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RESUMO
O fenômeno da globalização afeta as cadeias de produção e consumo alimentar, colocando 

em pauta uma série de temas, como a sustentabilidade ambiental, a biodiversidade, a biogenética, a 
justiça social, etc., que mobilizam pessoas de diferentes países e posições sociais. O Slow Food é um 
movimento social criado na Itália como resposta aos efeitos padronizantes do fast food e ao estilo de 
vida e de alimentação que vêm se consolidando em várias partes do planeta. O movimento se guia por 
ideias chamadas de “filosofia do Slow Food” e a sua síntese está expressada no slogan “bom, limpo e 
justo”, que faz referência ao alimento de boa qualidade (bom), à sustentabilidade (limpo) e à justiça 
social no processo produtivo (justo). Em sua expansão global, o Slow Food articula o discurso e a prática os quais se 
traduzem em diferentes experiências sociais. Neste trabalho analisamos como o conjunto de ideias, conhecimentos, 
informações e práticas exitosas que transitam no movimento se configuram na cidade de Pirenópolis. 
Buscamos compreender como se formam e se transformam as relações sociais neste contexto local, a 
partir da reinterpretação e aplicação das propostas do movimento. Partimos da perspectiva antropológica 
de que os atores sociais locais estabelecem relações entre si, configurando estruturas de poder e, nesta 
dinâmica, o movimento se concretiza. Os dados foram coletados através de entrevistas abertas, observação 
e conversas informais. A análise revelou que o movimento não conseguiu se enraizar comercialmente na 
cidade, nem reunir um conjunto grande de adeptos que pudessem consolidá-lo nesse âmbito.
PALAVRAS-CHAVE: Ator social; empreendedorismo; globalização; práticas alimentares.

INTRODUÇÃO

O fenômeno da globalização afeta as cadeias de produção e consumo alimentar, colocando em 
pauta uma série de temas, como a sustentabilidade ambiental, a biodiversidade, a biogenética, a justiça 
social, etc., que mobilizam pessoas de diferentes países e posições sociais. Tanto a produção industrial 
como os pensamentos e discursos sobre a temática circulam ao redor do globo e consolidam o fenômeno 
da globalização. A intensificação mundial das relações sociais implica que o local e o global estão ligados 
por meio de relações dinâmicas, que podem ser mais ou menos móveis e intensas (Cf. Oosterver, et al., 
2010). 

No que se refere à produção e consumo alimentar, a agricultura industrial, assim como as ideias 
e discursos que a acompanham, são dominantes no cenário mundial. Entretanto, ainda que as práticas 
dominantes estejam influenciadas pela indústria, existem aquelas ao redor do mundo que desenvolvem 
estratégias para entrar no mercado com produtos que apelam para as questões sociais, culturais e 
ambientais. Entre elas, destaca-se o Slow Food (SF), um movimento global que defende a produção e 
comercialização de produtos seguindo valores éticos, locais e gastronômicos. 

O SF foi criado na Itália como resposta aos efeitos padronizantes do fast food e ao estilo de vida e 
de alimentação que vem se consolidando em várias partes do planeta, caracterizado pelo ritmo frenético 
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atual; pelo desaparecimento das tradições culinárias regionais; e pelo decrescente interesse das pessoas 
em sua alimentação, tanto pela procedência como pelo sabor dos alimentos. Este movimento procura 
salientar que a escolha alimentar de cada indivíduo afeta outras pessoas em várias partes do mundo. 

Sendo um movimento de origem italiana, cujas raízes remontam à década de 1970, o contexto 
sociopolítico e cultural de sua emergência consolidou visões de mundo e interpretações das práticas 
alimentares que atualmente são chamadas pelo movimento de “filosofia do Slow Food”, e a sua síntese 
está expressada no slogan “bom, limpo e justo”, que faz referência ao alimento de boa qualidade (bom), à 
sustentabilidade (limpo) e à justiça social no processo produtivo (justo). Esta filosofia orienta o movimento 
atualmente e se propõe a fazer frente às formas de produção e consumo alimentar dominantes. 

Um dos projetos desenvolvidos por este movimento se chama “Fortaleza”. As Fortalezas foram 
iniciadas em 1999 para ajudar os pequenos produtores a resolver suas dificuldades, reunindo produtores 
isolados e conectando-os com mercados alternativos, que são mais sensíveis à sua situação e que 
valorizam os seus produtos. 

As Fortalezas são projetos de desenvolvimento de produtos nos territórios, envolvendo diretamente 
os pequenos produtores, técnicos e entidades locais. São pequenos projetos dedicados a auxiliar grupos 
de produtores artesanais e preservar os produtos locais. As estratégias das Fortalezas variam conforme 
os projetos e os produtos, e vão desde a aproximar produtores, coordenar a promoção e estabelecer guias 
de autenticidade até um investimento direto em equipamento para os produtores.1 

No SF, o empreendedorismo assume um sentido coletivo, favorável ao convívio e às discussões 
políticas, além de servir como meio de subsistência das famílias locais. De acordo com o movimento, 
“é em escala local que se inicia a mudança, na prática” (PETRINI et al., 2012, p. 20). A maneira de 
alcançar grandes mudanças começa em nossas próprias vidas, em nossos comportamentos, com a nossa 
relação com o território e com as pessoas ali presentes. É imprescindível o apoio à produção em pequena 
escala, pois é no território que se consegue salvar animais e variedades vegetais autóctones, ou seja, 
a biodiversidade. Este tipo de produção não explora excessivamente os recursos da terra e permite a 
transmissão de saberes tradicionais de pai para filho ou entre agricultores. 

O SF defende também que a economia local e de pequena escala é fundamental para o exercício 
das formas mais diretas de democracia participativa, por permitir o pleno direito de uma comunidade de 
atuar por si mesma e garantir sua existência. (PETRINI et al., 2012, p.21).

Juntamente com as Fortalezas, o SF forma os chamados “Convívios”. Convivium é uma palavra 
Latina, que significa um festim, entretenimento, um banquete. O SF usa este nome para nomear seus 
próprios grupos locais. No contexto local, a Fortaleza e o Convívio se complementam.

