucos-usados-na-cozinha-aprenda-a-explora-los.shtml 

 

http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/gastronomia/2014/08/21/noticia_gastronomia,151096/frutos-do-cerrado-ainda-sao-poucos-usados-na-cozinha-aprenda-a-explora-los.shtml
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/gastronomia/2014/08/21/noticia_gastronomia,151096/frutos-do-cerrado-ainda-sao-poucos-usados-na-cozinha-aprenda-a-explora-los.shtml
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Ao se folhear e utilizar as receitas, numa verdadeira viagem pela boca, pela 

mestiçagem dos pratos, com olhares para os estados do cru, assado, cozido, podre, 

do salgado e doce, do quente e frio, das medidas, das abundancias e carências, do 

tempo do cozimento e da diversificação dos utensílios, não há demarcações de 

fronteiras e territórios. Na verdade, se há limites nesse panorama eles estão postos 

numa verdadeira fantasia antropofágica do prazer de produzir e comer uma obra de 

arte, numa gula indiscriminada e eclética. Assim, as receitas culinárias permitem o 

conhecimento do cotidiano através de práticas culturais, que, de acordo com 

Certeau, revelam as maneiras de fazer o cotidiano. (SANTOS, C. R. A, 2011, p.113) 

As palestras e conversas no evento faziam um levantamento de técnicas de gestão de 

restaurantes, na tentativa de propor novas ideias empreendedoras aqueles abrindo negócios e 

buscando comercializar alimentos. A bandeira da saúde e o consumo de alimentos de 

qualidade foram temáticas bastante recorrentes nos debates. Alimentos com propriedades 

mais pejorativas para o bom funcionamento do corpo, como sal, gordura, óleo e açúcar foram 

discutidos, propondo-se novas alternativas frente ao uso excessivo destes. A utilização dos 

alimentos orgânicos como fonte de saúde e qualidade foi trazida à tona nos debates de 

produção. A palestra “Produção Orgânica – Alimentação Sustentável” foi ministrada por Joe 

Valle, proprietário da fazenda de orgânicos Malunga e o presidente do Sindicato dos 

Produtores Orgânicos do Distrito Federal, Moacyr Pereira Lima.   

Outra proposta levantada nas palestras foi a do mundo da gastronomia como “cultura” 

alimentar. Essa ideia se mostrou bastante recorrente nos debates do evento, revelando a 

cozinha como microcosmo da vida social. Retomo Carlos Roberto Antunes Santos (2011) na 

tentativa de situar a culinária como fonte inesgotável de saberes históricos, representante do 

criativo e das identidades locais e regionais. “O alimento constitui uma categoria histórica, 

pois os padrões de permanência e mudança de hábitos e práticas alimentares tem referência na 

própria dinâmica social” (SANTOS, C. R. A, 2011. p.108). A “cultura” alimentar pressupõe a 

dinâmica memória, tradição e identidade de onde surgem marcos que revelam significados 

históricos e culturais de um povo. Assim, quando se propõe juntar conhecimentos acerca de 

tendências da alimentação em eventos como a ABRASEL, identificamos a necessidade de 

reiterar a força da alimentação como patrimônio histórico gustativo. São essas questões que 

estão em voga quando se pretende pensar a culinária como repleta de significados profundos, 

podendo trazer luz as relações envolvidas na alimentação.  

A palestra que acompanhei com maior atenção foi “Ecogatronomia com produtos da 

sociobiodiversidade do Cerrado”, ministrada por Luis Carraza, articulador da Central do 

Cerradi e Jean Marconi, líder do convívio Slow Food Cerrado. O debate se estendeu para a 

introdução da atuação da Central do Cerrado, a definição da ecogastronomia e Jean Marconi 
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fez um link com o movimento Slow Food Cerrado. A conversa foi bastante introdutória, 

porém atraiu espectadores curiosos em relação às propostas do movimento, atualmente em 

processo de maturação, porém continua permeando várias esferas do consumo e da 

alimentação.  

Chefes com grande atuação na ecogastronomia do Cerrado como Fabiana Pinheiro, 

Simon Lau, Sebastian Parasole e Agenor Maia estavam presente no Congresso. Os chefes 

possuem um papel essencial no aspecto experimental e criativo dos pratos e ao mesmo tempo 

na dinâmica das identidades da gastronomia do Cerrado. O papel dos chefes como referência 

na construção do gosto será analisado com maior atenção em outro momento, contudo, 

ressalta-se como a presença dos chefes, enquanto tutores e disseminadores de tendências é de 

extrema importância no destaque do evento.  

Agenor Maia é chefe do restaurante Olivae em Brasília e atua também como membro 

efetivo do Slow Food Cerrado e faz parte do projeto Cerrado Vivo. Agenor serve em seu 

restaurante uma culinária típica com produtos do Cerrado e faz esse resgate de pratos 

brasileiros. Ele usa pequi, maxixe, pururuca, frango caipira, jatobá e outras delicias 

autenticamente brasileiras. Fabiana Pinheiro é chefe e mobilizadora do projeto Cerrado Vivo, 

suas referências na culinária também buscam retratar a identidade alimentar brasileira. Seu 

antigo restaurante intitulado Versão Tupiniquim buscava tal identidade nos pratos servidos 

com uma culinária “mais brasileira” mas não obteve sucesso, uma vez que os clientes 

apresentavam dificuldade em compreender a sazonalidade dos produtos em seu cardápio 

causada por fatores climático-geográficos e pela dificuldade que os produtores enfrentam em 

função das normas de comercialização. Por mais que Fabiana tenha bastante interesse nos 

produtos do Cerrado, reitera a dificuldade de acesso aos mesmos. A chef projeta sempre sua 

imagem como artista da arte da culinária, sua criatividade e habilidades de experimentar com 

os ingredientes, segundo ela, são suas principais preocupações. Além do evento da 

ABRASEL tive a oportunidade de conhecer esses chefes em outros espaços compartilhados 

com a Central do Cerrado e Slow Food Cerrado.  

A figura emblemática de Alex Atala, chefe de reconhecimento internacional da 

gastronomia brasileira também compôs a programação. À frente do restaurante D.O.M em 

São Paulo, Atala lidera um movimento gastronômico que busca valorizar os produtos da 

biodiversidade brasileira. Ele apresenta a exploração de aspectos da cultura alimentar típica de 

regiões como a Amazônia, o Cerrado e toda a riqueza da região Nordeste do país em seu 
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cardápio.  No segundo dia de evento fui surpreendida com tamanha comoção devido à 

presença do chef. Um mar de pessoas engoliam Atala tentando tirar fotos e selfies, e ter a 

simples oportunidade de estar perto dessa figura marcante na gastronomia mundial. O chefe 

de reconhecimento internacional possui também o instituto ATA que busca um caráter de 

mobilização além da culinária com apoio de Organizações não Governamentais como o 

Instituto Sócio Ambiental (ISA). 

A relação do homem com o alimento precisa ser revista. Precisamos aproximar o 

saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir da 

natureza; agir em toda a cadeia de valor, com o propósito de fortalecer os territórios 

a partir de sua biodiversidade, agrodiversidade e sociodiversidade, para garantir 

alimento bom para todos e para o meio ambiente. –Manifesto ATA
18

 

 

 O estande do Slow Food Cerrado estava em frente ao da Central do Cerrado e 

comercializava queijos e pimentas artesanais, todos da região do Distrito Federal e entorno. A 

placa de alimento bom, limpo e justo mostrava a centralidade desse conceito que permeia os 

espaços do movimento. O grupo de produtores orgânicos também estava presente e 

encontrava-se situado ao lado do estande da Central com várias hortaliças à venda. Os 

produtos comercializados no estande da Central eram: farinha de jatobá, óleo de pequi, farofa 

de pequi, méis de abelhas nativas, óleos e sabonetes de babaçu, mangarito, açafrão da terra, 

artesanatos de capim dourado e cerâmicas do Norte de Minas. Apesar de, as vendas não se 

mostrarem significativas, o processo de visibilidade das cooperativas de agricultores 

familiares que compõe a Central do Cerrado junto à ideia de se conservar o bioma Cerrado, 

foi enriquecedor.  

Conforme o evento foi acontecendo diversas degustações de vinhos, doces, geleias, 

molhos, pastas em conserva e até tabaco foram apresentadas ao público. Muitos dos presentes 

eram particulares desse mundo da gastronomia. Identifiquei vários alunos de graduação do 

IESB, chefes de restaurante do país inteiro, entusiastas de comidas diferentes, curiosos de 

novas tendências da gastronomia e empreendedores de restaurantes. Evidenciou-se como um 

perfil de consumidores entusiasmados com a atividade prazerosa de preparar alimentos fora 

dos espaços ritualísticos da cozinha, possibilitando experiências que vão além de um mero 

meio de se nutrir. Todos esses interesses possivelmente despertam outro tipo de apetite no 
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perfil dos consumidores que buscam se alimentar de uma diversidade cada vez maior de 

alimentos, testando os limites do que é diferente e novo.  

 
Figura 66 Estande da Central do Cerrado no Evento ABRASEL 2014. A foto registra Ildete Sousa, funcionária da 

cooperativa. (Foto da autora). 

 
Figura 17 Estande da Central do Cerrado com artesanatos de Capim Dourado à venda. (Foto da autora) 

  

O evento trouxe em si ideias reveladoras associadas ao universo da gastronomia do 

Cerrado, das receitas e dos chefes. O conjunto de conceitos em volta da gastronomia se 

mostrou parte da memória gustativa de uma região num processo permanente de adaptação e 

readaptação. O aspecto experimental da culinária do Cerrado deu um tom inovador para 
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pensar a biodiversidade enquanto parte de um projeto de valorização regional. Os prestigiados 

chefes de cozinha se destacaram no evento, valorizando os produtos típicos do Cerrado num 

processo criativo.  

2.2 Terra Madre  

 O evento Terra Madre apareceu primeiro no cenário político em 2004. O intuito inicial 

era de reunir pessoas do mundo inteiro em uma rede de comunidades do alimento, na qual 

membros se esforçassem em criar novos modelos econômicos, na esfera da agricultura, 

alimentação e cultura (PETRINI, 2009). No final do ano tive a oportunidade de vivenciar o 

Salone del Gusto e Terra Madre 2014 em Turim, Itália.  O evento ocorreu em um espaço de 

cinco dias, porém pude ir somente aos primeiros dois e ao penúltimo dia. As proporções da 

feira são globais, em função da junção de dois encontros gastronômicos com influências pelo 

mundo inteiro. Tive esse choque de proporções no primeiro dia, pois ao chegar a Lingotto, 

bairro de Turim e local do evento, as filas na bilheteria (figura 18) eram surpreendentemente 

grandes, com diversas entradas para membros, não membros, participantes e grupos de 

excursão. O bilhete de entrada para não membros custava 20 euros e a metade disso para 

membros do Slow Food pelo mundo a fora. Na fila da bilheteria conheci membros do Slow 

Food USA, Slow Food Germany e Slow Food Itália. Cheguei ao evento uma hora antes dos 

portões se abrirem e era uma das primeiras da fila ansiosa para o grande momento da abertura.   

O Salone del Gusto ocorre desde 1996 e ainda hoje compõe uma exposição 

internacional que busca mostrar a comida italiana e seus produtores nacionais que abarcam os 

ideais do movimento Slow Food como filosofia em sua produção. O evento é bastante 

reconhecido e famoso entre o público italiano e demostra como a Itália se encontra engajada 

no movimento da produção local de qualidade. O salone era composto por três pavilhões nos 

quais encontravam-se representantes da maioria das regiões italianas; Trentino alto Adige, 

Veneto, Abruzzo, Lommbardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. A ala reservada para 

Piemonte era a mais significativa, contando com mais de 150 expositores, mostrou como há 

um forte incentivo na região e como o movimento cresce a cada dia. Ao ingressar pela entrada 

principal, me deparei com os pavilhões do Salone e imediatamente minha atenção foi atraída 

pelos diversos estandes com degustações de comidas. Encontrei produtos de altíssima 

qualidade, com anos de herança tradicional italiana. Degustei especiarias que nunca tinha 

visto ou provado antes como refrigerantes de manjerona, culturas de pimentões e outras 
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culturas raras. A bandeira dos produtos locais e orgânicos era sempre levantada como sendo 

alimentos livres de agrotóxicos e feitos de modo artesanal e simples.  

Todas essas dimensões sinalizam a construção do gosto dentro do movimento Slow 

Food. As ideologias do movimento se materializam através dos produtos arquitetando o que é 

legitimamente slow. A comida “saborosa” implica ser parte desse universo que junta o prazer 

aos produtos locais, artesanais, com tradição, respeito ao meio ambiente e alimentos guardiões 

de culturas alimentares milenares.   As conotações atribuídas ao comer bem, fazem parte de 

um projeto de mudança estrutural dos meios de produção e consumo de alimentos, que 

repensam os sistemas econômicos, políticos e sociais em torno do que se come. Existe a 

proposta de restaurar a relação que se tem com os alimentos, priorizando valores específicos.  

