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Resumo 
 
Partindo da análise de contextos socioculturais contemporâneos este artigo traz para a 
discussão o movimento Slow Food, uma tribo que evidencia ambivalências como fruto do 
cenário em que se insere. Através de uma atuação que permeia o conceito de táticas e 
estratégias de Michel de Certeau (2014), objetiva-se mostrar como que este movimento 
constrói uma retórica própria, possibilitando ao sujeito/consumidor novas formas de 
articular a visibilidade de sua posição ética. 
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Introdução 

Ao refletir sobre o cenário contemporâneo, precisamente após cem anos da eclosão 

da primeira guerra mundial, fica evidente a continuidade de uma luta, real e simbólica, entre 

guerra e paz. Permanece clara a ambivalência que caracteriza os tempos modernos, que em 

sua versão tardia mostra-se marcado por questões dialéticas que enaltecem suas profundas 

contradições. 

É neste contexto que a importância da comunicação torna-se irrefutável, tanto no 

âmbito global quanto local, pois ao mesmo tempo que possibilita relações e interconexões, 

estampa tais densidades através do delineamento das estratégias narrativas que são criadas. 

Dentro deste delineamento, que revela as ambivalências existentes, destaca-se o processo de 

globalização. Da mesma forma que este gera uma concentração sem precedentes de poder 

econômico e político, também propicia a emersão de movimentos de oposição a cultura 

hegemônica típica da globalização. 

Esta busca por um posicionamento de oposição ou de resistência pode ser vista, por 

um viés antropológico apontado por Adrian Peace (2006), como uma consequência que se 

expressa de modo natural. Isso ajuda a clarear a compreensão, como destaca Sassatelli 

(2010), de como a atuação de corporações globais na difusão da comida rápida, padronizada 

e de baixo custo, chama a atenção para produtos naturais, locais e tradicionais como fonte 

de uma sustentável prática agrícola que produz relações de trabalho mais justas. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM-ESPM), 
bolsista CAPES/PROSUP, e-mail: quelhadler@uol.com.br 
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Este apontamento tem relação direta, de acordo com Sassatelli (2010), com o fato de 

que com o aumento da invisibilidade da origem e qualidade do alimento - através 

globalização moderna dos sistemas de alimento industrial -, o discurso em torno da 

qualidade do alimento tem se tornado crucial. Isso gera o desenvolvimento de estâncias 

politizadas, as quais posicionam os ativistas do alimento como vanguardas de formas 

renovadas de sensibilização do consumidor. 

Deste modo, percebe-se um movimento de investimento em responsabilidades 

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

dos sujeitos que consomem. Segundo Sassatelli (2010), a documentação do investimento 

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

que as ciências sociais vêm demostrando que a comida em si, como também as escolhas e 

práticas a ela relacionadas, são políticas. A questão levantada pela mencionada autora é que 

a escolha de um alimento também pode funcionar como uma forma de protesto, não 

simplesmente por meio da abstinência ou renúncia, mas também através de uma busca de 

visões alternativas de prazer e satisfação.  

Neste contexto, como um reflexo do efeito da globalização, que ao mesmo tempo 

evidencia um mundo multifacetado também mostra uma busca de aproximação do local 

com o global, o movimento Slow Food pode ser apontado como uma instância significativa 

de resistência. O interesse em estudar este movimento pela comunidade científica emergiu 

recentemente devido a sua complexidade, que foi percebida no decorrer do tempo depois de 

um longo período de silêncio, principalmente por sociólogos, economistas, geógrafos e 

cientistas sociais (SASSATELLI, 2010).  

Esse movimento tem atraído grandes audiências e tem sido difundido pela cobertura 

midiática. Seu crescimento se destaca nos correntes debates sobre as redes de alimentos 

alternativos e questões morais que se apresentam no mercado. Desta forma, pode-se pontuar 

que sua vocação é nutrir uma discussão sobre qualidade de vida na sociedade pós-moderna, 

além dos valores e convenções que estruturam a vida econômica (SASSATELLI, 2010). 