Em sua expansão global, o SF articula o discurso e a prática, eles se traduzem em diferentes 
experiências sociais. No contexto local, o movimento adquire contornos e características próprias 
que podem levar ao sucesso ou fracasso. Neste trabalho  analisa-se a experiência do SF Pirenópolis, 
localizada na cidade de Pirenópolis – GO. Esta cidade possui 23.006 habitantes2, e o SF teve início em 
meados do ano de 2003. Existe na cidade o Convívio Slow Food Pirenópolis, a Fortaleza do Baru3 e dois 
produtos na Arca do Gosto. A Fortaleza está composta pelas Comunidades de Caxambu; Comunidade 
do Bom Jesus e a Comunidade de Santo Antônio É uma cidade com um turismo ecológico significativo 
e, por isso, apresenta um público consumidor com interesses por produtos naturais. A cidade, por ser 
pequena, favorece a aproximação entre produtor e o consumidor. Portanto, a análise deste caso se justifica 
porque poderá fornecer elementos que permitem compreender as limitações e potencialidades locais que 
favorecerão ao êxito ou ao fracasso de um projeto.

1  Fonte: Site oficial do movimento Slow Food. Disponível em: <http://www.slowfoodbrasil.com/fortalezas>. Aces-
so em 20 jan. 2012.
2  Disponível em:  <http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=521730>. Acesso em: 26 maio 2014.
3  O Baruzeiro (Dipteryx alata Vog) é uma leguminosa cujos frutos amadurecem entre setembro e outubro. É típico 
do Cerrado. A castanha do baru, depois de torrada, tem um sabor parecido ao amendoim e contêm cerca de 26% de proteí-
nas.
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A pesquisa empírica em Pirenópolis foi realizada entre os anos de 2011 e 2013, com visitas à 
cidade e participação em eventos culturais relacionados com o SF em 2011 e 2012, conversas informais, 
visitas aos locais de produção e entrevistas abertas.

A investigadora fez visitas ao local de produção do baru, a alguns pontos comerciais, à feira, ao 
evento Slow Filme4 e efetuou entrevistas com os participantes do movimento local. Por meio de um 
primeiro contato e conversas informais, foi detectado quais pessoas tinham mais atuação no movimento 
localmente e foram selecionados os principais atores.

Em Pirenópolis, os atores sociais mais relevantes são: no Convívio, a líder, a chef francesa e o 
agricultor 2. Na Fortaleza do Baru, são o Agricultor 1 e a sua filha. O universo de pesquisa é pequeno 
porque foram eles quem se dispuseram a falar em nome do movimento e porque são os atores decisivos 
no movimento local.

Nesta análise, se levará em conta que os atores sociais locais estabelecem relações entre si, 
configurando estruturas de poder e, nesta dinâmica, o movimento se concretiza. Neste processo, os 
fluxos sociais que circulam no movimento articulam o local e o global e intensificam a globalização. 

OS FLUXOS ALIMENTARES NO MOVIMENTO SLOW FOOD : UMA ANÁLISE 
FOCADA NO ATOR SOCIAL.

Para a análise de como a experiência se concretiza em Pirenópolis, partiremos da abordagem dos 
fluxos sociais, perspectiva que está sendo trabalhada pelos sociólogos ambientais Arthur P. J. Mol e Gert 
Spaargaren. Segundo os autores, “A sociologia dos fluxos coloca os fluidos globais, a dinâmica das redes 
globais e o espaço dos fluxos na agenda de pesquisa” (Mol A. P. J.; Spaargaren, G., 2005, p. 56). Os 
fluxos sociais são uma combinação de aspectos sociais e materiais, sendo possível incorporar a análise 
de “movimentos sociais e ONGs ambientais; informação, conhecimento e certificações ambientais; ou 
discursos, ideias, normas e valores” (Mol A.P.J.; Spaargaren, G., 2005, p. 59). Esta abordagem  leva 
em conta a mobilidade de ideias e referenciais de interpretação que fluem entre nós e redes ao redor do 
globo, juntamente com os fluxos materiais.

Os fluxos e redes sugerem movimento, ação e mobilidade, remetendo-se à ideia de uma ‘sociologia 
móvel’. A análise dos fluxos abrange desde estudos locais, como os modos de produção até aspectos 
globais, como a extração de recursos naturais. 

Os fluxos alimentares envolvem tanto as substâncias materiais e suas infraestruturas técnicas como 
os cenários, redes e discursos que os acompanham. As ideias, conhecimentos, informações e práticas 
exitosas que transitam entre os membros do movimento SF constituem os fluxos sociais.  As ideias e as 
práticas do movimento envolvem questões como a forma de produção, a comercialização, a qualidade 
dos produtos e os padrões de consumo que assumem contornos específicos de acordo com seus contextos 
sociais. A abordagem dos fluxos sociais nos parece adequada para captar tanto os aspectos materiais 
de seus projetos na área de produção e consumo alimentar como seus elementos sociais e políticos, 
incorporando os diferentes cenários e discursos que acompanham o aspecto material.

Além da abordagem dos fluxos sociais, será incorporada uma abordagem de caráter interdisciplinar 
desenvolvida pelo antropólogo Norman Long (2007) focada no ator social.

De acordo com Long, é na prática que os atores se entrelaçam e produzem as formas emergentes, 
construindo realidades singulares. Cabe, portanto, analisar e compreender como se formam e se 
transformam as relações sociais em contextos específicos, a partir da reinterpretação e aplicação das 
propostas do movimento.

A compreensão e as explicações sobre os fluxos sociais podem ser alcançadas com a sua 

4  O “Slow Filme” é um festival internacional de cinema e alimentação realizado pela “Objeto Sim – Assessoria de 
imprensa e projetos culturais” em colaboração com o Slow Food Pirenópolis. O evento se realiza anualmente, no mês de 
setembro, na cidade de Pirenópolis, desde 2010. Durante quatro dias, são oferecidos filmes relacionados com a temática gas-
tronômica, passeios com degustação e palestras sobre a temática alimentar.



8 9

incorporação na construção teórica das experiências concretas dos atores implicados. Num contexto 
de análise dos fluxos sociais globais, essa perspectiva se revela muito adequada, pois o cenário que se 
delineia é altamente dinâmico e há uma diversidade de atores em cena. 