O evento une um sistema de redes de pessoas, com a iniciativa de fazer parte de um 

sistema mais humanizado em que o alimento “saboroso” se constrói a partir de uma operação 

que busca reconstruir o modelo atual alimentar. A nova revolução industrial proposta pelo 

evento é justamente uma desindustrialização (PETRINI, 2009). Essa meta incide em restaurar 

as dimensões naturais criando alternativas. A intenção de se juntar às comunidades 

alimentares em prol do alimento bom, limpo e justo, pretende recompor uma maior autonomia 

frente às escolhas alimentares e apresentar um olhar renovador para as estruturas atuais da 

indústria de alimentos. Esses aspectos nos ajudam a situar a discussão do gosto dos produtos 

comercializados no evento como parte de projeto de soberania e mudanças estruturais.  
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Figura 18 Bilheteria e entrada para o evento Salone del Gusto e Terra Madre 2014. (Foto da autora) 

 

Os panetones gigantes da pasticceri Loison (figura 19) foram os primeiros a fixar meu 

interesse. Feitos com anos de tradição em Venezia pela família Loison e com história datando 

desde o final da década de 30, pude perceber como a tradição faz parte dos ingredientes dos 

alimentos presentes naquele espaço. Conversei um pouco com os donos do estande e descobri 

que as premissas artesanais dos panetones já encontraram clientes pelo mundo todo devido ao 

seu preparo slow em que os pães são naturalmente fermentados com leite, água, frutas e 

farinha em sua receita. Microrganismos e lactobacilos agem em condições naturais de 

temperatura e tem seu próprio tempo. Os ingredientes selecionados no preparo são de 

altíssima qualidade e o selo de origem italiana é um dos elementos chave desse produto. 

Nesse primeiro momento, fiquei encantada com as dimensões de aceitação desses produtos 

artesanais dentro do próprio mercado e imaginário italiano. Com uma marca legitimada pelos 

consumidores, vários ali presentes no Salone del Gusto compartilhavam essa conquista de 

produtos tradicionais com sua história italiana como selo de qualidade e a importância da 

produção local. Petrini chama essa intenção de “glocalism”, ou ações propostas em um nível 

local que tomam dimensões globais.  

Com o aumento de circulação de informações e pessoas, abrimos espaços para 

sistemas mais complexos e diversificados. Atualmente, juntamente com o impacto “global” 

um novo interesse pelo “local” surge, criando uma nova articulação entre as duas dimensões 
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(HALL, 2006). Retomo as discussões de Ribeiro (2011) e sua noção de “valor universal 

excepcional” para pensar os produtos slow identificados no evento. Segundo o autor, o “valor 

universal excepcional” é definido por “que/quem transcende os confins de uma localidade e é 

capaz de ser admirado por outros em uma economia simbólica global”. (RIBEIRO, 2011, p. 

20). A maior circulação de ideias e produtos é pretendida pelo evento e se mostra como fator 

essencial em torno das discussões sobre a alimentação. A valorização dos produtos perpassa 

as dimensões locais e globais da diversidade das culturas alimentares criando redes e relações 

que fazem parte de um processo global. Os produtos podem vir a ter um “valor universal 

excepcional” no que se diz respeito a sua intenção de congregar identidades coletivas 

legítimas para serem disseminadas em fluxos simbólicos locais e globais (RIBEIRO, 2011). 

 
Figura 19 Panetones gigantes da pasticceri Loison no evento Salone del Gusto 2014. (Foto da autora) 

 

Praticamente todas as regiões em que passei me seduziram às degustações. Cervejas 

artesanais preparadas localmente não pasteurizadas com centenas de anos de preparo estavam 

presentes em quase todas as regiões nórdicas. Os Cimbrian, agricultores e lenhadores 

oriundos do território norte dos Alpes italianos, perto da cidade de Verona, têm uma produção 

de cerveja filtrada com água dos Alpes e estavam participando no Salone com seu produto 

livre de agrotóxicos. Os modos de vida e preparo das cervejas Cimbras estavam sendo 

expostas e elas sendo vendidas no estande da região norte da Itália. As cervejas e todas as 

outras bebidas eram servidas em copos orgânicos feitos de milho, junto com os pratos e 
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talheres. Assim, a maioria do lixo produzido no evento era orgânica e, portanto mais amigável 

ambientalmente. Os alimentos levantavam a bandeira da agricultura familiar, produção 

artesanal e orgânica como produtos enraizados na cultura gastronômica italiana. A variedade 

de massas, vinhos, queijos, azeites e molhos surpreendiam a experiência gastronômica.  

Degustei chocolates, salmões curados, geleias, doces, pães queijos, frutas, verduras, 

cervejas, pastas, doces, bolos, cafés, balas, chás, macarrões, muito presunto de Parma e a lista 

continua (figuras 19 e 20). Após passar pelos pavilhões do Salone havia um espaço reservado 

para exposição e degustação de vinhos com uma diversidade inimaginável. Como a maioria 

das degustações de vinhos eram pagas passamos pela área um pouco mais depressa. O espaço 

era composto de oficinas, palestras, encontros e diversas outras atividades com temática 

envolvendo a produção de vinho. Esse tipo de cultura é bastante valorizado no país, pois os 

vinhos artesanais italianos estão entre os melhores do mundo. Ao sair do espaço dos 

sommelies, estudiosos da harmonização de sabores, havia um aglomerado de estandes 

equipados com cozinhas para o preparo de comidas. O espaço no mapa tinha o nome de 

Cucine di Strada, do português, comida de rua onde encontramos vários pratos slow, tudo à 

venda com o custo de em média seis euros o prato. Havia também a Piazza dela Pizza com 

pizzas feitas na hora, usando molhos de tomate como nunca comi na vida. A Enoteca também 

fazia parte desse módulo.  

Em meio aos pavilhões passávamos por livrarias como centenas de publicações na 

área de alimentação e biodiversidade. A área de comunicação construiu uma rádio slow onde 

se faziam entrevistas e conversas.  A Università degli Studi di Scienze Gastronomiche tinha 

seu próprio estande com várias redes de discussão e pretendia ser um local de encontro para o 

movimento de jovens do Slow Food. Salas designadas às palestras abertas ao público, dentro 

da extensa programação dos cinco dias, eram caracterizadas por cores, como a sala azzurra, 

na qual participei de uma palestra sobre a importância das abelhas na agricultura e os conflitos 

ambientais devido à diminuição das populações dentro da apicultura. Finalmente, depois de 

todos esses espaços percorridos chegamos ao espaço do Terra Madre. Com mais de 90 países 

presentes com seus representantes e delegações o cenário de comunidades do alimento era 

consolidado. Delegações desde o Afeganistão, com frutas secas até o Uzbequistão com suas 

divinas amêndoas compunham um dos espaços mais ricos que já vivenciei.  

Na entrada do espaço, avistei o Slow Food Brasil com suas delegações. Conheci 

representantes do sul do país, buscando a visibilidade da Araucária angustifólia, árvore nativa 
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da região, que sempre foi uma fonte de alimento importante para pessoas e animais na Serra 

Catarinense no estado de Santa Catarina. Apesar de a região ser sido coberta por araucárias 

alguns séculos atrás, nas décadas recentes vêm sendo feito um processo de reflorestamento 

das árvores. O pinhão é a semente da araucária encoberta de uma pele grossa e achada dentro 

de cones. O pinhão está presente em vários pratos tradicionais como paçoca de pinhão e 

entrevero, porém não teve seu valor reconhecido nacionalmente. Essa representação do 

pinhão no Terra Madre mostra as dificuldades desse alimento tradicional perpetuar devido a 

desmatamento e mudanças de hábitos alimentares. Sua visibilidade no Terra Madre evidencia 

a importância da proteção dessa cultura alimentar no país. O Slow Food vem apoiando os 

produtores para promover o comércio local e nacional como potencial de modelo para ser 

concretizado em outras partes da região serrana. 

Produtores como Aroldo Cunha Carneiro da Silva representava a região da Mata 

Atlântica. Aroldo é produtor de cachaça, de cana de açúcar e coco anão. Sua fazenda tem uma 

produção toda integrada. A cana e a cachaça são orgânicas e fazem parte de um sistema de 

autosustentabilidade no qual o resíduo da produção da cachaça retorna ao canavial para ser 

adubo orgânico, assim como a parte da destilação que é descartada, e é utilizada para fazer 

etanol para produzir energia para a própria fábrica. Sua família está na produção de cana 

gerações, desde 1770, e o Sr. Aroldo pertence à sétima geração de membros da família 

produzindo esse sistema de produção sustentável.  

Conheci a mixologista que escreve para o jornal Globo, Deise Novakoski, 

representante do Brasil e convidada ao Terra Madre para fazer uma oficina sobre mixologia 

da caipirinha com degustação de cachaças. Deise é membra do Slow Food e foi convidada a 

participar através do Núcleo da Margarida do Slow Food Rio de Janeiro. Seu objetivo era 

introduzir a cachaça na Arca do Gosto e também mobilizar o projeto do Museu Nacional da 

Cachaça. O projeto da cachaça pretende ser um chapéu de todas as cachaças do Brasil, com 

todas as informações e os saberes tradicionais de produtores, técnicas de preparo e história 

dos produtos, funcionando como uma espécie de comunidade da cachaça.  

Tive a oportunidade de conversar com outros brasileiros como Luiz Carlos Rebelatto, 

membro do Slow Food Cerrado em Brasília e representante do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário em apoio às iniciativas no movimento em interface Slow Food e 

agricultura familiar. Luiz estava com os facilitadores regionais de todas as cinco regiões do 

país e apresentou uma palestra sobre políticas públicas de alimentação escolar dentro do 
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programa de aquisição de alimentos e compras institucionais. Sua palestra buscou uma maior 

interação, na tentativa de expor como vem sendo feita essa proposta no Brasil, pois vários 

países ainda têm muita resistência por parte de seus governos em usar suas estruturas para 

adquirir alimentos de pequenos produtores.  

Petrini disse, na abertura, que não é uma questão de resguardar apenas alimentos da 

Arca do Gosto, se não houver pessoas por trás, guardando e valorizando os produtos. 

Milhares de espécies são perdidas, em função da despreocupação e indisponibilidade a 

proteger as culturas alimentares. Muitos representantes de outros países estavam 

caracterizados de acordo com vestimentas de suas regiões. Vi apresentações musicais de 

dança, cantos e diversas outras manifestações artísticas. Artesanatos eram muito 

comercializados nos estandes dos países fora da Europa junto às produções locais de cada 

país. Muitos expositores não puderam levar todos os seus alimentos devido a forte legislação 

em voos internacionais sobre a entrada de comida em países europeus. Apesar das 

dificuldades, países como Guatemala apresentavam seus cafés e Cardamomo, Madagascar 

suas pimentas e baunilhas, Marrocos seus óleos de argan, cumim, sais e açafrão, Sri Lanka 

seus chás, especiarias e molhos de soja especiais do Taiwan e dezenas de outros países.  

Em meio à tanta informação sai bastante encantada, porém sobrecarregada em função 

de todos os dias que passei na feira. O tom do evento refletiu em mim nessa busca de 

disseminar conhecimento acerca de toda a variedade de alimentos preservados pelo 

movimento. A Arca do Gosto serviu como exemplo de projeto que pretende aproximar ao 

máximo possível o consumidor de seu produto destrinchando todas as etapas da produção. Em 

muitos casos as fortalezas slow buscam entrar em contato com uma “ancestralidade” dos 

alimentos, ou melhor, sua história como legitimação da qualidade dos produtos. Esses 

momentos de aproximação com os produtores me permitiram refletir sobre como as 

populações são sensíveis a todo esse tipo de experiências, as quais por sua vez, moldam as 

representações sociais (CONTRERAS, 2011) e ao mesmo tempo propiciam espaços que 

pretendem amenizar as ansiedades em torno do que ingerimos.  

O evento propiciou um espaço significativo para pensar dimensões essenciais da 

construção dos alimentos slow. Em meio aos encontros, palestras e vendas notou-se uma rede 

de pessoas engajadas em pensar em alternativas para reelaborar o sistema alimentar atual. O 

universo ideológico slow é legitimado nos discursos em volta das premissas do alimento bom, 

limpo e justo que engloba um discurso engajado particular do movimento. O espaço se 
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apresenta como episódico, no sentido que aqueles participando não estão preocupados em se 

abastecer com os produtos comercializados e sim se apropriar de uma proposta inovadora da 

educação e construção do gosto. Os participantes se interessavam pela vasta troca de 

informações envolta das tendências slow e se dispunham a interagir e se aproximar dos 

produtores detentores de conhecimento tradicional e dos produtos distintos e únicos.  

A proposta maior, em meio a todo o cenário elaborado do evento, é a inovação do 

gosto. Inovação no sentido de se estabelecer novas premissas do que é um alimento 

“saboroso”. A noção de qualidade dos alimentos está constantemente sendo repensada 

enquanto produtos legítimos da tendência slow e as categorias simbólicas em torno das 

tendências estão em diálogo com dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais. Os 

participantes têm um papel fundamental em disseminar essa ideologia slow parte de um 

projeto de mudança estrutural dos modos como nos relacionamos com algo íntimo e cotidiano 

como o comer.  