Portanto, a noção de qualidade mostra-se como fundamental para o Slow Food, 

assim como a ideia de que o consumidor é o principal agente de mudança. Portanto, o Slow 

Food contribui para um corrente investimento do consumidor, o que faz contemplando 

questões em torno da origem gastronômica dos alimentos e atendendo aos anseios da classe 

média, público que majoritariamente o compõe (SASSATELLI, 2010). 
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Esse destaque ao consumidor revela uma visão que demonstra o sujeito 

contemporâneo como fruto da sociedade de consumo (Baudrillard, 2010), o que deve ser 

avaliado com cautela. Para isso, é de suma importância trazer para esta discussão Michel de 

Certeau (2014), que classifica o consumidor como um sujeito dominado. 

Assim, o investimento no consumidor, defendido pelo Slow Food como principal 

agente de mudança, não deve suscitar questões relativas ao seu empoderamento como um 

ator social estratégico. Ao contrário, a partir das análises de Certeau (2014), deve suscitar a 

possibilidade de ação a nível tático, pois representa um dos elos fracos da cultural ocidental 

hegemônica na qual se insere. 

Porém, ao ser apontado como uma forma alternativa de buscar prazer e satisfação à 

classe média, também pode ser visto como um movimento que se opõe a possibilidade de 

nivelamento. Dentro desta perspectiva, pode se visto como uma maneira de distinção de 

classe, o que passa a ser conivente com a estratégia de atuação dos detentores de poder. 

Desta forma, a proposta deste artigo é realizar uma tentativa de aproximação dos 

conceitos sobre estratégias e táticas desenvolvido por Michel de Certeau (2014) com as 

características que formatam o movimento Slow Food. A intenção é articular como que as 

ambivalências que compõe o movimento podem ser afetadas por um movimento de forças, 

que ao mesmo tempo que se opõe, se complementam dentro do contexto do qual fazem 

parte. A partir desta aproximação, propõe-se analisar como que o Slow Food pode 

promover modificações no espaço cotidiano, o que está diretamente relacionado com uma 

nova busca do sujeito por uma dimensão ontológica, ou seja, uma nova possibilidade de 

exercer sua atuação ética. 

 

O movimento Slow Food 

De acordo com site brasileiro do movimento Slow Food3, ele foi fundado em 1986 

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

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

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

mais de cem mil membros. 

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

alimento no planeta, enfatizando como princípio básico o direito ao prazer da alimentação a 

medida que defende que todos têm o direito fundamental ao prazer de comer bem. Isso está 

                                                
3 Fonte: http://www.slowfoodbrasil.com, acessada em 10/07/2014. 
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relacionado a defesa da herança culinária, das tradições culturais que a compõe e, 

consequentemente, da utilização de produtos artesanais de qualidade, produzidos de forma 

que respeite seus produtores e o meio ambiente.  

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

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

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

Desta forma, defende a importância dos consumidores serem bem informados sobre como o 

alimento é produzido, de forma que apoiem os pequenos produtores e, com isso, acabam 

tornando-se co-produtores. 

Assim, o prazer e a alimentação com consciência e responsabilidade são conjugados 

através do Slow Food, defendendo que todo alimento deve ser bom, limpo e justo. Tais 

características revelam preocupação com o sabor original e não padronizado, com a saúde 

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

a exploração do trabalho de quem o produz.  

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

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

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

bandeira pela sustentabilidade e preservação ambiental, conectando assim, o prato e o 

planeta. Esses aspectos podem ser resumidos pelo conceito de ecogastronomia, o qual pauta 

o direcionamento do movimento. 

Dentro do princípio deste conceito, o Slow Food apoia um modelo de agricultura 

com base no conhecimento das comunidades locais, destacado pelo site mencionado como 

o único tipo de agricultura capaz de oferecer formas de desenvolvimento para as regiões 

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

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

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

Após este levantamento embasado no site brasileiro do movimento, é importante 

introduzir pontos de vista de outras fontes a fim de aprofundar a compreensão do 

movimento. Desta forma, volta-se a atenção para o que Adrian Peace (2006) denomina 

como a bandeira política do Slow Food, que é o encontro bianual Terra Madre, que ocorre 

desde 2004 na cidade de Turin, na Itália. Como o maior acontecimento que reúne lideres 

políticos e pessoas comuns, Terra Madre proporciona o mais significante fórum no qual é 

elaborada a proposta de atuação política e ideológica do movimento. 
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De acordo com Adrian Peace (2006), Terra Madre não deixa de ser um testemunho 

da progressiva mudança da maneira de pensar sobre o futuro do planeta, repudiando uma 

trajetória marcada pela destruição social e danos ambientais. No entanto, é também nesta 

ocasião em que os mitos e os fetichismos do Slow Food entram em evidência. 