A perspectiva construcionista focada no ator social fornece instrumentos de análise capazes de 
compreender como o SF vem realizando suas propostas de práticas alimentares. Long distingue alguns 
conceitos centrais, entre eles o de ator social.

Os atores sociais podem ser indivíduos ou instituições capazes de dar sentido e orientar a ação de 
acordo com interesses. De acordo com Long,

“[...] os indivíduos não são as únicas entidades que tomam decisões, atuam de 
comum acordo e supervisam resultados. As empresas capitalistas, as agências 
estatais, os partidos políticos e as organizações eclesiais são exemplos de atores 
sociais, todos eles têm meios para formular decisões e atuar pelo menos em 
alguma delas” (Long, N., 2007, p. 49, tradução nossa).

Em Pirenópolis, os atores sociais mais relevante para o SF local são: a líder, a chef francesa, o 
Agricultor 1 e a sua filha, e o Agricultor 2. 

Para a realização dos projetos, eles fazem contato com outros atores que lidam com a temática 
alimentar, são eles: os demais produtores envolvidos na Fortaleza, Secretaria de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Pirenópolis (Eventos gastronômicos), a Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal 
de Pirenópolis (Apoio à feira de orgânicos), os comerciantes locais, os consumidores, o setor hoteleiro, 
o órgão de extensão rural, os restaurantes locais, os chefs e os feirantes locais. 

Com sua capacidade de entender e buscar soluções, os atores intervêm na realidade social e entram 
em sua dinâmica remodelando seus contornos.

O conceito de agência utilizado por Long é retomado do trabalhado de Anthony Giddens (2003) 
e se refere a que a sociedade não é um “fenômeno” que se impõe aos indivíduos e que estes, mediante 
conhecimentos e dados obtidos da experiência social, irão, de alguma forma, perpetuar a sociedade, 
dentro do que lhe for permitido por sua estrutura. Ao contrário, ao fazerem as coisas, os atores são 
arquitetos de sua própria ação e da sociedade. Portanto, a sociedade e seus fluxos são construídos pela 
agência dos atores que estão inseridos em contextos sociais únicos e criam, a todo momento, as soluções 
para os dilemas de seu dia a dia.

É, portanto, pela ação que as “estruturas” sociais são reorganizadas e adquirem valores e significados. 
Neste processo, a dimensão social está intrinsecamente implicada, na medida em que os atores estão 
envolvidos em redes de esquemas políticos e sociais específicos, que compõem os domínios sociais. 

Em Pirenópolis os domínios sociais foram essenciais para entender como os atores se articularam 
e implementaram as ações dentro do movimento local. Pela noção de domínio social, podemos captar, 
especificamente, os processos pelos quais os elementos, como valores, recursos, informações e discursos, 
são disputados e organizados. O domínio social não é um conceito de definição única, formulada a priori. 
Ele é produzido e se modifica pelas experiências dos atores. De acordo com Long, os domínios são esses 
espaços da vida social que se organizam ao redor de um núcleo de valores e regras que, ainda que sejam 
compartilhados, nem sempre são conscientemente percebidos e reconhecidos pelos integrantes.

A partir daí, criam-se fronteiras sociais simbólicas entre diferentes domínios. Nas palavras de 
Long,

“Os exemplos incluem os domínios da família, mercado, Estado, comunidade, 
produção e consumo, ainda que, dependendo da situação, domínios particulares 
se diferenciarão em sua proeminência, penetração ou significado social” (Long, 
N.,  2007, p. 124, tradução nossa).
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Os indivíduos podem compartilhar domínios, mas não deixam de serem pessoas com capacidades 
e interesses próprios. Então, mesmo que sejam de um mesmo domínio, pode haver disputa de interesses. 
Os atores pertencentes a diferentes domínios, ou que compartilham o mesmo domínio social, irão 
confrontar e negociar suas posições. A seguir será feita uma análise de como as relações de poder se 
configuram em Pirenópolis.

 DOMÍNIOS SOCIAIS EM PIRENÓPOLIS.

A proposta do SF é, como movimento social, reunir o maior número de pessoas que estejam 
de acordo com sua filosofia para participar de ações que contribuam para viabilizar uma mudança 
nos padrões de produção e consumo alimentar mundialmente. Entretanto, as pessoas que aderem ao 
movimento têm diferentes posições na estrutura social, portanto, sua atuação no movimento implicará o 
‘encontro’ dessas posições e trabalharão, teoricamente, voltadas para esta finalidade em comum.

No Brasil, predominam dois domínios sociais dentro do SF: o domínio social dos profissionais 
especializados, que têm uma história de constituição de rede nacional; e o domínio social dos “produtores”, 
que se orientam pela lógica do livelihood. Em Pirenópolis detectamos que estes domínios sociais estão 
presentes e configuram o movimento local.

 Domínio social dos profissionais especializados.

O início das atividades do SF em Pirenópolis se deu por intermédio da líder do movimento, a qual, 
por meio do trabalho e seu estilo de vida, se relacionava com pessoas que, em conjunto, formam um 
domínio social específico, chamado de “profissionais especializados. 

O domínio social dos profissionais especializados é composto pelas pessoas com formação 
profissional específica que se associam ao SF e estão dispostas a repensar seus hábitos alimentares e 
a dar significados às suas práticas, que se distinguem das práticas dominadas pela indústria alimentar. 
Nas ações dentro do SF, estes associados podem usar seus conhecimentos profissionais para viabilizar 
os projetos. Nesse domínio, circulam valores e visões de mundo que são vivenciados por pessoas que 
desfrutam de uma condição material confortável e uma formação educacional mais sólida. Como as 
preocupações com as práticas alimentares não são homogêneas, ou seja, são reinterpretadas segundo 
as visões de mundo de pessoas e grupos, essas pessoas formam um domínio social que se reestrutura 
constantemente. As considerações, a seguir, elucidarão o que se entende como domínio social dos 
profissionais especializados em Pirenópolis.