 
Figura 20 Visitantes degustando comidas orientais no evento Terra Madre 2014. (Foto da autora) 
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Figura 21 Participante servindo presunto de parma em seu estande. (Foto da autora) 

 

2.3 Cerrado Vivo  

Outro evento do qual participei foram as aulas de gastronomia do Cerrado Vivo, grupo 

composto por quatro chefes de Brasília, Agenor Maia, Fabiana Pinheiro, Sebastián Parasole e 

Simon Lau. Esses quatro chefes, com atuação no cenário gastronômico em Brasília, se 

propõem a apoiar o movimento de resgate das culturas do Cerrado através da apresentação 

desses frutos da biodiversidade do bioma no paladar dos brasilienses, como estratégia de se 

criar uma moda que aprecia as características organolépticas e educa os consumidores.  O 

projeto pretende lançar uma publicação com uma bibliografia classificatória de todos os frutos 

dando força aos produtos. Outra missão do grupo é mostrar os produtos das formas mais 

diversas possíveis buscando a alimentação gostosa, sustentável, tradicional e autêntica. O 

projeto teve publicidade por meio da segunda edição da revista trimestral Evoke, publicada 

em maio de 2014 (figura 22) 
19

.  
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 A revista por completo junto a reportagem se encontra no site http://revistaevoke.com.br/portfolio/revista-
evoke-2a-edicao/ 
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Figura 22 Reportagem sobre o projeto Cerrado Vivo na revista evoque. (Foto da autora) 

 

O grupo elaborou quatro aulas, ministradas por cada um dos chefes integrantes do 

projeto Cerrado Vivo. A aula com Simon Lau e Fabiana Pinheiro ocorreu na manhã de 

sábado, 24 de maio de 2014, em uma das salas do curso de Gastronomia do IESB. Simon 

abriu o evento falando sobre o projeto que pretende impulsionar o uso de produtos do 

Cerrado, dispostos a incentivar outras instituições a investirem nesse tipo de comércio. Falou 

sobre técnicas da gastronomia, sua trajetória como chefe e as dificuldades que enfrentou ao 

adentrar no mundo dos ingredientes do Cerrado. Segundo ele, os pequenos produtores ainda 

carecem de apoio e valorização na produção. Ele apresenta exemplos de países como a 

França, que incentiva fortemente a pequena produção local por meio de premiações e aqui no 

Brasil o cenário ainda precisa evoluir. Além das dificuldades na produção, Simon fala 

também sobre a baixa demanda desses produtos por parte dos consumidores, devido a uma 

carência em publicidade e informações. É dentro dessa conjuntura que entra o papel dos 

chefes com a gastronomia, sofisticando os produtos do Cerrado, como estratégia de difundir 

informações e educar os consumidores. “Se quero colocar algo no cardápio, algo popular 
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como pequi, adiciono algo com foie gras
20

 para seduzir as pessoas a gostarem” (Simon, 

2014). A boa gastronomia é uma surpresa e algo que chama atenção. Esses produtos não têm 

em livros de receitas, cabe aos chefes experimentarem com os ingredientes descobrindo 

diferentes lados dos alimentos com o intuito de criar novas culturas. 

A aula era composta, principalmente, por alunos de gastronomia, junto com a presença 

de Luis Carraza e Iodete da Central do Cerrado e membros do Slow Food Cerrado. O 

conteúdo da aula incluía a preparação de três pratos que utilizam as iguarias do Cerrado: Sopa 

de Tartaruga do Rio Araguaia, tucupi, mangarito roxo, bolinhas de tartaruga, taioba, crocante 

de polvilho (figura 23); Pamonha com guariroba, moelas na lata, redução de pato (figura 24); 

Queijo Gruy de Corumbá, GO envelhecido dois anos, doce de cajuzinho do mato, xarope de 

baunilha do cerrado e croutons de especiarias, óleo de macaúba (figura 25). Simon explica sua 

preocupação de respeitar os modos tradicionais e técnicas de preparo, seguindo os costumes e 

técnicas da região, porém enfatiza suas próprias influencias de formação na culinária de fora e 

mostra como isso influencia seus pratos. Para o chef, fazer um molho de pato a moda goiana 

mostra como, na gastronomia, é preciso mudar e acrescentar, buscando não somente usar os 

produtos da região de forma exclusivamente artesanal, mas se esforçar em mudar e dar 

sofisticação ao prato. 

                                                           
20

 Um prato francês de fígado de pato ou ganso superalimentado com o intuito de engorda-los para dar a 
consistência procurada. Foie gras é considerado uma das maiores iguarias da culinária francesa.  
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Figura 23 Prato elaborado nas aulas do projeto Cerrado vivo. Sopa de Tartaruga do Rio Araguaia, tucupi, mangarito 

roxo, bolinhas de tartaruga, taioba, crocante de polvilho. (Foto da autora) 

 
 

Figura 24 Prato elaborado nas aulas do projeto Cerrado vivo. Pamonha com guariroba, moelas na lata, redução de 

pato. (Foto da autora) 
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Figura 25 Prato elaborado nas aulas do projeto Cerrado vivo. Queijo Gruy de Corumbá, GO envelhecido dois anos, 

doce de cajuzinho do mato, xarope de baunilha do cerrado e croutons de especiarias, óleo de macaúba. (Foto da 

autora) 

 

Simon tem conhecimento de como plantar e agricultar essas culturas. Em sua fazenda 

em Goiás Velho ele mesmo também é outro fruto pouco comercializado. Simon utilizou em 

sua receita o cajuzinho do mato congelado da safra do ano passado e mencionou que em 

épocas de safra consegue encontrar somente em uma fazenda de uma amiga em Alexânia. Em 

suas receitas de pamonhas, Simon utiliza moelas de galinhas orgânicas e diz como é fácil 

comprar, apesar de nem sempre encontrar todas orgânicas, já em Paris as mesmas são 

custosas e encontra-las é um esforço árduo.  

A aula permitiu uma troca de técnicas e ideias incríveis, criando um espaço de 

discussão em torno da criatividade e experimentação envolvidas na culinária brasileira do 

Cerrado. Simon mostrou as dificuldades de acesso aos produtos e a falta de conhecimento de 

muitos sobre as diversas utilizações dos mesmos na culinária. A raridade desses produtos no 

mercado foi levantada várias vezes e Simon prezou pela globalização dos produtos através da 

disseminação de informação como estratégia que permiti o reconhecimento nacional e 

internacional como ferramentas de difundir conhecimento.  

Outra aula que acompanhei foi ministrada por Sebastián Parasole (figura 26), 

coordenador do curso de Gastronomia do IESB e ativista dos produtos do Cerrado. Sebastián 
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entrou para o projeto com o intuito de conhecer melhor os produtos, pois antes não tinha 

muito conhecimento. O objetivo de sua aula era manusear o jatobá, araticum (figura 27), 

pimenta de macaco, queijo candango e o mel de tiúba com experiências autentica que 

perpassam a essência do bioma. Segundo ele, os produtos são apaixonantes, com aromas e 

propriedades distintas. Sebastián reforçou o aspecto experimental e lúdico da culinária ao 

manusear ingredientes novos, buscando a essencialidade de produtos diferentes daqueles mais 

usuais como a farinha de trigo e a manteiga. Jean Marconi, líder do convívio Slow Food 

Cerrado estava presente nas aulas e comenta.  

Aquela oficina do Sebastian sobre o jatobá lá no IESB mostrou tudo. Ele pegou o 

jatobá, abriu o jatobá, cozinhou o jatobá, assou o jatobá, torrou o jatobá, fez todos 

cheirarem o jatobá. Cheiro de chulé? Vomito? Isso não existe pra mim. É isso que é 

educação do gosto. A questão desses produtos do Cerrado é você abordar dessa 

maneira que as pessoas passem a conhecer e valorizar novamente. Se você for pegar 

as populações que moram nas capitais do bioma Cerrado, uma vez na vida essas 

pessoas tiveram um contato e parece que elas mudam para capital e cria um 

preconceito alimentar. Então é importante despertar nas pessoas e mostrar o valor e 

se você estiver comprando você vai valorizar o produtor, você vai manter ele no 

campo e fazer que ele perpetue.      

 

 
 

Figura 26 Aula que acompanhei foi ministrada por Sebastián Parasole no IESB Brasília. (Foto da autora) 
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Figura 77 Araticum in natura para os alunos degustarem na aula ministrada por Sebastián Parasole. (Foto da autora) 

 

Os chefes que compõe o projeto Cerrado Vivo buscam ter esse papel de descascar, 

manusear, cheirar, molhar, cortar, aquecer e apresentar os frutos de forma que acesse aqueles 

que não entram ou nunca entraram em contato com esses produtos tão próximos 

geograficamente.  A estratégia com qual me deparei foi uma transformação dos produtos do 

Cerrado em que passam de uma esfera de alimento para uma esfera de especiaria, agregando 

outros valores. A noção de gosto é reconstruída e revalorizada através da inclusão dos frutos 

como alimentos que procurar raízes, valorizam nossa cultura local, positivam nossa natureza e 

fazem uso do que há de mais “autenticamente brasileiro”.  

As aulas foram bastante significativas, por trazerem à tona elementos que nos 

permitem debruçar sobre as novas experiências gustativas do universo gastronômico do 

Cerrado. O papel dos chefes é um critério importante para se pensar como as noções de 

qualidade e gosto são legitimadas. O caráter experimental e criativo da técnica culinária 

engloba uma mescla entre os ingredientes da biodiversidade e as premissas da alta 

gastronomia capazes de dialogar com a cultura dos restaurantes e grandes chefes de cozinha. 

Há um conjunto de elementos em jogo que fabricam experiências gustativas renovadoras. As 

características únicas e excêntricas ao paladar dos produtos do Cerrado arquitetam, com a 

maestria dos chefes, experiências autênticas que perpassam a construção do bom gosto.  



 

67 
 

2.4  Gastronomia e o Papel dos Chefes  

 Comer faz parte de uma atividade do nosso cotidiano, nos alimentamos de acordo com 

espaços, vontades e significados específicos. Segundo Janine Colaço (2013) as cozinhas não 

podem ser compreendidas como mero espaço físico, mas também como conjuntos de receitas, 

técnicas, valores e símbolos que se constroem dentro de um mundo de cidades cosmopolitas 

onde há uma maior circulação de informações e pessoas. Essa interação nos permite acessar 

diferentes tipos e formas de alimentação (COLLAÇO, 2013). 

Expressões étnicas, regionais ou nacionais; consumo em restaurantes ou em casa; 

pratos feitos por cozinheiros, indústria ou pequenos empreendedores; produtos feitos 

de modo artesanal ou associados a algum tipo de produção local etc. Nesse cenário, 

acentua-se a força de um conceito relativamente recente, o de gastronomia. 

(COLLAÇO, J. 2013, p.2) 

 O conceito de gastronomia está presente na concepção de referência de tudo que 

engloba o mundo de entusiastas de comidas que estão sempre testando limites entre o que é 

tradicional diferente e novo. Esse universo engloba uma centralidade dentro das práticas 

alimentares na vida das pessoas. Vemos uma circulação bem significativa de receitas e 

técnicas culinárias em revistas, blogs, colunas de jornal, diferentes mídias sociais e na própria 

televisão. Experiências de entretenimento envolvendo alimentos cada vez mais marcada pela 

presença e composição de uma tendência cosmopolita interessada em aumentar as 

experiências culinárias e formar conexões interculturais. (BAUMANN; JOHNSTON, 2010).  

 A cultura do entretenimento culinário passa pela figura dos chefes de cozinha que 

ganham bastante legitimidade nesse cenário, sendo em restaurantes renomados ou até em 

shows de televisão. Indivíduos e coletivos constroem o conceito dessa esfera através da 

consolidação das práticas e simbolismos da alimentação. Essas figuras exercem um papel 

importante na construção da gastronomia como representante do dinamismo cultural.  

Neste sentido, a gastronomia entra em cena como instrumento para pensar o comer 

contemporâneo e permite acessar diversas expressões de cozinha. Estas, por sua vez, 

são aqui entendidas como modelos privilegiados para pensar a formação de 

identidades e capazes de expor relações sociais, culturais e econômicas de diferentes 

instancias. (COLLAÇO. 2013.p.3) 

 A gastronomia não só demonstra representações sociais do outro e de suas diferenças, 

mas compõe uma identidade aos indivíduos que compartilham um conceito de estilo de vida. 

Um estilo de vida que é definido por um conjunto de práticas integradas assumidas pelo 

indivíduo, não só por motivos utilitários, mas que materializam a particularidade da 
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construção do eu. (GIDDENS, 1991). Para Giddens, (1997) compreender a modernidade 

implica compreender os diversos estilos de vida e as peculiaridades marcantes de um 

determinado tempo. A reflexividade da vida social permite os indivíduos uma ampliação da 

capacidade de ação, possibilitando-o fazer escolhas em seu cotidiano, como no campo do 

consumo (GALINDO, 2014). As experiências do cotidiano na modernidade estão ligadas às 

questões relativas à identidade e à percepção mútua entre o eu e o outro, em que as ações 

diárias significam refletir sobre a realidade social.  