Para Adrian Peace (2006), a cerimônia de abertura do evento revela um bom 

exemplo de um teatro político, colocando no mesmo espaço o local e o global, aspecto 

descartável antes da presença de milhares de delegações e de grande quantidade de 

representantes de todos os tipos de mídia. Os costumeiramente dispersos e desconectos 

membros do movimento mostram disposição para saborear um modelo de comunidade pós-

moderna, formatando uma nova tribo. Isso fica evidente pela maneira que participantes se 

mostram emocionados e fazem uma profunda imersão neste acontecimento coletivo. 

Isso também é percebido a partir da ênfase retórica na fala de muitos participantes 

do movimento. Neste sentido, Petrini, o fundador do Slow Food, pontua que comunidades 

devem ser anárquicas e que a Terra Madre nunca deve ser estruturada, que é uma estrutura 

livre para seguir sua própria natureza. Dentro deste contexto, todos podem explorar suas 

fantasias, criatividade e traduzir seus direitos em obrigações (PEACE, 2006). 

Como coloca Peace (2006), para diversos membros do movimento, esse estilo 

retórico enalteceu um senso de comunidade e uma nova direção de sentido para o mundo e 

para a própria vida. Além de um sentimento de unidade, criou-se um senso de propósito 

para o evento como um todo. Isso sem sombra de dúvidas gerou múltiplos sentidos sobre 

este encontro, fator que marca precisamente porque este tipo de teatro político é importante 

para as novas tribos do período pós-moderno (PEACE, 2006).  

A partir dessas observações, Peace (2006) destaca que os pontos comuns de 

interesse e propostas de colaboração podem até serem expressos em um espaço virtual, mas 

a força simbólica das pessoas que ficam concentradas dentro de um lugar particular em um 

tempo específico continua a ser vital para o senso de pertencimento, a crença em ideais 

compartilhados e a noção de direcionar-se para o mesmo foco. 

Dentro desta crença nos mesmos ideais e direcionamento comum, Peace (2006) cita 

que na visão de Petrini, o elemento mais importante é a restauração da ordem produtiva, na 

qual o conhecimento local e a tradição regional relacionados com o alimento são 

reconhecidos e respeitados por todos. No entanto, sérias consequências da globalização são 

apontadas pelo movimento Slow Food como uma barreira para isso, afetando direta e 

indiretamente a produção de alimentos e o seu consumo. 
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Esta exploração sobre os efeitos da globalização não significa que o Slow Food seja 

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

busca uma posição mais negociada, pois como aponta Peace (2006), Petrini não é 

totalmente contra a globalização; sua crítica a ela se baseia no caminho que a economia 

global está trilhando, que é centralizadora, homogeneizante e desigual. Além disso, Petrini 

também não se intitula especificamente como um anticapitalista, o que critica são algumas 

características desse sistema que marcam uma atuação neoliberal do mercado. 

Deste modo, as relações entre as comunidades locais e os processos globais são 

exploradas de maneira persistente e persuasiva. A dominação das estruturas locais por 

processos globais tem sido desmantelada para restaurar os valores e méritos da produção de 

alimentos que ocorre através dos antigos meios de subsistência, em que o próprio sustento 

dependia de seu próprio cultivo. Deve ficar evidente por esta conjuntura que a dimensão 

cultural de produção de alimentos por artesãos é parte integral da retórica política da Terra 

Madre. Eles são centrais para a crítica do agrobusiness global, pois os atributos sociais da 

produção de pequena escala são essenciais para os contrates entre eles (PEACE, 2006). 

De acordo com o ponto de vista vinculado a Terra Madre, o agrobusiness global não 

é somente destrutivo para a cultura local, ele é em si sem cultura. Já a agricultura de 

pequena escala é concebida através do inerente respeito pela experiência e conhecimento de 

tempos remotos, como também compreensível para a cultura das comunidades 

contemporâneas em que é ainda predominante (PEACE, 2006). 