A líder do SF local, que será tratada pelo nome fictício de Rebeca, tem uma formação como 
antropóloga e sua preocupação com a questão alimentar e com as questões sociais envolvidas, a levaram 
a transitar por meios sociais específicos. À medida que foi traçando relações sociais com associações, 
ONGs e agências governamentais, ela foi fazendo conexões com pessoas que têm experiência em trabalho 
comunitário, em alimentação e que trocam ideias e impressões entre si. Essas interações vinculam 
pessoas em diferentes posições sociais, as quais, geralmente, são profissionais com alguma qualificação 
educacional que estão inseridos em organizações públicas ou privadas e trabalham em questões comuns 
sob diferentes aspectos, de acordo com a área profissional de cada um.

Assim, quando a líder realiza um trabalho numa ONGs lidando com trabalhadores rurais, ela 
também tem colegas que desempenham ali a função de nutricionista, de biólogo, de engenheiro, de 
sociólogo, de geógrafo, etc. Essas relações formam domínios sociais que são construídos e reconstruídos 
constantemente. Esses domínios sociais se caracterizam por serem meios culturais de nível educacional 
elevado, o que, geralmente, garante boas condições de vida material. Os debates são mais ricos e a vida 
cultural é mais intensa.

Essas redes sociais estabelecem vínculos entre as pessoas que começam no campo profissional, 
mas, muitas vezes, o extrapolam, alcançando dimensões da vida pessoal dos envolvidos. Os colegas de 
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trabalho, usualmente, se transformam em amigos e se apresentam outras pessoas “afins”, e esta interação 
de relações profissionais e pessoais vai se fortalecendo.

Os pontos de encontro são muito variados, podem ser os próprios ambientes de trabalho, festas, 
reuniões profissionais ou de amigos, encontros nacionais, etc. Essas redes de relações viabilizam 
discussões, trocas de impressões, formações de consensos e estimulam novas ideias.

O próprio SF Pirenópolis teve início num encontro entre a líder e um representante do SF 
Internacional em uma reunião de trabalho. No ano de 2003, ela estava coordenando um projeto de 
certificação participativa o qual envolvia 20 entidades do Cerrado. Nesta ocasião, Rebeca foi a Brasília 
para uma reunião na Embrapa5 e conheceu o representante italiano do SF no Brasil, que estava atuando 
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Portanto, circular neste domínio social 
favoreceu a ampliação de uma rede alimentar internacional, que é o SF. Esse tipo de encontro é possível 
num domínio social onde haja pessoas com trajetórias mais ou menos semelhantes e dispostas a 
trabalharem em ideias convergentes.

         Domínio social dos profissionais especializados: estilo de vida, ideias e valores que ultrapassam 
fronteiras.

Os domínios sociais são caracterizados por um conjunto de ideias, valores, percepções, estilos de 
vida que ultrapassam fronteiras territoriais. Da mesma forma, o SF alcança pessoas distantes espacialmente 
em diferentes localidades do mundo, pela viabilidade de inserção de sua filosofia nestes contextos. O 
domínio social dos profissionais especializados também ultrapassa fronteiras. A chef francesa é um ator 
representativo de como as ideias, valores e estilos de vida são móveis.

 O estilo de vida desta chef explicita bem este domínio social dos profissionais especializados, que 
mistura simplicidade com boa formação crítica da realidade social e conhecimentos gastronômicos. 

Esta chef mora no Brasil há mais de 20 anos. Ela conhece o SF desde a criação e conta que, na 
França, também se questionava o estilo de alimentação proposto pela rede de fast food “McDonald’s” 
e os chefes na França começaram a fazer o “dia do gosto” nas escolas. Tinha, então, uma “ideia no ar”. 
Ela conta que, nos anos 70, no sul da França, houve êxodo rural e as fazendas ficaram abandonadas. 
Uma saída comercial foi oferecer às pessoas de fora serviços como o ‘bad and breakfast’ e começaram a 
fazer as hortas e oferecer as comidas, “Table dot” e “Mesa de Hospede”. Esta chef conta que sempre ia 
comer nesses lugares e quis recriar isso aqui no Brasil. Veio para o Brasil por volta de 1992, mas recriou 
apenas em 2004, porque foi o momento em que já contava com alguma estrutura. Abriu um restaurante 
com base na filosofia do SF. Ela relata que, na época, não se falava muito de comida local, nem de SF. 
Era difícil, então, ela organizava eventos em datas comemorativas. Lembra que eram muito agradáveis. 
Em um desses, foi convidada para colocar o restaurante numa pousada na cidade. Ficaram três anos 
trabalhando com os produtos locais e, basicamente, com o Agricultor 2, que fornecia quase tudo. Ela 
tinha meta de não ir ao supermercado e alega que o conseguiu. 

Em Pirenópolis, essa chef foi um apoio para que a líder começasse a formar o Convívio local. O 
seu estilo de vida expressa uma mistura de sua origem francesa com a busca de uma vida mais simples 
e com mais contato com a natureza. 

Relata que ela e a líder tentaram começar o SF em 2004, mas só conseguiram em 2006, porque 
“até as pessoas entenderem, sacarem...” (informação verbal)6. Segundo a chef, as pessoas não entendiam 
a proposta do SF, “não ligavam uma coisa com a outra”7. Quando abriu o primeiro restaurante, queria 
que fosse vegetariano, mas não conseguiu, pois quando falava em se “alimentar bem” – usando menos 

5  Empresa de inovação tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira. 
Disponível em: <https://www.embrapa.br/quem-somos>. Acesso em 24 jan. 2013.
6  Entrevista concedida pela Chef francesa do Convívio Slow Food de Pirenópolis em julho 2012. Entrevistadora 
Manuela Alvarenga do Nascimento.
7  Ibid.
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gordura animal, comendo mais vegetais –, as pessoas diziam que era “maluca”. 
Nota-se, portanto, que o domínio social dos profissionais especializados reúne pessoas de várias 

nacionalidades e que compartilham interesses sobre práticas alimentares semelhantes. Essas pessoas 
desfrutam de situação material confortável. Ainda que possam não ser ‘ricas’ ou possam passar por 
momentos de dificuldade, elas têm uma formação educacional e, em sua trajetória de vida, circularam 
por meios sociais nos quais adquiriram conhecimentos, percepções e valores que as habilitam a inserir-
se em meios sociais de bom nível educacional, com maiores chances de obter emprego ou desenvolver 
empreendimentos que lhes tragam um retorno material satisfatório.