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais 

são constantemente examinadas e reformadas à luz da informação renovada sobre 

estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. (GIDDENS, 

1991, p.45). 

 

Em um contexto em que relações sociais e estilos de vida se consolidam a partir de 

práticas sociais, podemos melhor compreender nosso cenário, no qual indivíduos têm o poder 

de escolha e seleção criteriosa de alimentos dentre uma variedade de gêneros, modificando e 

reelaborando o conhecimento. Para Bourdieu (1983) estilo de vida seria um conjunto unitário 

não homogêneo de preferências distintivas em que o indivíduo é um estrategista, pois age no 

mundo informado.  

 O papel dos chefes de cozinha torna se essencial na construção do gosto. Bourdieu 

(1984) conduz a discussão do fenômeno do gosto a partir de posições no espaço social, que 

engloba um conjunto de preferencias distintivas. Ao definir essas práticas classificáveis, o 

autor introduz o elemento do habitus, como o “princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação (principuim divisionis) de tais 

práticas”. Dentro do habitus identificamos o gosto como propensão e aptidão a apropriação de 

uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadoras de posições hierárquicas. 

(BOURDIEU, 1983). Na medida em que cresce a distância objetiva com reação a 

necessidade, o estilo de vida de torna cada vez mais o produto de uma estilização de vida, que 

organiza as práticas mais diversas, como a escolha de alimentos ou a decoração de uma casa. 

(BOURDIEU, 1983).  

O chefe possui status e representa o refinamento da distinção de classe, onde seu papel 

se estende ao auxilio e formação do gosto dos consumidores.  (OLIVEIRA; PORTILHO; 

CORÇÃO, 2014). O projeto Cerrado Vivo dá conta desse papel, pois os chefes envolvidos 

estão preocupados em legitimar uma moda brasiliense para aderir novos membros 
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conscientizados com fins de criação de demandas para o mercado de produtos ecossociais. Os 

chefes buscam se aliar ao movimento Slow Food na construção de qualidade dos alimentos, 

onde esses atores estão preocupados com a apresentação e “refinamento” dos produtos. Sobre 

o papel dos chefes, Thalita Kalix, chefe de cozinha e membra do Slow Food Cerrado, 

comenta.  

Nosso grande papel é então de quebrar preconceitos para as pessoas começarem a 

valorizar e isso é um processo de formiguinha de longo prazo. E aos poucos vamos 

revalorizar para não perder essa riqueza, não só o aspecto cultural, mas o do bioma 

também, pois se as pessoas não valorizarem, elas não vão comprar e as árvores não 

ficam em pé. [Thalita] 

 

 Os preconceitos alimentares surgem, dentre diversos outros fatores, em torno de uma 

suposição vertical dos alimentos. Aqueles mais conhecidos nos grandes centros cosmopolitas 

possuem status e circulam mais nas mídias gastronômicas, concebendo alimentos refinados ao 

paladar. Enquanto aqueles alimentos pertencentes a uma categoria menos privilegiada frente à 

alta gastronomia têm mais dificuldade de ser valorizado. O jogo de nomenclatura dos pratos 

no restaurante de Thalita Kalix permite ilustrar melhor esse fenômeno. “Se eu falar que estou 

servindo osso buco à moda de Milão as pessoas comem, mas se eu falar que estou servindo 

canela de boi ou rabada as pessoas vão ter certa resistência”. “Outro exemplo é servir 

cassoulet invés de feijoada”. Os chefes de cozinha pretendem amenizar essas resistências que 

apesar de ofuscadas persistem.  

Cabe aos chefes um posicionamento criativo e lúdico frente aos alimentos como meio 

de divulgar e valorizar os produtos do Cerrado.  Esse jogo implica criar modas com as 

ferramentas de nomenclatura. O evento Salone del Gusto em Turim mostra como essa moda 

está sendo desenvolvida com o intuito de criar demanda. Os produtores e chefes se unem para 

produzir conhecimento acerca da educação de um gosto que leva em consideração os aspectos 

intrínsecos da vida dos alimentos. O caráter ético ambiental é reiterado como fator inerente às 

mudanças de hábitos e para isso ocorrer é preciso uma disposição do paladar. No evento 

ocorre um momento em que a ideologia do movimento fica muito clara e as forças se unem 

para replicar o fenômeno em diversos aspectos do cotidiano. É essa a eficácia que os chefes 

do Cerrado buscam ter com os consumidores, ao ponto de afeta-los em benefício de uma 

causa mais ampla.  
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A gastronomia junto aos chefes permeia o imaginário dos produtos ecossociais, pois 

atuam em conjunto para a construção de estilos de vida e nichos de mercado em volta desses 

produtos. A partir de novas experiências gustativas com os ingredientes locais, os chefes 

revalorizam os produtos legitimando as criações e possibilitando a consolidação de um 

fenômeno gastronômico inclusivo. Os eventos que participei evidenciam esse fato claramente, 

pois a gastronomia teve um papel essencial em todos. A gastronomia busca legitimar 

novidades e impulsionar novos limites para a prática do comer, e isso é exemplificado através 

das oficinas, aulas e tutoriais que permeiam os eventos envolvendo o Slow Food Cerrado e os 

produtos da Central do Cerrado. Os frutos in natura são redimensionados em novas 

experiências gustativas e se constrói a noção de gosto legitimada pelos grandes chefes de 

cozinha. A partir desse cenário em consolidação, pretendo melhor identificar o perfil dos 

consumidores que se juntam a essas forças na valorização e fortalecimento de valores dos 

produtos ecossociais. Sobre o papel da gastronomia e transformação dos produtos, ressalto a 

fala de Jean Marconi em nossa entrevista. 

O que acontece é que os produtos do Cerrado são muito exóticos, quem não cresceu 

no Cerrado dificilmente vai comprar esses produtos. As pessoas não vão comer 

pequi, jatobá em natura, mas se você fizer um pão com farinha de jatobá, ai sim 

começa a aliviar, um arroz com um óleo de pequi, mas roer um pequi não vai. 

Comer um mingau de jatobá, não vai. 

2.5 Consumidores envolvidos no fenômeno dos Produtos Ecossociais 

 O nicho de consumo dos produtos ecossociais se encontra em processo de 

solidificação, porém a partir desse fenômeno é possível pontuar características dos 

consumidores identificadas em minha pesquisa. Aqueles que pude ter maior contato e acessar 

com maior facilidade durante minhas experiências etnográficas foram os membros do Slow 

Food Cerrado. Os indivíduos participam de uma causa maior no consumo de alimentos e 

compartilham práticas ativas frente aos produtos ecossociais. Parto de uma definição de 

consumidores que compartilham um conjunto de discursos, práticas, habilidades e concepções 

de mundo relacionadas a um estilo de vida particular, constroem suas definições de como se 

colocar no mundo e como utilizar os recursos da terra (PORTILHO, 2009). Nesse contexto de 

indivíduos membros de um coletivo maior onde ideologias são construídas, pretendo abordar 

um olhar descritivo do perfil desses consumidores e compreender como os mesmos escolhem 

esses produtos em lugar de outros.  
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 A partir do dilema de compreender como esses consumidores valorizam os alimentos e 

quais critérios específicos são levados em consideração na hora da compra, busquei as 

prioridades dos consumidores slow. Embasado na autodenominação desses consumidores 

como slow foodies busquei identificar as premissas dessa titulação. Essa noção de Foodies é 

analisada pelos sociólogos Josée Johnston e Shyon Baumann (2010), os autores definem esses 

indivíduos como parte de um grupo de pessoas que enaltecem a cultura de restaurantes, chefes 

de cozinha e as culturas de comidas diversas. Os mesmos viajam em procura de produtos 

raros com preparos humildes e desconhecidos. Os foodies enaltecem o produtor local, as 

especiarias locais e um leque de experiências que engloba uma vivência autêntica 

perpassando a vida moderna e a essência do bom gosto. A dimensão de qualidade, raridade, 

localidade, produtos orgânicos, artesanais, criativos e aqueles que buscam uma simplicidade 

funcionam dentro desse contexto dando significado aos alimentos específicos como recurso 

de construção de critérios para seleção na compra.  

 Os foodies podem ser caracterizados pela qualidade de agregar valores autênticos, 

comprando alimentos locais, sazonais, buscando conhecimento sobre as realidades locais dos 

agricultores e produtores e uma conexão com os mesmos. A dimensão educacional de ser um 

foodie conecta comida e conhecimento, onde indivíduos continuamente recolhem informações 

sobre qualidade, história e condições de produção e consumo (BAUMANN; JOHNSTON, 

2010). As informações são, em grande maioria, trocadas em eventos e encontros dos membros 

slow, redes sociais e outros meios de comunicação virtual.  

A common response to the question of the meaning of the term “foodie”was that 

foodies are people who talk about food, restaurants, the food industry, food 

regulations, and food politics, as well as the sensory characteristics of food and the 

sensual pleasures it brings. This talk of food implies that the learning that foodies do 

is frequently a social activity that involves sharing information, either online or in 

person. (BAUMANN; JOHNSTON, 2010, p 63) 

 Nos eventos que participei os consumidores slow demonstraram interesse nos 

alimentos ecossociais através da educação, identidade, exploração e a avaliação dos 

alimentos. Uma seleção criteriosa de alimentos com embasamento em suas características de 

qualidade. A construção do critério de qualidade do alimento bom, defendido no manifesto do 

Slow Food, perpassa as dimensões de autenticidade e exotismo, fazendo com que os 

consumidores escolham produtos dentro desse universo. Essa construção de qualidade 

legitima a inclusão desses alimentos dentro das práticas de compra. A noção de autenticidade 

é construída dentro das premissas e ideologias do coletivo e são negociadas dentro de um 
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leque de valores. Joséé Johnston e Shyon Baumann (2010) apresentam as categorias que 

significam a autenticidade sendo: especificidade geográfica, “simplicidade”, conexões 

pessoais, história e tradição, e conexões étnicas. Assim, os consumidores slow utilizam de 

critérios bastante semelhantes no processo de seleção. Os participantes do evento Terra Madre 

apresentam esses critérios de forma que fundamentam o discurso do Slow Food. Os valores 

buscados dentre as comunidades do alimento e o conjunto maior de atores na feira se 

manifestam a partir da construção de autenticidade e qualidade dos produtos. 

 A especificidade do lugar de produção é um selo que legitima a veracidade daquele 

produto, onde o espaço geográfico sinaliza que aquele produto é produzido naquele território. 

A história e tradição é algo bastante valorizado no movimento Slow Food e na Central do 

Cerrado. A ideologia que permeia ambos pretende enaltecer as qualidades de origem dos 

produtos comercializados, a partir das comunidades de alimentos e a valorização das técnicas 

de produção. A construção de autenticidade dos alimentos ecossociais perpassa a ideia de 

valorizar a origem e as pessoas envolvidas na história das culturas alimentares.  

A distância desses alimentos de uma realidade de produção massificada e 

manufaturada os coloca em posição de produtos artesanais, feitos a partir de modos de vida 

“simples” no sentido que são construções sociais dinâmicas que dependem do contexto social, 

ao invés de depender das propriedades estáticas dos alimentos (BAUMANN; JOHNSTON, 

2010). 

Foodies show a clear preference for non-industrial production processes, and very 

rarely praise industrially-produced food. ‘Simple’ methods are argued to produce 

more delicious food, but they are also upheld as an end in themselves and serve as 

part of a nostalgic evocation of agrarian ideals and the authentic, honest, pre-modern 

life they imply. (BAUMANN; JOHNSTON, 2010 p 78) 

 A construção de qualidade dos produtos do Cerrado circula entre a esfera de alimento 

e especiaria. Eles se apresentam como distantes do mainstream culinário e são considerados 

fora do usual e exótico. Essa construção é projetada como parte da noção de qualidade, onde a 

raridade e a distância social são fatores na seleção da compra. Segundo Leitão (2007), o 

exotismo supõe que o outro possa ser imaginado, pois esse outro é desconhecido e mais 

estimulador de curiosidade. Nesse contexto tomamos o outro como culturas alimentares 

distantes que fazem parte de realidades interculturais.  

Maneira de ver e atitude frente aos outros, o exotismo é, ao contrário do racismo, 

uma positivação do outro. Seus costumes, seu modo de vida, seus valores, sua 

produção não apenas são dignos de estima, mas mesmo almejados. Através dele as 
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características do que é diverso adquirem valência positiva. Mas ainda que se mostre 

enquanto celebração do outro, o exotismo talvez não esteja tão distante daquele que 

em aparência é seu oposto, o etnocentrismo. Indo da desconfiança à hostilidade, este 

último rejeita toda forma cultural que seja diferente da sua própria. É nesse ponto 

que etnocentrismo e exotismo se aproximam. Mesmo que difiram em conteúdo, um 

valorizando e outro repelindo, ambos têm em comum o fato de ser um enunciado 

sobre si próprio ainda mais do que sobre o outro. (LEITÃO, 2007. p 209)  

 A preferência de um produto exótico permite ao consumidor se colocar em posição de 

único, especial e distintamente aventuroso frente suas escolhas, que permitem compor a 

identidade do próprio indivíduo e de seu pertencimento a um grupo social. O conhecimento 

frente a esses produtos e culinárias distintas pode servir de estratégia de status, onde o capital 

cultural e econômico se conecta na busca de distinção social. (BAUMANN; JOHNSTON, 

2010). Ao mesmo tempo em que os foodies criam um mundo diverso de qualidades 

alimentares e se propõem a incluir um leque de culturas alimentares nas práticas de compra 

diárias de indivíduos, eles estabelecem premissas de distinção e se colocam em posições de 

status, em meio de se falar sobre si e estabelecer traços identitários.  