Com base nestas colocações sobre o sistema agricultor, é importante inserir o 

apontamento de Sassatelli (2010) de que o Slow Food apresenta como o seu perfil 

internacional o engajamento em renovar esse sistema. Para isso, o movimento também 

apresenta a necessidade de mudar o comportamento dos consumidores e das comunidades 

locais, em nome da uma re-avaliação do prazer e da sociabilidade como também da 

paisagem, meio ambiente e natureza. 

Desta forma, Sassatelli (2010) salienta que o prazer estético e sociabilidade 

recrutam a baixa escala, a interconexão global, localismo, aspectos que devem ser atingidos 

através da reponsabilidade de consumidores conscientes do que ocorre por trás da 

proliferação de mercadorias baratas produzidas de forma rápida. Assim, tais consumidores 

devem estar dispostos a suportar outras maneiras de articular a produção e o consumo. 

É por isso, segunda Sassatelli (2010), que o Slow Food insiste em menor quantidade 

de alimento e melhor qualidade deste, em prol da ênfase sobre a noção de que o alimento 
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prazeroso é democrático, mesmo que isso possa ser dispendioso. É relembrado que os 

padrões de consumo dependem de renda, mas não dela sozinha. Desta forma, o movimento 

defende que há outras maneiras de aumentar a disponibilidade do alimento de qualidade, 

como o provisionamento de gêneros alimentícios, a rotina de preparar e cozinhar o 

alimento, além de formas de manutenção e divisão.  

Assim, a qualidade do alimento é fundamental para a apreciação da comida como 

um bem cultural. O alimento pode se tornar um instrumento de educação, conscientização 

cultural e emancipação social. Em certo modo, o alimento e a cultura do comer fazem parte 

da chamada pequena ética (PERES-NETO, LOPES, 2013). Desta forma, o Slow Food 

defende que a politização é um resultado de um questionamento persistente sobre o 

conceito de qualidade do alimento (SASSATELLI, 2010). 

Dentro desta abordagem, a qualidade é colocada como uma representação da 

personalidade do consumidor, que demonstrando uma consciência inteligente, competência 

e exigência. Este se mostra apto para reconhecer a qualidade e suportar isso em suas 

considerações, agindo com mais cautela no mercado. Em particular, Sassatelli (2010) 

assinala que o que qualifica a referência do Slow Food ao consumo é seu foco na 

materialidade como cultura. Isso implica em colocar em primeiro plano a relação sujeito 

objeto, com o gosto e seu refinamento através de um treinamento prático sendo o principal 

dispositivo para aumentar a conscientização.  

Deste modo, o que Sassatelli (2010) chama “De-fetishization”, ou a iluminação das 

relações de produção que são embutidas nas mercadorias, são atreladas ao foco primário da 

cultura material como uma apropriação lenta, treinada e responsável. Treinar consumidores 

para consumir melhor pode ser concebido como a chave de um ato político. 

Portanto, esta invocação do consumidor como um elemento chave para a mudança é 

crucial para todo o campo do consumo crítico e político. Além do mais, as iniciativas de um 

consumo crítico pressupõem a noção que toda compra é um ato político (SASSATELLI, 

2010). 

 

Estratégias e Táticas como forma de atuação e visibilidade 

Após o descrever, ainda que brevemente, o Slow Food, destacando como o mesmo 

foi formatado, seus ideais e práticas que o compõe, parece-nos claro que este movimento 

traça um forte vínculo com a atuação e responsabilização do consumidor. Isso mostra que 

as ações do sujeito contemporâneo, no transcorrer de sua vida cotidiana, vem ganhando 
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foco quando se busca compreender de forma mais profunda as ambivalências que marcam 

os tempos atuais. 

Deste modo, verifica-se como essencial relembrar Michel de Certeau para iluminar 

essa discussão, a começar pela sua colocação de que “a atomização do tecido social dá hoje 

uma pertinência política à questão do sujeito” (CERTEAU, 2014, p. 51). Assim, o 

mencionado autor atrela a importância política do sujeito à formação da cultura cotidiana, 

pois acredita que a cultura cotidiana é de uma forma de apropriação ou reapropriação, as 

quais são praticadas através do consumo ou recepção.  