Elas participam do SF por vontade, pois veem no movimento algo que lhes faz sentido. O domínio 
social dos profissionais especializados ocupa um importante papel no SF. E esse é um ponto fundamental 
que distingue SF de outros movimentos sociais, pois, para a sua realização prática, ele depende de 
grande adesão do domínio dos profissionais especializados, já que uma de suas características principais 
é facilitar o acesso dos produtores a alguns serviços voluntários.

A ideia é que, nos Convívios, por meio da interação e discussões, surjam as motivações para o 
suporte técnico aos agricultores e o interesse pelo consumo dos produtos apoiados pelos projetos do SF. 
O Convívio é o momento em que se irá desenvolver e fortalecer o desejo em interagir com o domínio 
social dos agricultores. Esse desejo será fruto das discussões políticas, das trocas de conhecimentos sobre 
a produção alimentar, do reconhecimento do valor das tradições pela recuperação de hábitos de infância 
que haviam sido perdidos com o passar dos anos, da lembrança de que algumas receitas familiares já 
estão se perdendo, etc.

Entretanto, em Pirenópolis, no domínio social dos profissionais especializados que participavam 
do Convívio não demonstraram disponibilidade para assumir responsabilidade de apoio a projetos. 
Estes participantes simpatizaram com as questões, mas a vida cotidiana é atribulada, o “tempo é curto”, 
geralmente, há excesso de trabalho e o sustento próprio está em primeiro plano. Nesse contexto, a líder 
ficou encarregada da maioria das responsabilidades do Convívio e da Fortaleza do Baru.

Domínio social dos produtores: o Slow Food como estratégia de Livelihood

No SF Pirenópolis, além do domínio social dos profissionais especializados, foi detectado o domínio 
social dos produtores que permite identificar “o mundo de vida” das pessoas envolvidas e compreender 
o direcionamento que dão às suas ações nos projetos do SF. O domínio social dos “produtores” dá às 
suas ações um sentido de estratégia de sobrevivência. Assim, participar dos projetos, para eles, significa, 
antes de tudo, mais um meio de aumentar a renda.

Schutz (1962 apud LONG, 2007) chamou de “mundo de vida”, as ações cotidianas influenciadas 
por valores e intencionalidades, pelas quais os indivíduos constroem e reformulam seus mundos a partir 
de uma realidade ordenada e compartilhada com outros indivíduos. De acordo com seus “mundos de 
vida”, eles problematizam suas vivências. Esses mundos de vida seriam os domínios sociais e, tal como 
propôs Long:

[...] uma conversa breve com um indivíduo revela rapidamente alguns aspectos 
de sua rede significativa de relações sociais e, ao mesmo tempo, se podem ver os 
traços pessoais com que categoriza, codifica, ordena, sistematiza e dá significado 
as suas experiências (passadas e presentes) (LONG, 2007, p. 116, tradução 
nossa).

O domínio social dos “produtores” tem como característica marcante entender os projetos do SF 
como estratégia para sair de suas precárias condições materiais de vida.

Nesse sentido, é essencial o conceito de “sustento” (livelihood), que abarca o esforço de indivíduos 
ou grupos para ganhar a vida, satisfazer suas necessidades individuais e de grupo, lidando com situações 
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imprevisíveis, aproveitando oportunidades e se posicionando no jogo social. Os membros do SF em suas 
vivências diárias criam mecanismos de superar os dilemas do dia a dia. De toda forma, cada membro 
dará respostas singulares em suas vivências, decorrentes de capacidades de interpretar e criar soluções 
próprias.

Identificar esses “modos de sustento” é essencial para localizar os domínios sociais envolvidos. 
O conceito de livelihood vem sendo usado em diversas pesquisas para designar as opções de vida 

e sustento, principalmente em grupos desfavorecidos, tanto do meio urbano como rural (WALLMAN, 
1986, CLARK, 2006, VICTORIA E MARIASELVAM (2004). As diversas abordagens desse conceito 
convergem para o sentido da luta cotidiana para suprir as carências econômicas e materiais de um grupo 
dadas as condições sociais em que se encontram. 

As famílias de produtores que participam do SF em Pirenópolis têm histórias de muito trabalho e 
luta pela sobrevivência. 

Um produtor entrevistado, o Agricultor 2, por volta do ano 2000, procurou o Instituto de Permacultura 
e Ecovilas do Cerrado (IPEC) para trabalhar com produção orgânica, porque queria mas não tinha o 
conhecimento técnico. Primeiramente, trabalhou com horta e semente depois foi trabalhar com adubação 
e compostagem. Com a prática no IPEC, ele viu que era possível trabalhar com a produção orgânica e 
ficou atuando com eles cerca de três anos e meio. Também começou a produzir em sua propriedade onde 
mora com a família.

Ele relata que o que não era consumido em casa era levado ao IPEC para a venda. Assim, ele 
começou a construir um público consumidor de seus produtos orgânicos. 

Após entrar em contato com o SF, esse produtor e sua família começaram a participar de alguns 
eventos, organizando, junto com a líder, excursões com os turistas para a sua propriedade onde ele 
oferece degustação de frutas e explicações sobre sua produção. Grande parte são de Brasília e possuem 
casas em Pirenópolis, então, geralmente, tornam-se fregueses das mercadorias desse produtor.

A filha desse produtor conciliou sua monografia de fim de seu curso em Turismo na universidade 
com as atividades da chácara. Focando na área de turismo ecológico, a família buscou outra fonte de 
renda neste tipo de atividade. E os estudos da filha ajudaram neste sentido. 

Como a família desse produtor não dispõe de recursos financeiros e materiais, ela está constantemente 
buscando estratégias de sobrevivência (livelihood). Este produtor realiza vendas sob encomenda (cestas) 
e na feirinha subsidiada pela prefeitura.

O Agricultor 1, da Comunidade de Caxambu, junto com o Agricultor 2 representam os produtores 
do SF Pirenópolis. São eles que realizam, efetivamente, o modo de produção defendido pelo SF. 

O Agricultor 1começou nos anos 1990 com a agricultura orgânica na família. Atualmente, eles 
vivem da produção de várias espécies e a renda sai de um pouco de cada coisa. 