 Perante o perfil de consumidores foodies que identifiquei em minha pesquisa e suas 

seleções criteriosas de alimentos embasadas na construção de qualidade, evidenciei que as 

práticas de compras são guiadas por peculiaridades de autenticidade e exotismo dos produtos 

dentro da construção do gosto. Sigo analisando o perfil desses consumidores a partir da noção 

inclusiva do outro exótico como tentativa de se alcançar trocas culturais e inclusão 

democrática dos alimentos. Assim, analiso a tensão ideológica que, ao mesmo tempo 

enaltecem as culturas alimentares desconhecidas, novas e distintas, cria um lócus onde 

indivíduos se engajam em disposições de status, no lugar em que valorizar alimentos por suas 

características diferentes estabelecem premissas de distinção.  

2.6  Cenário Alimentar Estratégico 

  Fischler (1988) em sua obra “Food, Self and Identity”, se propõe a analisar a complexa 

relação entre comida e identidade e a multidimensionalidade dessa relação que ocorre entre o 

biológico e o cultural e entre a dimensão individual e coletiva. Assim, pretende-se 

compreender a construção social do gosto que perpassa uma perspectiva integrada do homem 

biológico e o homem cultural. O autor descreve a criação da culinária como consequência dos 

princípios de incorporação e identificação e frisa a característica omnívora do homem. Essa 

qualidade omnívora implica liberdade, autonomia, e adaptabilidade nas escolhas alimentares, 

junto à necessidade de variedade, diversificação, inovação, exploração e mudanças nas 
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práticas alimentares. Atualmente, por meio de tecnologias e da globalização de culturas e 

alimentos, indivíduos têm mais acesso a produtos alimentícios fora de períodos sazonais e um 

leque de diversidade do mundo inteiro. Esse aumento na amplitude de seleção nos permite a 

experimentar novas comidas, culinárias e culturas alimentares.  

A era omnívora, porém não pretende elucidar somente a tendência de se ter o poder de 

escolha entre diversos alimentos, mas também funciona como estratégia alternativa dos 

consumidores para gerar status social. (BAUMANN; JOHNSTON, 2010). A complexidade 

das tendências culinárias reside na característica de sua natureza que inclui expressões 

culturais do outro buscando uma abertura democrática que explora novas culturas alimentares, 

e ao mesmo tempo gera status.  

The omnivorousness era appears to support a more inclusive and democratic notion 

of what counts as good or prestigious culture, and to do away with arbitrary and 

discriminatory standards of the traditional culture hierarchy. However, as Peterson 

and Kern (1996) and others (Bryson 1996; Emmison 2003; Johnston and Baumann 

2007) have noted, omnivorousness does not indicate the end of social status 

distinctions, but seems to function as an alternative strategy for generating status. 

(BAUMANN; JOHNSTON, 2010, p.36).” 

 Ao entrar no mundo dos foodies se torna claro o aspecto facilitador do capital cultural 

e econômico desses atores. O acesso ao conhecimento sobre esses produtos e a autonomia de 

se ter critérios de seleção dentro das práticas de compra os colocam em posições estratégicas 

de construção de identidade de classe. 

Certamente, há uma tensão que permeia esses espaços. Quem tem acesso e ativamente 

torna-se parte dos eventos, torna clara a força dos dois discursos ideológicos de democracia e 

status. Mais específico do universo omnívoro, o discurso dos foodies provê uma tensão 

analítica enfatizando abertura cultural para múltiplas culinárias advindas de classes e etnias 

diferentes, e simultaneamente constrói critérios para a identificação para alimentos de “alta 

qualidade” e jeitos de se alimentar de acordo com o status (BAUMANN; JOHNSTON, 2010). 

Os consumidores compartilham ideologias que servem de ponto de ligação em uma 

rede maior de foodies que prezam pelo comer bem. Essa experiência nos remete a discussão 

elaborada por Bourdieu (1984) quando ele reconhece como o gosto se afirma pela negação do 

gosto dos outros. Aqueles que têm acesso às práticas criteriosas em torno da qualidade dos 

alimentos depositam na dimensão natural do paladar uma capacidade de avaliação, 

constituindo-se como elemento de distinção (GOMENSORO, 2006). Segundo a pesquisa 

sobre degustadores de vinho em Porto Alegre de Patrícia Gomensoro (2006), o processo de 
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educação do gosto remete a uma percepção esclarecida que atua como um diferenciador entre 

aqueles consumidores que evoluíram até esse ponto e os que não, servindo para unir um grupo 

de pessoas enquanto o separa de outras.  

Ao mesmo tempo em que se constrói e solidifica o status dos consumidores, os valores 

atribuídos aos produtos e produtores por essa classe distinta é uma estratégia de se criar e 

comercializar o que é um produto autêntico. A mercantilização das culturas alimentares é um 

mecanismo de busca pela autenticidade (COMAROFF, JOHN L.; COMAROFF, JEAN, 

2009). As relações e tensões são mediadas pelo mercado, no qual o empoderamento das 

culturas se apoia na indústria do exótico. Jean Comaroff and John L. Comaroff (2009) 

analisam o fenômeno contemporâneo da mercantilização da etnicidade e apresentam o fato de 

que consumidores se tornam produtores e produtores se tornam consumidores de suas 

próprias culturas. Essa ambiguidade funciona para (re)modificar identidades, (re)animar 

subjetividades culturais, (re)carregar consciência coletiva, criar novos padrões de 

sociabilidade, todos dentro do mercado . A mercantilização das tradições e costumes de uma 

cultura alimentar reinventada tanto pelos consumidores e os produtores, se torna essencial 

para a sobrevivência e perpetuação dessas culturas.  Diante dessa relação embassada e 

complexa entre os consumidores e os produtos (fruto de uma produção) é possível traçar uma 

estratégia dos atores envolvidos.  

A partir dessa discussão podemos identificar a complexidade de estratégias dentro 

desse universo, na qual se fundamentam a noção de gosto e autenticidade. Consumidores 

compartilham ideologias, e criam ferramentas para consolidar sua representação social, a 

partir de tensões e, ao mesmo tempo, atuam em relações que valorizam e empoderam culturas 

alimentares. Essa complexidade em meio a visões alternativas de qualidade sobre a 

alimentação, prazer e satisfação são influências do próprio movimento Slow Food. Como 

resultado, as influências do Slow Food são muitas vezes fracamente projetadas como 

identidades culturais mutáveis no tempo e no espaço em vez de organizações dispersas que 

continuamente se ajustam as circunstâncias. (SASSATELLI; DEVOLI, 2010). Essa natureza 

do movimento e consequentemente de seus membros, nos auxilia a colocar em perspectiva 

um contexto que se apresenta nos devidos espaços em que convivi. Contudo, é importante 

ressaltar a visão inclusiva humanista e não eliminar o compromisso que os foodies têm com a 

ideia que as dimensões sensoriais do gosto podem ser selecionadas para comandar escolhas 

com valores resistentes.   
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 A construção do gosto dentro do contexto dos produtos ecossociais se apresenta de 

forma bastante complexa e engloba uma variedade de temas. Perpassa o mundo dos chefes e 

da gastronomia que divulga informações sobre o que é “bom gosto” no repertório 

contemporâneo. Essa dinâmica coloca os produtos em posição de sofisticação onde os 

mesmos são redimensionados em meio a novas experiências gustativas e, assim, se constrói a 

noção de gosto, legitimada pelos chefes. A idealização do gosto e qualidade desses produtos 

circula em meio aos consumidores foodies, atores fundamentais que valorizam os ingredientes 

e toda conjuntura envolvida na vida desses produtos. Esses consumidores possuem um perfil 

compartilhado, em que a percepção de qualidade dos produtos se consolida em meio de 

valores autênticos. A qualidade de especiaria e raridade dos ingredientes do Cerrado os coloca 

em posição de objeto de desejo imaginado e exótico e assim a escolha na compra é atribuída.  

 Em meio às características dos foodies, de propor novos meios democráticos de 

inclusão das culturas alimentares, eles se colocam em um contexto político maior, no qual 

forças identitárias atuam. Resulta-se em uma conjuntura que estabelece um discurso 

tensionado pelo antagonismo entre ideologias democráticas e de distinção. As duas ideologias 

não se manifestas por si, porém há um contexto tensionado. Contudo é importante ressaltar a 

natureza ajustável dos foodies em desenvolver estratégias e fortalecer o movimento e os 

valores humanistas em suas práticas.  
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Capítulo III 

Consumo alimentar: noção de risco e insegurança alimentar 

 

Dentre as tendências que evidenciei nos capítulos anteriores, pretendo recapturar a 

discussão do consumo dentro da antropologia como práxis estruturante da minha análise. Esse 

capítulo tem como objetivo situar a discussão do consumo alimentar investigando as diversas 

vertentes desta temática enquanto organizadora da vida social. Com o objetivo de abordar 

posteriormente uma perspectiva ampliada de como a população lida com os riscos 

alimentares, evidencio o movimento Slow Food e a Central do Cerrado como atores que 

compartilham as ambivalências da alimentação através da discussão de segurança alimentar e 

do alimento limpo, categoria qualificadora da experiência do grupo pesquisado.  

Ao analisar as particularidades do fenômeno apresentado, objetivo refletir sobre as 

singularidades da alimentação contemporânea como elemento estruturante de posições 

ideológicas e implicações na construção de identidades. Apresenta-se uma discussão sobre 

como a comoditizacão dos produtos do Cerrado implicam em legitimar e inventar uma 

identidade coletiva imaginada em nome do bioma.  

3.1 Consumo alimentar 

Sociedade de consumo é um dos inúmeros rótulos utilizados por intelectuais, 

acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing para se referir à sociedade 

contemporânea. Ao contrário de termos como sociedade pós-moderna, pós-industrial 

ou pós-iluminista – que sinalizam para o fim ou ultrapassagem de uma época – 

sociedade de consumo, à semelhança das expressões sociedade de informação, do 

conhecimento, do espetáculo, de capitalismo desorganizado e de risco, entre outras, 

remete o leitor para uma determinada direção, percebida como específica e, 

portanto, definidora, para alguns, das sociedades contemporâneas.  (BARBOSA, 

2004, p. 7) 

 Consumir é uma atividade capaz de fornecer valiosas informações sobre as diversas 

culturas humanas. A sociedade do consumo é fruto da expansão do capitalismo, onde o 

acumulo de bens e cultura material predominam. A abordagem dos bens como um sistema de 

comunicação surge nos estudos da década de 70, promovendo diálogos que pensam o mundo 

social através dos padrões e relações de consumo. (BOURDIEU, 1984; CAMPBELL, 2001; 

BARBOSA, 2004, DOUGLAS & ISHERWOOD, 2006 [1979]; PORTILHO, 2009). Essa 

perspectiva abriu os caminhos que nos permitiram fixar os significados da organização da 

vida social, desencadeando outra possibilidade de definir como a cultura se estrutura. O 
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acesso estruturante dos bens formam sistemas de classificação do mundo e das relações 

pessoais. Bourdieu (1984) apresenta o conceito habitus ao designar os sistemas estruturantes 

de práticas classificáveis que geram e afirmam estilos de vida e sinais distintivos através do 

gosto.  Featherstone (1995), ao falar da cultura do consumo na pós-modernidade, demonstra a 

partir de uma perspectiva histórica, como o diálogo da religião como cimento social 

(DURKHEIM, 1984) não consegue mais nos sustentar enquanto coletivo. Com a entrada da 

vida moderna e a diluição da religião e dos modos tradicionais (GIDDENS, 1991), aparece 

uma necessidade de algo novo de significado.  

A modernidade reflexiva se alimenta da crise da família nuclear que modifica 

biografias e narrativas de vida que vão ser percebidas nas mudanças 

comportamentais e das escolhas de consumo. Os modos de vida atuais gerados pela 

modernidade nos separam de todos os tipos de ordem social tradicionais, fazendo 

com que as tradições percam seu lugar privilegiado, e colocando os indivíduos 

diante de duas configurações: viver em uma época de incertezas manufaturadas, por 

um lado, e de reflexividade, por outro. (Galindo, 2014, p.15) 

 Os estudos de consumo pressupõem forças atuantes antagônicas, produção e consumo, 

coexistindo e instigando mudanças sociais. Há uma circulação de bens no mundo 

contemporâneo, em que demandas de produção e consumo são interdependentes. “Neste 

sentido, o consumo não é resíduo do sistema de produção – é seu duplo” (GALINDO, 2014, 

p.33). Mary Douglas e Isherwood (1974) evidenciam o consumo como necessário para dar 

visibilidade e estabilidade às categorias da cultura. As mercadorias são boas para pensar o 

mundo e a função essencial do consumo é propiciar uma troca de significados que dão sentido 

às atividades humanas (BARBOSA, 2004; BAUDRILLARD, 1972; DOUGLAS, 

ISHERWOOD, 1974; FEATHERSTONE, 1995). Nessa perspectiva, os bens seriam 

acessórios rituais e o consumo o processo cuja função é dar sentido ao fluxo incompleto dos 

acontecimentos. Assim, os bens fazem parte de um sistema vivo de informações, cujos 

significados são constituídos nos processos de relações sociais. “Tal abordagem, é factível 

também para o consumo alimentar, quando se considera a culinária como um conjunto de 

técnicas que faz a mediação entre os sistemas de produção e consumo, e o comer como um 

espelho que reflete práticas e sanções.” (Galindo, 2014, p.4).  