Para iniciar uma análise mais aprofundada sobre algumas das contribuições de 

Certeau (2014) para o campo acadêmico, é pertinente apontar que seu interesse em estudar 

o sujeito e suas práticas cotidianas foi despertado pela busca por entender melhor 

movimentos sociais. A partir dos acontecimentos que eclodiram em maio de 1968, Certeau 

mostra-se tocado e dirige seu esforço intelectual para elucidar a situação a partir de uma 

ótica micro-social. Assim, procura compreender aquilo que o ser humano se transforma de 

acordo com as experiências que vivencia, com o intuito de analisar a veracidade do que 

constitui a cultura em uma sociedade. 

Michel de Certeau (2014) revela-se uma mente intrigada, perspicaz e crítica, que 

esquiva-se das formulas prontas estruturadas por cânones rígidos e hierarquias que 

marcavam sua época. Na busca por trilhar seu caminho próprio, formata sua questão de 

pesquisa sem se preocupar no incômodo que ela pode causar, pontuando, deste modo, a 

pergunta “como se criar?”. Essa questão já mostra em si mesma uma inversão na forma de 

perceber o mundo a sua volta, revelando um deslocamento da perspectiva de um consumo 

passivo para formas de apropriação dos produtos que evidenciam uma criação própria de 

cada consumidor. 

Deste modo, Certeau (2014) aponta que a vida social é composta majoritariamente 

de formas de apropriação únicas, que quando são percebidas pela indústria cultural, são 

intituladas como formas de resistência ou de barreiras para o desenvolvimento sociocultural 

previsto. É através da análise da vida comum que o autor desvela uma inteligência ordinária 

que, por meio de circunstancias e ocasiões específicas que surgem no decorrer da vida 

cotidiana, provocam criações efêmeras. 

Assim, Certeau chama a atenção para trilhas que se formam sem serem vistas, 

movimentando de forma astuta por rotas desconhecidas, criadas por usos próprios do que se 

consome. É através do que é tirado do seu lugar dito como certo que passam a serem 
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perceptíveis. E, assim, Certeau complementa: “as práticas do consumo são os fantasmas da 

sociedade que leva o seu nome. Como os “espíritos” antigos, constituem o postulado 

multiforme e oculto da atividade produtora” (CERTEAU, 2014, p. 92). 

Como resultado de suas análises, Certeau constrói uma concepção política do agir 

que atravessa as relações de força que compõe uma sociedade. Coloca em discussão as 

atuações táticas e estratégias que formatam as relações socioculturais, permeadas pelo 

poderio econômico a medida que enfatiza: “a tática é determinada pela ausência do poder, 

assim como a estratégia é organizada pelo postulado de um poder” (CERTEAU, 2014, p. 

95).  

Ao explicar mais detalhadamente o que caracteriza cada uma, destaca que a 

estratégia se pauta pelo domínio de um lugar próprio, que se distingue aos olhos dos outros 

e perpetua no decorrer do tempo. Isso evidencia um domínio do tempo através de uma 

autonomia, que se relaciona a busca pela visibilidade, tanto de se fazer notado pela 

detenção de um poder, quanto de possuir visões privilegiadas do mundo, antecipando-se ao 

tempo pela capacidade de leituras prévias dos lugares. É um gesto de raiz cartesiana, 

vinculado à modernidade militar, científica e política.  

Já a tática é marcada pela ausência de um lugar próprio, de autonomia e de 

previsibilidades. Ela pertence a um não lugar, o que lhe fornece mobilidade para aproveitar 

as ocasiões, que muitas vezes aparecem através das falhas de vigilâncias dos espaços 

dominados. 

Enquanto as relações espaciais são privilegiadas pelas estratégias, o saber lidar com 

o tempo torna-se crucial para o desenvolvimento das táticas. É através do aproveitamento 

de um instante preciso que se abre possibilidades de caça em territórios já demarcados por 

um poder estratégico. Deste modo, a tática está relacionada à astucia, necessitando de 

movimentos rápidos, criativos e sutis. Assim, Certeau resume a tática como a arte do fraco. 