Como está sempre atento às possibilidades de seu sustento e da sua família, ele visualiza o orgânico 
como um bom empreendimento porque há um aumento da procura por alimentação mais saudável. 

Os agricultores fazem o que podem para sobreviver e se encaixam nos padrões de respeito às 
condições ambientais. Não raro, completam o orçamento com outras atividades fora da área agrícola. O 
sustento familiar é assegurado pelo trabalho de todos, tanto na área rural como em serviços na cidade. Os 
produtores estão entendendo o SF, principalmente, como estratégia de sustento. Mas, ao incorporarem 
essas modificações na produção, passam também por uma reestruturação no estilo de vida e visão de 
mundo. Eles refletem sobre as questões da produção e consumo alimentar, mas sua atuação não está 
direcionada para a luta política, mas para a garantia de seu sustento.

Essas estratégias de sobrevivência dos produtores, juntamente com as práticas, principalmente da 
líder do Convívio, levaram à consolidação do SF em Pirenópolis.

KNOW HOW E PARTICIPAÇÃO: AS CONFIGURAÇÕES DE PODER NA REDE SF

Com a expansão do movimento, o domínio social dos profissionais especializados demonstraram 
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uma habilidade em compreender a filosofia do SF, adequá-la a seus contextos sociais e às suas atividades 
profissionais. Estes apresentam um maior ‘know how’ – entendido como um conjunto de experiências, 
valores, estilo de vida e visões de mundo – para participar da rede internacional SF. As posições de 
liderança no SF, em sua maioria, são assumidas por estes profissionais. O domínio social dos profissionais 
especializados tem maiores condições educacionais, recursos materiais e contatos necessários para 
colocar a filosofia do movimento em prática. Por outro lado, levando em conta sua percepção da realidade 
social e seus interesses, os produtores também irão contribuir para dar os contornos ao SF local. A seguir 
serão expostos de forma breve alguns aspectos relevantes de como os atores locais foram estabelecendo 
relações e configurando o movimento.

Segundo o Agricultor 2, após a decisão de mudar a forma de plantio de convencional para o 
orgânico, ele começou a buscar outras formações para construir alternativas de sustento. Ele recorreu a 
domínios sociais dos profissionais especializados para conseguir esses contatos, ou seja, profissionais 
com conhecimento técnico e dispostos a passar esses conhecimentos, sem grandes preocupações com o 
retorno financeiro. Geralmente, esses profissionais se organizam em institutos ou ONGs, como o IPEC, 
por exemplo.

A escolarização facilita o contato com o domínio social dos profissionais especializados. A 
professora, esposa do Agricultor 1,  era uma pessoa que tinha formas mais críticas de compreender a 
realidade social. A filha frequentou faculdade, assim, naturalmente, circulou por outros espaços, entrou 
em contato com outros domínios, com culturas e visões de mundo e hábitos particulares. Essa moça 
pôde, então, reinterpretar esses domínios e trazê-los para seu campo, dinamizando outras atividades em 
sua chácara, trazendo pessoas, sobretudo, de cidades próximas, como Brasília.

O agricultor 1 e sua esposa se engajaram em associações e práticas militantes durante mais de 
vinte anos. Ele faz parte de agricultores que estão preocupados com suas estratégias de sobrevivência 
(livelihood), mas têm uma inquietação com os problemas sociais que vivenciam e se dispõem à 
mobilização para mudança. Em sua trajetória de mobilizações coletivas com várias outras associações, 
foi conhecendo outras pessoas e entrando em outras questões. A questão ambiental e o uso de agrotóxico 
eram assuntos de preocupação desse agricultor. Assim, ainda que ele estivesse posicionado no domínio 
social dos “produtores”, ao fazer parte de uma associação e entrar em contato com outros grupos que 
se mobilizam contra as dificuldades sociais, na própria interação, todos juntos formam outro domínio 
social e constroem consensos nesse meio. Esse agricultor, portanto, antes de entrar para o projeto SF, já 
apresentava características distintivas da grande maioria dos pequenos agricultores e experienciara uma 
inserção em outros domínios.

Esse agricultor sabe que o estilo de produção alimentar que defende encontra apoio no domínio 
social dos profissionais especializados. Esses agricultores “alternativos”, ou seja, que não compartilham 
totalmente os padrões de produção alimentar e visão de mundo predominantes no domínio social dos 
produtores (dominado pela produção industrial), têm mais facilidade em se inserir em outros domínios, 
e isto é essencial para conseguirem participar de projetos com outras organizações. 

O agricultor 1mantém um vínculo próximo com a líder. Ele não faz parte de nenhuma Fortaleza, 
mas usa o SF para promover suas atividades e aumentar o mercado consumidor. Além disto, essa 
proximidade o mantém informado das ideias e hábitos que circulam nos outros domínios sociais. 

Nas duas famílias de agricultores entrevistadas, uma das filhas assume a responsabilidade de 
estudar para reverter seus conhecimentos em benefícios para as atividades de sustento de suas famílias 
de origem. No caso do agricultor 1, vimos que sua filha é formada em Turismo. No projeto Fortaleza do 
Baru, a filha do agricultor 2 ocupa um papel crucial para o projeto.

Essa moça é filha dos chefes de família da Comunidade de Caxambu e é a gestora da Fortaleza. É ela 
quem faz a conexão desta comunidade com os outros atores, como a líder do Convívio e os interlocutores 
comerciais. É ela quem organiza as vendas, envia por correio, faz contatos com os vendedores. Esta 
moça é quem assume as responsabilidades administrativas e, essencialmente, de gestão das comunidades 
do projeto Fortaleza do Baru.
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O seu papel no SF é importante visto que é ela quem está constantemente em contato com os 
outros domínios sociais, tanto das relações comerciais como das redes. Para tanto, certificamo-nos de 
que a formação dela foi de extrema importância, porque, nos cursos que fez, frequentou ambientes 
culturais, de padrões de vida e valores muito diversos. Além do aprendizado dos conteúdos formais dos 
cursos, ela teve contato com diferentes professores, conheceu pessoas que moram fora do âmbito rural, 
provavelmente, fez amizades com pessoas de outras cidades e, por frequentar as aulas em Pirenópolis, 
possivelmente conheceu pessoas de outros países, pois o turismo ali é intenso e possibilita isto.