O consumo alimentar nos permite compreender os limites do comer dentro das 

relações sociais. A partir das manifestações de práticas que determinam sobre o que comer, 

onde comer, com quem comer e quando comer identifica-se como as regras de comensalidade 

e rituais em volta da comida variam entre uma cultura e outra, e no interior da mesma cultura. 

Comer na modernidade implica a construção do que se pode ou não comer de acordo com a 



 

79 
 

origem do produto, as características do gosto, as técnicas utilizadas na confecção, os 

ambientes aonde se come e diversas outras peculiaridades. Deste modo, o consumo alimentar 

é mediado por forças limítrofes pelas quais identidades e organizações sociais são 

estabelecidas.  

 Na perspectiva de sanções alimentares, aponto para duas discussões que nos ajudam a 

elucidar as transformações frente às estruturas simbólicas associadas ao comer. Sahlins 

(1976), ao propor um fundamento para os tabus alimentares, demonstra como esse sistema 

classificatório e hierarquizado, constrói valores ao criar restrições e mediar relações sociais. 

As restrições convivem como um sistema de intenções culturais que moldam parâmetros 

existentes e permitem compor a sociedade humana através das relações pessoais, 

comportamentos e ações, sendo isso o que estrutura e cria os hábitos. Os hábitos alimentares 

não têm a ver somente com as propriedades físicas dos alimentos e sim as relações criadas 

sobre a alimentação. Interpretações sobre a alimentação contemporânea são trazidas à tona 

com a finalidade de adentrar nas particularidades das práticas do comer. Fischler (1979) 

sugere novas mudanças na alimentação atual em que as linhas que definem o que se pode ou 

não comer estão cada vez mais tênues e traz para a discussão o conceito de “gastroanomia”.  

Gastro-anomia é um neologismo que aproveita o termo “gastronomia” e a ele 

empresta o conceito de “anomia”, formulado por Durkheim (1977). Diz respeito à 

ausência de normas de conduta quando as normas morais são confusas, obscuras ou 

não estão presentes. É uma expressão que pretende dar conta da situação 

experimentada pelos comedores modernos que se encontram (mais) livres das regras 

sociais relativas ao comer. (Galindo, 2014, p.54)  

  

Fischler (1979) aponta para três fenômenos envolvidos nesse quadro de anomia; a 

superabundância alimentar, a diminuição dos controles sociais e a multiplicação dos discursos 

sobre a alimentação. Poulain (2004), ao descrever essa situação mostra como a modernidade 

alimentar inclina-se a uma maior desregulação social, devido ao enfraquecimento de controles 

sociais e uma ascensão do individualismo. Atualmente, a centralidade do cotidiano se tornou a 

questão da escolha pelo o que comer e essas decisões caíram na esfera do indivíduo 

(POULAIN, 2004). A multiplicação dos discursos sobre a alimentação e as tecnologias cada 

vez mais intensas com inovações no setor científico e médico problematizaram cada vez mais 

ansiedades do homem frente a maiores informações sobre os alimentos. A superabundância, 

que se refere a maior disponibilidade de alimentos devido ao desenvolvimento econômico dos 

últimos tempos, coincidiu em uma maior autonomia dos indivíduos frente suas escolhas 
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alimentares, porém implicando com ela uma maior anomia devido à desregulação social. 

(POULAIN, 2004; FISCHLER, 1979). Essas ansiedades são projetadas aos nichos de 

consumo de alimentos, onde os parâmetros limites são ofuscados e assim refletidos nas 

relações de sociabilidade e confiança na modernidade. 

O conjunto de preferências do grupo analisado na seguinte pesquisa nos permite situar 

as práticas de consumo enquanto fruto de significados culturais e mudanças culturais. O 

consumo específico de produtos da sociobiodiversidade do Cerrado sustenta categorias e 

princípios definindo os limites do comer. Consumir alimentos que seguem os princípios bom, 

limpo e justo permite aos consumidores um norte para suas escolhas cotidianas e assim 

identificam-se regras de comensalidade e rituais em volta dos alimentos. A superabundância 

na indústria alimentícia modificou os modos de comer e construiu outras possibilidades de 

medos e anseios diante o que se come, dando espaço para novos estilos de se relacionar com 

os alimentos. Identificam-se as ideologias slow e os produtos ecossociais como práticas 

classificadoras que orientam consumidores modernos em meio à “gastroanomia”.  

3.2 Noções de risco e confiança nos alimentos 

Nos últimos 40 anos, vivenciamos uma mudança bastante significativa no modo como 

nossos alimentos são produzidos e como nos relacionamos com eles. A mudança na 

demografia ocasionou em uma maior demanda por alimentos tanto para a erradicação da fome 

como para o suprimento das necessidades quantitativas de uma população crescente. Com isso 

vemos um investimento, em todos os sentidos, para uma tecnologia capaz de cada vez mais 

aumentar a produção de alimentos, mas, também gerar maior conhecimento sobre as inúmeras 

propriedades da nossa comida. Para dar conta dessas novas demandas a indústria de alimentos 

junto com as instituições de saúde buscam cada vez mais delimitar o que podemos ou não 

comer a partir de um sistema nutricional bastante detalhado. Claro que não somos tão vítimas 

desse sistema. A própria sociedade criou novas representações sociais em torno do corpo e da 

saúde ao ponto de uma grande parcela de pessoas buscarem controlar suas práticas 

alimentares. Essas delimitações buscam incorporar regimes que prezam pelas propriedades 

qualitativas dos alimentos, assim a tecnologia entra como orientador técnico e mediador em 

torno dos alimentos ingeridos. Com evidências da introdução de novos mediadores em torno 
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dos nossos alimentos, criou-se a premissa de “segurança alimentar”, que busca aliviar riscos 

para a saúde da população
21

. 

Em nenhum outro momento os seres humanos se encontraram tão saudáveis e durante 

tanto tempo como na atualidade (CONTRERAS, 2011). As novas técnicas utilizadas na 

indústria para manipular os alimentos, conservando e mesmo condicionando um 

“melhoramento”, têm avançado ao ponto de se criar uma maior “cientificização” em volta do 

que ingerimos. Pode se dizer que nunca houve tanta “segurança alimentar” em termos de 

pesquisas e aperfeiçoamento de tecnologias na indústria alimentícia. Se hoje tento buscar um 

controle maior do que como posso simplesmente olhar para um rótulo e destrinchar o 

alimento em termos calóricos, protéicos, quantidades de gorduras, fibras, zinco, ferro, ômega 

3 e diversas outras propriedades. Com toda essa abundância de alimentos e informação, 

estamos paradoxalmente vivendo um período de extrema incerteza em torno dos nossos 

alimentos. Nossa comida hoje em dia vive uma crise diante os grandes mistérios envolvidos 

na produção da mesma, em termos de como é feito e em termos de se realmente estamos nos 

protegendo de riscos quando consumimos certos alimentos. Atualmente, há um desafio de 

apostar na indústria de alimentos como responsável pela nossa saúde. 

Cada vez menos sabemos o que comemos. O enigma reside no fato que as 

transformações tecnológicas afetaram os modos de regulação dos alimentos a ponto de 

distanciar cada vez mais os mesmos dos espaços íntimos das cozinhas. Esse distanciamento 

gerou novas possibilidades de questionamento diante da manipulação e composição do que 

vai à nossa mesa. Ao mesmo tempo em que vivemos em meio a inúmeros mercados e 

supermercados com abastecimento diário de todos os alimentos, independente da 

sazonalidade, continuamos permeados de anseios sobre a origem desses produtos. Cada vez 

menos decidimos por conta própria o que comer, a tradição perde influência sobre as escolhas 

e as indústrias e mercados influem no que se deve comer e assim diversas forças intervêm 

cada vez mais sob o que comemos. A publicidade e o marketing nos confortam com a ideia de 

que comemos marcas, rótulos imaginados para nos aproximar ou distanciar de nós mesmos. 

Quando nos identificamos com uma marca, criamos algo como um conforto e imaginamos 

saber o que vai à nossa mesa. Evidenciamos isso com o surgimento de comidas “naturais”, 

                                                           
21

 Segurança alimentar é um termo que envolve duas premissas, sendo uma a de erradicação da fome e maior 
distribuição de alimentos para todos, e a questão sanitária de perigos e intoxicações envolvidas na qualidade 
dos alimentos. Nesse trabalho, quando se coloco o termo em questão, busco discutir sobre o medo dos 
alimentos não a falta dos mesmos.  
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pois é essa a palavra-chave que remete o consumidor a uma origem ou identidade mais 

palpável que seria em termos grosseiros oriundos da terra. Essa conexão entre o alimento e 

seu “meio natural” pode vir a aliviar o consumidor e sua necessidade de referências em meio 

a múltiplos anseios, porém é cheio de contradições.  

Independente de (e talvez por) tantas transformações, a ciência segue seu curso, as 

biotecnologias vêm modificando a agricultura e as estruturas agrícolas, novos 

mercados são construídos e o capitalismo se adapta aos novos estilos de vida e/ou 

resgata os antigos. A responsabilidade pelo alimento seguro perpassa toda a cadeia 

alimentar e pressupõe-se que os indivíduos desejam segurança permanente em um 

cenário de incertezas, riscos e insegurança social. (Galindo, F. 2013, p.3) 

O gráfico abaixo (Figura 28), elaborado por Flávia Galindo, evidencia as diversas 

influências que permeiam os consumidores no momento da compra. A autora buscou 

representar de forma simplificada “o mercado alimentício como um sistema alimentar 

genérico que promove um eterno vaivém de trocas subjetivas e objetivas nos seus diversos 

elos que configuram os negócios agroalimentares [...]” (GALINDO, 2014, p.63).  

 
Figura 88 As relações que os consumidores cidadãos compradores de comida estabelecem. (Fonte: “Comendo bem, 

que mal tem? Um estudo sobre as representações sociais dos riscos” / Flavia Luzia Oliveira da Cunha Galindo, 2014). 

 

As transformações alimentares nos permite situar os riscos como parte da 

modernidade. Os casos de envenenamento no âmbito da história são fatos que marcaram o 

imaginário social, tornando a ansiedade uma variante da alimentação humana. Porém, não é o 

risco que constitui o problema nem a ansiedade, mas as transformações sociais que afetam 

seus modos e regulação (POULAIN, 2004). Ao pensar a reconstrução dos sistemas de 

regulação da ansiedade alimentar, busco analisar no segundo momento os produtos que 
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“tranquilizam” os consumidores, como os produtos da sociobiodiversidade do Cerrado 

analisado em minha pesquisa.  

3.3 Alimento Limpo e a “contaminação simbólica” 

A população é sensível a todos os tipos de experiências gustativas, as quais, por sua 

vez, moldam as representações sociais (CONTRERAS, 2011). O movimento Slow Food se 

insere na discussão como ator que cria respostas sensíveis às inseguranças alimentares. Os 

consumidores slow procuram como produto o conjunto comida, rótulo e embalagem, que 

juntos constituem o verdadeiro alimento. No sentido que o produto faz parte de uma cadeia 

legitimada pela orientação boa, limpa e justa dentro de um contexto onde os alimentos são 

fundamentados pela conscientização de todas as etapas de criação. Como complemento a essa 

discussão Claudia, membra do convívio ABC em São Paulo, em entrevista, exemplifica como 

o consumidor considera o contexto da cadeia produtiva.  

A própria questão dos orgânicos em que o Slow Food esbarra por ser um alimento 

limpo é importante. Mas não adianta nada você desmatar o Cerrado para plantar uma 

monocultura de orgânicos. O orgânico não é a resposta, é bom, mas não é a resposta.  

 

Os produtos ecossociais simbolizam as mudanças produtivistas da agricultura familiar, 

em que o controle de qualidade é feito de forma comunitária distante dos engenheiros de 

jalecos brancos. Essa novidade torna-se eixo de comunicação de uma nova tendência que 

pensa a qualidade do produto a partir do discurso da agricultura sustentável que protege os 

ecossistemas e a biodiversidade ao longo prazo.  