A partir da construção deste olhar cauteloso como uma forma de análise, Certeau 

(2014) debruça em uma produção silenciosa exercida por todos aqueles que não são 

produtores de uma cultura legitimada. Procura detectar o que os consumidores fazem com 

aquilo que consomem, visto que é algo que fica camuflado pelo sistema de produção das 

industrias culturais. Portanto, o autor busca a produção não exercida por pequenos grupos, 

mas pela maioria que paga pelos produtos-espetáculos produzidos pelas indústrias culturais, 

marginalizada pela falta de legitimidade. 
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No entanto, Certeau (2014) destaca que esta marginalização não é homogênea. Ela 

se diferencia de acordo com as relações de força que a envolve. Os consumidores possuem 

margem de manobra distintas em relação ao sistema de produtos que lhes são ofertados.  

Esta possibilidade de manobra é articulada no interior da cultura, a qual confere ao 

mais forte legitimidade, controle ou o seu próprio deslocamento. Certeau (2014) coloca que 

é a partir das táticas do consumo, o que também denomina de engenhosidades do fraco, é 

que irá emergir um processo de politização das práticas cotidianas. 

Dentro desta discussão, Certeau (2014) aponta que a subversão da dominação pode 

ocorrer no seu processo de assimilação pelos tidos como dominados, o que torna-se visível 

através da forma de apropriação do que lhe é posto para consumir. Isso pode ser perceptível 

nos processos de colonização indígena como também, em menor grau, nas sociedades 

ocidentais contemporâneas.  

De qualquer forma, para entender o significado de algo ou alguma coisa, Certeau 

(2014) defende que é preciso analisar como é manipulado por seus usuários, sendo que 

apenas a presença ou mesmo a circulação não trazem uma elucidação satisfatória. Também 

coloca a necessidade de esquivar-se dos dados estatísticos, que associados à racionalidade 

instrumental, só conseguem revelar o que é homogêneo. O autor destaca que a estatística 

não leva em conta o que pode significar uma inventividade cotidiana, algo que não seja 

literal, composto por uma bricolagem heterogênea de operações e histórias diversas. 

Deste modo, Certeau (2014) busca observar a inteligência e a capacidade de 

inventividade do mais fraco, que por estar desarmado frente às operações estratégias 

realizadas por quem exerce o poder, desenvolve uma mobilidade tática própria. Essa 

mobilidade também é facilitada pelo repertório que os bens culturais carregam. Assim, o 

autor ressalta que é a partir dos procedimentos de consumo que o sujeito consegue 

preservar sua diferença em meio a uma dominação que impõe leis próprias. 

Neste contexto, Certeau chama a atenção para a análise das construções retóricas, 

que abarcam as metáforas, figuras de linguagem, possibilitando o emprego do mesmo 

material de diferentes formas. São os “desvios metafóricos, condensações elípticas, 

miniaturizações metonímicas etc” (CERTEAU, 2014, p. 97), que revelam manipulações da 

sintaxe, alterando sentido próprio da língua vigiada pela gramática. 

Essas manobras das maneiras de falar são utilizadas na tentativa de inverter 

posições, impactando as maneiras de fazer das práticas cotidianas. Isso evidencia uma 

aproximação dos movimentos retóricos às astúcias práticas, pois são indicadores de jogos 
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de força que permeiam o consumo, fornecendo subsídio para a análise das táticas do fraco 

(CERTEAU, 2014). 

Com a perda de estabilidade que acomete a época contemporânea, atrelada a uma 

expansão generalizada da racionalidade técnica em diversos âmbitos da atuação humana, as 

táticas começam a ser cada vez mais visíveis. Isso significa que o consumo é infiltrado por 

um movimento migratório de práticas (CERTEAU, 2014). 

Com isso, o modelo estratégico vigente acaba sendo modificado aos poucos, assim 

como sua capacidade transformadora. Neste contexto, Certeau (2014) faz alusão a um 

estágio avançado deste cenário, a partir da proliferação incontrolável de táticas imersas em 

forças estratégicas, essas últimas exercendo coerções para propiciar uma segurança 

socioeconômica ao seu poder. O questionamento que autor realiza é se isso faz referência 

ao cenário cosmopolita realmente futuro, ou ao próprio presente. 