Toda essa abertura de horizontes favorece que esta moça tenha mais condições de participar do 
movimento. Ela vai ao Terra Madre8 e lá entra em contato com jovens do mundo todo, não só nos stands 
de venda, mas nas festas, refeitórios e atividades recreativas do evento.

Nas entrevistas, pela fala dos agricultores, podem-se reconhecer afinidades com as propostas do 
SF, entretanto eles não expressam de forma clara e bem articulada a filosofia do movimento e isto afeta 
sua participação no SF, criando certa dependência da líder.

O processo de construção do Protocolo do Baru ilustra essa situação. Este é um dos procedimentos 
burocráticos do movimento que tem carácter decisivo para se implementar um projeto. Neste processo 
foi fundamental a atuação da líder, que é uma profissional especializada. Os agricultores são capazes de 
reconhecer as potencialidades biológicas de seu território, de apontar as potencialidades, de conhecer o 
clima e algumas técnicas de produção, mas não são capazes de redigir um texto e completar o formulário 
enviado pelo Escritório Internacional9.  A líder precisou fazer um trabalho de “tradução” das informações 
coletadas nas reuniões com os produtores, pois era necessário uma linguagem formal dentro dos padrões 
do SF. Evidenciou-se, portanto, nesta situação, uma total dependência dos agricultores ao trabalho da 
líder. Ela teve que usar seu know how de trabalho com comunidades agrícolas e seus conhecimentos 
profissionais, sua formação educacional – característica do domínio em que vive – para escrever 
o protocolo nos padrões – linguagem, termos, organização – exigidos pelo SF. Além de toda a sua 
mobilização a favor da criação do Convívio, o projeto Fortaleza do Baru foi, mais uma vez, viabilizado 
graças à sua atuação profissional.

O contato e a articulação dos agricultores com pessoas do domínio social dos profissionais 
especializados é uma maneira de esses agricultores adquirirem conhecimento técnico e aumentar o 
mercado de compradores de seus produtos. Entretanto, no SF, esta relação se constitui também como 
relação de poder. 

A líder do Convívio é quem tem essa clareza e entende os mecanismos de trabalho do SF, é ela 
quem apresenta um discurso articulado e claro sobre as propostas do movimento. É ela quem guia as 
ações dos agricultores. Esta líder entende e reinterpreta a filosofia do “bom, limpo e justo” de acordo 
com a realidade brasileira, participa na formulação com seus pares das questões mais pertinentes para o 
SF no Brasil e cria estratégias para introduzir esses pontos de vistas em vários setores por meio das redes 
sociais nos quais está inserida e, pelas suas constantes atividades, cada vez mais se insere e amplia suas 
próprias redes de relações, contribuindo para fortalecer o movimento no país. 

Observamos que essa líder domina e discute bem as questões que envolvem a produção e consumo 
sob as propostas do SF, é ela, com seus contatos do domínio social dos profissionais especializados, que 
trazem essas ideias do SF para as práticas do SF Pirenópolis.

A configuração de poder dentro da rede, com maior peso dos pertencentes ao domínio social dos 
profissionais especializados, dificulta a possibilidade de que os produtores assumam um papel mais 
ativo, dando à sua agência um caráter mais independente e criativo.

8  O primeiro encontro mundial das comunidades alimentares Terra Madre, realizada na Itália, reuniu 5000 produ-
tores de 130 países. Desde 2004, a rede se reúne de dois em dois anos na reunião global, enquanto as reuniões nacionais e 
regionais são organizadas regularmente ao redor do mundo.
9  O Escritório Internacional é a instância político-administrativa do SF que coordena todas as ações pelos diferentes 
países e buscar garantir a coerência das mesmas.
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 DOMÍNIO SOCIAL DOS PRODUTORES: DEBILIDADE DE CAPACIDADE DE 
INICIATIVA

As atividades do SF em Pirenópolis são limitadas, tanto por parte do Convívio como da Fortaleza 
do Baru. 

Quem responde pelo movimento na cidade é a líder e grande parte de suas ações estão voltadas 
para a sua rede de contatos fora da cidade. Nos últimos três anos, não houve nenhuma reunião do 
Convívio. Os agricultores mais envolvidos com o SF são os dois entrevistados acima, sendo que um 
deles não participa da Fortaleza.

Esta situação leva a uma quase inexistência do projeto na cidade. A comercialização é imprescindível 
neste projeto, pois, mediante o retorno financeiro, ela garante a permanência da produção.

As vendas desse produtor se dão na feirinha na praça, nas quintas-feiras, das 16h às 20h. Esta 
feira é viabilizada pela prefeitura. Ele atende também na própria propriedade e algumas pessoas fazem 
encomendas por telefone. O agricultor 2 relata que quase todos os seus clientes são de outra região e são 
pessoas que moram há anos em Pirenópolis, mas a procedência é de outro lugar. 

Na década de 1990, algumas instituições locais, como o Instituto Sociedade, População e Natureza 
(ISPN), a Funatura e o Centro de Estudos e Exploração Sustentável do Cerrado (CENESC) ofereceram 
vários cursos aos produtores locais sobre aproveitamento de leite e frutas. A Fazenda Vaga Fogo deu 
curso sobre como fazer geleia, picles, ibiscus desidratado e chutney. 

A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Caxambú (ADCC), que reúne cerca de dez 
famílias, começou, então, a produzir toda essa variedade de produtos, mas dado o número reduzido de 
produtores, começaram a selecionar os produtos. Escolheram manter a produção do que tinha mais saída 
comercial, que era o chutney, o picles, a geléia, o ibiscus desidratado e o feijão azuqui. Criaram a marca 
“Promessa de futuro” e os produtos são vendidos principalmente numa rede virtual de vendas que se 
dedica aos produtos da região do cerrado. Vendem, também, em seis estabelecimentos comerciais de 
Pirenópolis e mandam por correio, esporadicamente, para os estados de SP, RJ, SC.

Além disto, algumas atividades foram desenvolvidas também pela chef nos anos iniciais do 
Convívio na cidade. Segundo esta chef, a venda da banana na feira não rende, mas, se fizer uma geleia 
ou secá-la, agrega valor. É isso que ela pensa que os produtores devem entender. Ela cita, também, o caso 
do queijo branco em que ela sugeriu pôr uma pimenta para vender mais caro. Ela deu algumas aulas de 
culinária para as pessoas em casa, mas não necessariamente para os produtores.