Apesar de se pensar em uma produção comunitária, os efeitos da universalização dos 

controles de qualidade são exigidos. Os selos orgânicos e agroecológicos, por exemplo, 

abarcam exigências da vigilância sanitária que gerenciam a qualidade e as técnicas de preparo 

dos produtos. Assim, evidenciamos que a palavra qualidade não tem, em verdade, o mesmo 

sentido para o consumidor e para os especialistas. Poulain (2004) discorre sobre como a 

tomada de consciência do consumidor é indispensável nos processos de avaliação dos riscos, 

pois ele ajuda a questionar os saberes dos cientistas, ou seja, faz parte de uma produção de 

conhecimento paralela. “Esta os tranquiliza, pois lhes dá critérios de escolha, de seleção e de 

orientação na oferta alimentar, mas, ao mesmo tempo, faz com que eles tenham noção de 

novas zonas desconhecidas que se tornam fontes de inquietude” (POULAIN, 2004, p.98).  
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A alimentação dá um sentimento de controle de nossa vida cotidiana (POULAIN, 

2004). Porém, um controle total das escolhas alimentares por parte dos consumidores que 

identifiquei, é penoso. Sobre essa dificuldade retomo a fala de um dos meus interlocutores.  

Teve uma época que tentei fazer tudo slow lá em casa, mas tenho quatro 

adolescentes. Quando dá, ótimo, mas é o bom senso e equilíbrio também. Antes de 

ser parte do slow eu ia com eles no McDonald’s uma vez por semana agora uma vez 

por ano e outra por engano. É o equilíbrio. Não tem como ser 100% orgânico. 

Compro a parte fresca lá em casa na feirinha da AGE lá no sudoeste e o mel compro 

só na Central.  

 

Existe também dificuldade de se adentrar totalmente em um estilo de vida 100% slow. 

Aqueles que buscam inserir os produtos ecossociais em suas deitas não conseguem se 

abastecer daqueles produtos e sim complementar seus modos alimentares. Há um sentimento 

de controle que ameniza os riscos e permite complementar a compreensão da “segurança 

alimentar”. A busca por um equilíbrio permite o consumidor critérios de seleção que o oferece 

maior autonomia frente às incertezas sobre o futuro de si mesmo, pois o alimento participa de 

nossa vida corpórea intima. Ele atravessa a fronteira entre nós e o mundo, nos reconstruindo e 

transformando (POULAIN, 2004). Sobre esse controle retomo a entrevista com Thalita Kalix. 

Quando eu faço um prato com cogumelos orgânicos meus clientes se mostram mais 

preocupadas no que elas estão ingerindo e isso é um boom come, pois os 

consumidores criam a consciência de que não estamos ingerindo um monte de 

venenos. [Thalita] 

Comprar da Central do Cerrado não significa comprar direto do produtor, assim os 

consumidores empregam um modo de funcionamento intelectual que constrói as qualidades 

simbólicas de tudo que entra em contato com os alimentos no processo entre produção e 

consumo. A Central do Cerrado produz novos conhecimentos sobre os alimentos do Cerrado, 

permitindo ao consumidor uma orientação na oferta alimentar. Contudo, há um paradoxo na 

difusão de informações pelo qual, o consumidor, ao mesmo tempo em que se permite novos 

critérios de escolha, cria para si novas zonas desconhecidas, que se tornam fontes de 

insegurança. Evidencia-se que há uma dupla face do comer pelo qual, “comer é um ato que 

impõe fazer escolhas, decidir, mas também assumir riscos objetivos e simbólicos” 

(POULAIN, 2004, P.105).  

A insegurança alimentar é permanente e deve ser regulada sempre (POULAIN, 2004). 

As noções de risco são produzidas em parte pelo papel intermediário da Central do Cerrado, 
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que busca assumir a eficácia da “contaminação simbólica”, coincidindo sobre a identidade dos 

alimentos.  

As qualidades simbólicas de tudo que entra em contato com os alimentos, quer estas 

sejam instrumentos, outros produtos naturais ou não, embalagens, mas também os 

indivíduos que os produzem, manipulam, cozinham, vendem... as qualidades, pois, 

de todos estes objetos e indivíduos se transmitem por “contaminação simbólica” aos 

próprios alimentos. (POULAIN, 2004, p.102)  

 

A Central do Cerrado tem como objetivo passar uma segurança para os consumidores 

e com isso cabe seu papel de aliviar as tensões relacionadas à compra. Isso implica mediar 

“contaminações simbólicas”.  

“Queremos melhorar esse contrato com os produtores visitando as comunidades, 

orientando possibilidades de organização da produção, de logística para poder passar 

uma segurança para os consumidores evitando qualquer um tipo de injustiça social.” 

[Luis] 

  

Como complementa Luis, a necessidade de um controle constante das mercadorias 

implica em entender a organização comunitária “da escala que depende da natureza, da 

organização produtiva e se a comunidade vai ter condições financeiras de fazer a safra”. As 

fragilidades sociais envolvidas na produção dos alimentos são controladas pelos pressupostos 

éticos dos produtos ecossociais. A troca de informações que a Central procura ter com os 

produtores desde as exigências burocráticas até questões minuciosas de comercialização e 

técnicas de mercado, é uma característica inovadora no sentido de aliviar riscos. O cuidado 

maior de comunicar aos produtores uma noção de qualidade diferenciada permeada de 

pressupostos éticos em relação aos produtores e ao meio ambiente permite a Central do 

Cerrado elaborar um selo confiável da agricultura familiar e do comércio solidário. Comprar 

da Central não significa comprar direto do produtor, porém, significa fazer parte de uma rede 

de comunicação que se esforça em esclarecer desafios da pequena agricultura enquanto 

fatores de contaminação.  

Para o movimento Slow Food, “aware and informed consumers are the first factor in 

reducing risk.” 
22

. O alimento limpo implica nessa tomada de consciência da qualidade dos 

alimentos e as consequências dos riscos. Comer é uma atividade reflexiva que implica 

valores, principalmente para a saúde. As motivações pelo bem estar são materializadas na 

                                                           
22

 http://www.slowfood.com/slowcheese/eng/19/controlling-the-risks 



 

86 
 

busca por alimentos saudáveis, agregando em si práticas que prezam por garantias de 

qualidade. “Mudar esses hábitos alimentares para a saúde das pessoas também é muito 

importante. Mostrar as características nutritivas dos frutos também. É alimentação como 

remédio também” [Hugo]. A tomada de consciência é um instrumento essencial dentro do 

processo educativo do movimento Slow Food, que ao evidenciar aspectos éticos e ambientais, 

sinalizam noções de qualidade como artefato para aliviar riscos.  

Em meio a essa tensão há negociações em torno dos riscos aceitáveis. Os alimentos 

ecossociais se constroem devido a todo esse amparo ideológico do alimento bom, limpo e 

justo legitimado pelos atores envolventes. A criação desse nicho de consumo permite que os 

consumidores reduzam os campos de incertezas em volta dos alimentos. O conhecimento 

criado forma o imaginário social, em que as ansiedades existem, porém estão constantemente 

sendo negociadas coletivamente. A consciência do risco é criada e recriada, a partir das 

definições de qualidade e angústias diante a crise da função reguladora dos sistemas 

culinários. Evidenciamos que o alimento limpo é permeado por ambivalências, porém tem 

uma função essencial em criar condições de garantia aos consumidores e seu retorno à 

confiança.  

Em meio às ansiedades modernas como sintomas sentidos diante das crises identitárias 

na esfera alimentar, retoma-se a discussão fast-food versus slow-food como ferramentas para 

exemplificar posições ideológicas contrastantes. Revisa-se a partir das noções de saúde e 

sociabilidade como os indivíduos modernos se colocam no mundo a partir de suas escolhas 

alimentares.  

3.4 Formas de Alimentação Contemporânea: experiências “autênticas” em oposição às 

“artificiais”.  

Nos séculos XVIII e XIX começam a surgir soluções radicais para os problemas de 

abastecimento alimentar das populações europeias; ao mesmo tempo, instala-se o 

rápido processo de industrialização da Inglaterra e de outros países da Europa 

ocidental. O desenvolvimento da indústria baseada no factory system é 

acompanhado pelo deslocamento maciço das populações rurais para as cidades; no 

entanto, esse fenômeno de urbanização implica “custos de produção” bastante 

elevados da mão-de-obra urbana, em particular por causa das dificuldades 

encontradas para o abastecimento alimentar das regiões comerciais, bem como dos 

centros industriais. (FLANDRIN, JEAN-LOIUS & MONTANARI, MASSIMO, 

1998. p. 763).  

Em meio o contexto de expansão demográfica e industrialização das sociedades 

ocidentais surgem novas tecnologias alimentares capazes de transformar a relação entre os 
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comedores e seus alimentos. A crítica da mcdonalização da sociedade apresentada 

anteriormente ilustra um momento na esfera alimentar de padronização e homogeneização, 

pelo qual, o gosto passa pela análise de “perdas e ganhos” dos progressos agroindustriais 

(POULAIN, 2004).  A produção alimentar se transforma em uma culinária industrial 

permeada de produtos alimentares distanciados da cozinha familiar, desprovidas de identidade 

e sem “qualidade simbólica” (FISCHLER, 1990).  

A atribuição dos valores modernos tais como praticidade e pressa configuram novos 

comportamentos alimentares. A contração do tempo em sintonia com a expansão do mercado 

é caracterizado pelo surgimento de restaurantes fast-food e self-service como serviços rápidos 

e eficientes que seguem a lógica do tempo dos grandes centros urbanos.  O comer fora de 

casa torna-se um hábito comum e os restaurantes emergem como novas experiências 

gustativas.  

Desta forma, as fórmulas rápidas de comer representada pelo hambúrguer, a batata 

frita e a coca cola, aliados à outros produtos como a pizza americanizada, passam a 

constituir um conjunto alimentar de consumo em massa, impondo um novo sabor e 

causando uma verdadeira ruptura no comer tradicional, trazendo no seu bojo 

mudanças nos hábitos e práticas alimentares dos americanos. (SANTOS, C. R. A, 
2008, p. 6) 

 O hambúrguer, símbolo do sistema fast-food, torna-se alvo de suspeitas e como Rial 

(1997) mostra, faz-se permeado de rumores em torno de sua produção, mostrando as zonas 

sombrias da comida moderna. As tecnologias que escapam o conhecimento comum são 

capazes de levar os consumidores a desconfiar dos produtos, gerando mitos reveladores dos 

aspectos significativos sobre os alimentos fast-food (RIAL, 1997). Novas alertas são criados 

em torno de suposições de alimentos industrializados que possivelmente são perigosos para 

nossa saúde. Lidamos, segundo Rial (1997), com avanços científicos e avanços da simulação, 

pelo qual odores e sabores artificiais são desenvolvidos em laboratórios através de 

experiências genéticas. Criam-se medos em torno dos alimentos do “futuro”, pois são repletos 

de aditivos químicos e misturas artificiais.  

Outros alimentos da categoria industrializada são normalmente muito calóricos e ricos 

em gorduras saturadas, carboidratos, sais e repletos de empty calories
23

.  O alimento se torna 

algo prazeroso e prático, reduzido a calorias e posicionado como item inferior na hierarquia 

de saudabilidade.  Os riscos de saúde associados ao uso frequente de alimentos 
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industrializados são altos devido à suas composições nutricionais empobrecidas e aditivos 

sintéticos. Contudo, os processos de industrialização afetaram a alimentação, especialmente 

no ocidente, tanto no que diz respeito à escolha dos próprios alimentos quanto às relações de 

saúde imbricadas no ato de se alimentar. Em complemento à discussão retoma a fala do 

Rafael, estagiário, parceiro e consumidor da Central do Cerrado.  

Assim, no interior as comidas regionais são muito mais saudáveis. Ela te da força e 

resistência. A comida na cidade é como comer isopor não tem nada de sustança e 

não é saudável estar sempre comendo coisas nesses restaurantes. Os industrializados 

então fazem é adoecer com o tanto de coisa ruim e gorduras.   

 A comensalidade contemporânea é caracterizada pela influência direta das indústrias 

nos hábitos alimentares. Os alimentos atribuem dimensões desterritorializadas (GARCIA, 

2003) e os espaços alimentares urbanos que seguem a lógica fast-food se mostram 

“artificiais”, pois dentro do mundo urbanizado são “construídos” em laboratórios e fábricas, 

avançando sobre os modos naturais da cozinha. O outro lado desse fenômeno em contraponto 

ao crescimento contínuo e do progressismo desenfreado, emerge com a mentalidade “neo 

arcaica”, segundo Egdar Morin. (POULAIN, 2004).  

Ela produz, “por meio de um duplo retorno aos valores da ‘natureza’ exaltada em 

oposição ao mundo artificial das cidades e da ‘arkhé’ rejeitada pela modernidade 

como rotina e atraso, uma invasão parcial das hierarquias gastronômicas a favor de 

pratos rústicos e naturais. (POULAIN, 2004, p.33) 

  

A palavra natural, segundo Pollan (2015), remete a algo que na mente humana, parece 

enaltecer tudo aquilo que a humanidade ainda não contaminou. Dentro da proposta slow-food 

em contraponto as tendências fast, encontra-se uma relação compensatória dos mercados 

alimentares. Os produtos regionais trazem uma nova valorização da simplicidade rústica e da 

qualidade natural dos alimentos em oposição à produção massificada desenfreada dentro da 

era moderna. As alternativas criadas pretendem lidar com as pressões homogeneizadoras da 

indústria alimentícia. A nouvelle cuisine de terroir francesa surge como movimento que 

recoloca no cenário alimentar práticas culinárias tradicionais dando novos sentindo as 

experiências gustativas.  

Nas turbulências da crise do mundo agrícola, o Mcdonalds encarna o grau zero de 

cultura gastronômica, a antítese da alimentação francesa, da “verdadeira 

alimentação”... Em face da Europa em vias de constituição, o queijo ao leite cru 

emerge como o símbolo de uma questão identitária.” ( POULAIN, 2004, p. 35)  
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 O espaço da alimentação “autentica” surge em busca dos produtos originários do 

mundo como representantes da cozinha familiar. A proposta alternativa de se alimentar 

criando vínculos que unem os comedores aos alimentos a partir de sua origem e preparo são 

elementos valorizados no movimento Slow Food.  Os espaços de comensalidade são 

repensados para conectar os alimentos ao seu universo de produção concebendo seu 

enraizamento natural e suas funções sociais. As angustias e questionamentos construídos pela 

industrialização são amenizados, criando referências e edificando maior autonomia frente suas 

escolhas diárias. Novas propostas de qualidade são atribuídas aos produtos enquanto parte de 

um território e uma história. 

 Em meio os contrastes dentro da alimentação contemporânea, identificamos 

particularidades das práticas alimentares que permitem os grupos se colocarem no mundo. As 

escolhas refletem a busca individual de cada um em meio a sua identidade coletiva. Comer 

implica em escolhas, sendo elas, autênticas ou artificiais, que permitem compor as referências 

de uma “comunidade imaginada”. Para Campbell (2001) o consumo, permite definir de forma 

clara a identidade dos grupos sociais. As experiências alimentares produzem sentidos como 

uma estratégia que vai além do consumo e busca uma identidade compartilhada. Os produtos 

ecossociais compõem uma dimensão de retorno à naturalidade dos alimentos a partir da 

ressignificação do bioma Cerrado. A construção do imaginário em torno dos produtos 

ecossociais são estratégias representacionais em volta da consciência de pertencimento e as 

vontades negociadas de perpetuarem a vida natural e a biodiversidade. Na parte seguinte 

exploro com maior clareza como a valorização dos alimentos regionais do Cerrado compõe 

uma identidade compartilhada através da proposta de sustentabilidade e empoderamento da 

riqueza socioambiental.  

3.5 Identidades em Construção  

 Os produtos ecossociais do Cerrado estão inseridos em uma lógica de reinvenção do 

bioma a partir da reflexividade sobre suas etnicidades e biodiversidade. A partir das reflexões 

em torno do nicho de consumo em construção que valoriza o alimento bom, limpo e justo, 

identifica-se a reinvenção das formas de culturas alimentares enquanto estratégias identitárias. 

Retomo Jean e John Comaroff (2009) e suas reflexões sobre o fenômeno de incorporação de 

identidades e a comodificação da cultura. Segundo os autores, a objetificação da cultura 

dentro do mercado, permite os grupos étnicos estabelecerem novos padrões de sociabilidade e 

reanimar a subjetividade cultural reforçando a autoconsciência coletiva. Símbolos identitários 
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de um grupo são criados dentro do mercado e os artefatos comercializáveis são reconhecidos 

como autênticos. Assim os produtos escossocias agregam valores, estabelecendo um nicho 

particular e apontando na direção de uma política de identidade.    

 Ao evidenciar os aspectos do alimento justo, anteriormente apresentado, e as 

responsabilidades cívicas em torno do consumo consciente, revela-se a temática da 

preservação ambiental nos debates sociais e políticos. Os discursos ambientais surgem a partir 

de um novo imperativo ético, da responsabilidade, como forma de se aproximar da natureza e 

criticar o potencial autodestrutivo do progresso tecnológico (BORGES, 2010). A crise 

alimentar, as inseguranças e incertezas acerca do conhecimento científico fazem parte de um 

cenário atual em que não usufruímos de referências sólidas. 

Desta forma, o ambientalismo preconiza uma identidade ambiental, que insiste na 

unidade do gênero humano acima de toda e qualquer diferença, pois justamente em 

nome dessa unidade, a ação pela preservação ambiental se faz necessária. 

Entretanto, no que se refere às particularidades da forma pela qual esta identidade é 

construída, é preciso considerar a ênfase na localidade e a cristalização do Estado-

Nação como grande inimigo da causa ambientalista. (BORGES, 2010, p. 5) 

  A ênfase na localidade demonstra a necessidade de agir de forma responsável com seu 

ambiente próximo. A possibilidade de intervenções dentro do Cerrado através do consumo 

responsável de produtos ecossociais é uma estratégia de mobilização que coloca ênfase na 

localidade. Uma localidade em construção, pois o processo identitário de uma comunidade 

compartilhada do Cerrado se encontra em formação. As inovações do gosto, as 

transformações nas ideologias, os experimentos e a valorização são estratégias de ir além do 

consumo e produzir uma experiência autêntica do Cerrado. 

 As premissas da Central do Cerado dialogam com artifícios de mercado e ao mesmo 

tempo negociam a legitimidade das culturas alimentares do bioma. O reconhecimento da 

localidade funciona enquanto instrumento de mobilização política com uma proposta de 

sustentabilidade e empoderamento da identidade do Cerrado. A cooperativa pretende abrir 

oportunidades sem precedentes e aumentar a autonomia dos grupos coletivos pertencentes ao 

espaço defendido. Os produtos ecossociais da sociobiodiversidade do Cerrado tem o poder de 

criar experiências autênticas, onde noções de identidade são vivenciadas em direção a uma 

experiência cultural compartilhada. 

 Evidencia-se através da particularidade dos espaços dos eventos uma ambiguidade no 

processo de solidificação do projeto de empoderamento que ao mesmo tempo em que evoca 

uma proposta inclusiva, cria exclusões, a partir da proposta distintiva de classe e gosto. 
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Retomo a experiência de campo do evento do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O 

evento fez parte de uma iniciativa de criar uma feira dos produtos da Central do Cerrado, 

sendo eles alimentos e artesanatos, para complementar uma exposição sobre o bioma, 

intitulada, “Cerrado - uma janela para o planeta” 
24

. Luis se remete ao evento em entrevista 

falando sobre o sucesso das vendas.  

Deu muito certo, pois estávamos em um espaço superprivilegiado com um público 

seleto. O público que frequenta esses espaços culturais é mais sensível e tem um 

olhar mais aberto para esse tipo de produção. No caso combinou que estávamos 

junto com a exposição do Cerrado e do Sebastiao Salgado que deu muita gente.  

 A especificidade do local privilegiado da feira remete a um espaço frequentado por 

pessoas com alto capital cultura e econômico. Os espaços em que o movimento está presente 

permite identificar uma realidade que exclui outras possibilidades de comércio e participação, 

pois aposta em núcleos específicos como a feira do CCBB. Os espaços frequentados pelos 

membros do Slow Food Cerrado também carregam essa particularidade privilegiada. Luis 

comenta sobre essa característica.  

O Slow Food Cerrado e as visitas feitas ainda pegam uma realidade de uma 

agricultura bastante privilegiada. Final de semana passado o almoço foi na 

Cornucópia no lago oeste, uma região bastante privilegiada e as pessoas tem outras 

atividades que não são a rural. Outra visita foi na chácara da Norma do queijo Capra, 

e a colheita do cajuzinho do Cerrado que foi em um lugar mais pé no chão de uma 

realidade mais do agricultor mesmo.  

Ocorrem exclusões e inclusões gerando tensões em torno das mesmas incertezas em 

torno do que comemos. A crítica ao processo de modernidade, as inseguranças e a 

desconsideração com a diversidade do outro são elementos compartilhados que vocalizam a 

partir do ambientalismo, uma lógica identitária de unicidade e responsabilidade. Assim, 

identificamos categorias comodificadas como os produtos ecossociais fundamentando uma 

centralidade em torno do que é pertencer ao Cerrado e alicerçado ao engajamento político 

ambiental.   

 Retomo meu campo nas aulas de gastronomia do Cerrado Vivo onde presencie a 

invenção de uma culinária autêntica do Cerrado. O desafio dos chefes era de tornar os frutos 

palpáveis degustáveis e valorizados a partir da educação do gosto. As referências em volta 

dos pratos criados permitem enaltecer a própria identidade única do espaço. Aqueles presentes 

se encontravam atraídos por conhecimento e informação em busca de uma nova experiência 

imaginativa do que é pertencer ao bioma e se conectar com o alimento local de várias formas 
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 Detalhes da exposição podem ser encontrados no portal eletrônico 

<<http://culturabancodobrasil.com.br/portal/cerrado-uma-janela-para-o-planeta/>> 



 

92 
 

possíveis. A legitimidade dos chefes permite compartilhar e reproduzir uma experiência 

autêntica parte da construção de uma lógica de unicidade e responsabilidade com o Cerrado.   

 As práticas em torno do consumo de alimentos são capazes de atribuir sentidos a 

realidade social e os produtos ecossociais compõe o processo de reinvenção do bioma e 

mobilização política.  Os produtos funcionam como estratégias identitárias que constroem 

referências em torno do que significa pertencer ao Cerrado. A partir da responsabilidade ética 

que o ambientalismo gerou, referências são projetadas em direção a uma causa única de 

proteção da natureza e a diversidade étnica. Assim se consolida, em meio de tensões, a 

construção de referências de uma comunidade do Cerrado que pretende se consolidar 

enquanto identidade política fortalecida.  
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Considerações Finais 

O trabalho apresentado refletiu sobre a complexidade da interação entre os 

consumidores/as de alimentos engajados/as com os discursos do alimento bom, limpo e justo. 

Objetivou-se analisar as construções de discursos e práticas que acontecem a partir do diálogo 

entre os produtos ecossociais e os integrantes do movimento Slow Food, focalizando a relação 

entre as formas de consumo e alimentação. O nicho analisado possui uma consciência coletiva 

que busca transformações sociais estruturais em suas práticas de compra buscando construir 

seus posicionamentos políticos e éticos no mundo social. Ao mesmo tempo, evidenciaram-se 

as tensões emergentes nesse contexto, levando-se em conta as intenções das pessoas 

envolvidas. 

Foi possível perceber que a crítica aos modelos atuais do consumo massificado e 

industrializado são convergentes no discurso entre os/as interlocutores/as desta pesquisa, os/as 

quais trazem reflexões para a questão de como agir frente às inseguranças modernas. As ações 

criadas frente às escolhas diárias refletem toda uma necessidade de conhecer melhor a cadeia 

que envolve a vida dos produtos alimentícios, com fins em revelar temáticas de preservação 

ambiental, condições sociais e questões de qualidade. Além disso, os consumidores foodies 

identificados, em diferentes graus, demonstraram ter ações no sentido de aporte político ao 

evidenciar as responsabilidades cívicas em torno do consumo consciente.  

As relações construídas desencadeiam um processo de aproximação da natureza em 

que as pessoas envolvidas no universo dos produtos constroem suas escolhas alimentares e 

discursos ideológicos em torno dos pressupostos da crítica ao potencial autodestrutivo da 

industrialização. Os consumidores dos produtos demonstraram um perfil compartilhado, em 

que a percepção de qualidade dos produtos se consolida em meio de valores autênticos a partir 

das qualidades do alimento bom.  

A perspectiva dos riscos alimentares evidencia o movimento Slow Food e a Central do 

Cerrado como atores que compartilham as ambivalências da alimentação através das 

categorias modernas qualificadoras de identidades coletivas. Uma vez que a alimentação é 

constituída também de construções socioculturais em um contexto que é homogeneizante e ao 

mesmo tempo distintivo. A vida corrida em centros urbanos impulsiona cidadãos a consumir 

aquilo que os formam enquanto indivíduos, construindo uma vida simbólica junto às 
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ideologias que defendem e buscando realizar, pelo consumo, sua comunidade imaginada 

(HALL, 2006). 

Ao fim deste trabalho fica a compreensão de que a Central do Cerrado junto ao 

movimento Slow Food procuram gerar informações sobre as consequências envolvidas no 

consumo, despertar questionamentos sobre a qualidade dos alimentos e mostrar aos 

consumidores o quão os mesmos fazem parte de uma cadeia produtiva muito mais ampla. 

Acredito que essa troca possibilita esclarecimentos e, consequentemente, cria novas 

possibilidades de escolhas para aqueles que questionam as práticas alimentares atuais. Ao 

conhecer um pouco desses espaços, percebi que novas formas de inclusão social são criadas e 

novos grupos se articulam em meio a atuações políticas.  

Após o esforço de pesquisa, acredito que futuras investigações sobre o consumo dos 

produtos ecossociais do Cerrado possam levar adiante algumas indagações que não consegui 

realizar nesta pesquisa, como o ponto de vista das comunidades produtoras e os valores que se 

constroem dentro da realidade rural. Encerro o trabalho pensando na possibilidade de 

contribuição do discurso dos produtos ecossociais em redesenhar o papel do consumidor na 

atuação política contemporânea.  
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