Outra ajuda que ela menciona haver dado ao Agricultor 1 era que, quando as pessoas iam comer 
em seu restaurante, ela explicava como funcionava a produção dele e incentivava que fossem lá conhecer 
sua propriedade. 

Existe, portanto, uma contribuição do domínio social dos profissionais especializados no processo 
de comercialização. Entretanto, é restrita e os espaços de comercialização são limitados. As vendas 
desses produtores se limitam, basicamente, aos contatos que conseguem fazer na cidade, essencialmente, 
com a ajuda da líder e da chef. Estas, por sua vez, têm outras atividades prioritárias em suas vidas e, no 
SF, não voltam sua atuação, especificamente, para a comercialização. Esta atividade cabe aos próprios 
produtores, pois são eles que realmente dependem disto para viver.

Existe no SF uma exigência de capacidade empreendedora. Trata-se de um empreendedorismo 
“diferenciado”, pois promove a valorização da qualidade, a justiça social, a recuperação de hábitos 
tradicionais, mas, trata-se de um empreendimento e, portanto, requer dos participantes soluções práticas 
em seus contextos sociais para a viabilização de seu projeto.

A criação de um mercado para os produtos apoiados pelo SF implicará, portanto, a criação de 
espaços de comercialização em que o público consumidor esteja atento para as ideias do movimento. Esses 
espaços devem ser ampliados e voltados à incorporação de um público cada vez maior. Por conseguinte, 
cabe aos produtores a atitude de viabilizar esses espaços utilizando ao máximo todas as aberturas que a 
cidade oferece para isto e usar sua própria criatividade, sagacidade e capacidade de reflexão. Justamente 
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por este projeto ser sua estratégia de livelihood, eles deveriam contar com a motivação necessária e 
capacidade empreendedora.

Por exemplo, as feirinhas são uma possibilidade de venda, mas este não é propriamente um ambiente 
que atraia muitos consumidores. Essas feirinhas são relativamente afastadas do centro turístico, não há 
uma articulação entre elas e os diversos estabelecimentos gastronômicos da cidade; tampouco realizam 
atividades culturais, o que contribuiria para construir um espaço que, além do comércio, serviria para 
ampliar a convivência e o lazer. No próprio movimento SF Internacional existe o projeto “Mercado da 
Terra”, que é uma rede internacional de mercados, de produtores e de campesinos e é também um espaço 
coletivo para comprar, encontros, reconhecimentos e comidas. É um ambiente de sociabilidade e lazer, 
o que atrai pessoas.

Dado o tamanho e a importância social que o SF alcançou mundialmente, os membros locais 
poderiam aproveitar essas facilidades para criar algo mais chamativo. O próprio SF se presta a isto, esta 
é uma de suas estratégias para conquistar espaço comercial. O SF é referência comercial na Itália e os 
produtos que recomendam estão inseridos em cadeias supermercadistas.

Em Pirenópolis, esses produtores estão inseridos numa rede internacional do porte do SF, na qual 
circulam inúmeras experiências de produção e consumo, mas não se valem destas experiências para 
criar um comércio mais estruturado localmente. Nesta cidade, as agências dos atores dos dois domínios 
sociais dificultam esse tipo de empreendimento, pois o domínio social dos profissionais especializados se 
envolve de maneira restrita e os produtores, ainda que assumam uma postura ativa, reproduzem também 
uma atitude passiva, e ficam à espera de soluções do domínio social dos profissionais especializados – 
que não chegam.

Nesse contexto, se os produtores são os que demonstram a necessidade de concretizar e fortalecer 
o projeto – estratégias de livelihood –, então, são eles que deveriam assumir a liderança e se dedicar a 
encontrar soluções para os obstáculos que surgem no caminho. 

A cidade de Pirenópolis está cheia de pessoas altamente capacitadas em termos profissionais e com 
contatos que se estendem fora da cidade, mormente, em Brasília e São Paulo. Além disto, são pessoas de 
diversos ramos, como do setor hoteleiro, restaurantes, área ambiental, área de humanas que, em grande 
parte, procuram esta cidade para concretizar um estilo de vida mais voltado para a natureza e o contato 
social mais estreito, fugindo do individualismo característico dos grandes centros urbanos. São pessoas 
que se mostram mais disponíveis a cooperar com esse tipo de iniciativa do SF, entretanto, isto não foi 
explorado pelos membros do SF local.

Portanto, a inexistência dessa interação com um maior número de pessoas na cidade de Pirenópolis 
é resultado de uma agência pouco eficiente, tanto do domínio dos produtores como do domínio dos 
profissionais especializados. Esses produtores assumem uma postura de espera por ajuda, o que não é 
suficiente para o fortalecimento da comercialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi analisar os fluxos alimentares no movimento SF, ou seja, analisar como 
as ideias, conhecimentos, informações e práticas exitosas que transitam no movimento SF se configuram 
na cidade de Pirenópolis. Conjugada à teoria dos fluxos sociais foi utilizada a abordagem construcionista 
de Long que  permitiu compreender como este conjunto de informações e práticas exitosas viabilizadas 
pelo movimento foi inserido e contextualizado em Pirenópolis. Foi verificado que muito da riqueza do 
movimento se perdeu em decorrência da trama de relações entre os membros no contexto local. 

Por um lado, detectou-se entre os agricultores uma agência que dá ao movimento um sentido 
de estratégia de sobrevivência – livelihood –, mas eles não assumiram uma atitude mais pró-ativa no 
movimento. Por outro lado, os participantes do domínio social dos profissionais especializados não 
demonstram habilidade para encontrar saídas para as práticas comerciais necessárias ao sucesso do 
projeto. Somado a isto, consolidou-se uma estrutura de poder decorrente, notadamente, da agência 
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da líder, na qual ela se tornou o centro das decisões do movimento local. Com esta configuração, o 
movimento não conseguiu se enraizar comercialmente na cidade nem reuniu um conjunto grande de 
adeptos que pudessem consolidar o movimento nesse âmbito, levando ao seu quase desaparecimento.
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