Assim, pontuando que as astúcias têm origem milenar, assim como um futuro a ser 

desbravado, Certeau deixa claro que, ao se analisar as táticas cotidianas atuais, deve-se 

levar em conta seus horizontes de origem e perspectivas futuras. Esse mapeamento é 

importante para evitar o que o mencionado autor nomeia como “efeito da análise”, que 

mesmo sendo uma etapa de pesquisa fundamental, pode se tornar obsessiva na descrição de 

um fenômeno e não ver o que lhe é heterogêneo. Isso se deve ao fato inerente de que os 

próprios pesquisadores pertencem aos sistemas que estudam, sendo que “uma ideologia 

crítica não muda nada o seu funcionamento, pois a crítica cria a aparência de uma distância 

no seio da pertença (CERTEAU, 2014, p. 99).  

A partir deste argumento, Certeau enfatiza que existe uma profunda diferença entre 

o que se mostra em uma análise e o que a experiência da prática consiste. 

Consequentemente, evidencia que entre as táticas praticadas cotidianamente e a elucidação 

estratégica, feita através da análise científica, há uma grande desproporção. Deste modo, 

questiona “Daquilo que cada um faz o que é que se escreve? Entre os dois, a imagem, 

fantasma do corpo experiente e mudo, preserva a diferença” (CERTEAU, 2014, p. 100). 

 

Sob uma ótica crítica 

O consumo, apontado por Certeau (2014) como táticas do fraco, tem uma longa 

história de problematização moral e política. A partir de um crescimento global desigual, 

questões relacionadas a sustentabilidade e justiça global tem aumentado sua relevância. A 

corrente classe média ocidental é responsabilizada como principal cúmplice deste cenário, 
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pois suas astúcias são muitas vezes apontadas como uma retórica conivente com as relações 

hegemônicas, das quais acaba se beneficiando.  

Desta forma, a articulação da noção de “direito ao prazer” realizada pelo Slow Food, 

composto majoritariamente por sujeitos oriundos das classes médias de acordo com 

Sassatelli (2010), enseja o questionamento se é um movimento subversivo ou conveniente 

com as elites. Ou seja, pontua-se se o Slow Food representa uma crítica viável às tendências 

contemporâneas no mercado globalizado, ou uma espécie de associação elitista que 

reproduz uma forma de distinção dentro do mercado (SASSATELLI, 2010). 

Em face a essa questão, é importante ressaltar que enquanto motivos hedonistas e 

estéticos são considerados importantes mas secundários para a solidariedade em iniciativas 

de consumo consciente (PERES-NETO, 2014), o Slow Food os prioriza. Desta forma, 

normatiza uma visão humanista do prazer e sua visão política de refinamento do gosto 

(SASSATELLI, 2010). 

Isso mostra uma contradição do movimento, principalmente no que diz respeito a 

sua crítica ao fast, referindo-se a comida rápida e padronizada, que como prega em seu 

discurso, carrega injustiças socioculturais e danos ambientais. Pontua que o fast reflete um 

ato de comer excessivamente confortável que não conduz ao prazer, mas sim a uma 

satisfação superficial e ilusória. Assim, ao invés de desenvolver uma retórica universalista 

de um bem estar justo, o Slow Food desenvolve uma retórica humanista do prazer, prazer 

tal que obtém um caráter normativo (SASSATELLI, 2010). 

No entanto, dentro deste contexto contraditório, é essencial trazer para análise o fato 

de que pelo o que se tem observado do movimento na última década, esse direito ao prazer 

significa o gatilho para a busca de um bem comum global – desde da preservação de 

tradições culturais e da biodiversidade até uma distribuição mais equilibrada de recursos 

entre os países (SASSATELLI, 2010). 

Assim, tendo em vista esses paradoxos que envolvem o movimento, fica claro que 

eles estão relacionados a tensões entre a inclusão e exclusão que permeiam a cultura de 

consumo contemporânea. Precisamente, no caso do Slow Food, destaca-se a relação 

dicotômica do elitismo vinculado ao refinamento do gosto, com a igualdade designada 

como democratização do gosto (SASSATELLI, 2010). 

 De acordo com esses argumentos, Sassatelli (2010) propõe que o Slow Food, ao 

invés de ser caracterizado como elitista, seja colocado dentro de uma perspectiva 

humanista. Trata-se de uma clara aposta pela ética, por recolocar o sujeito no centro do 
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debate. Isso revela uma nova possibilidade de olhar a classe média, não se apegando a sua 

cumplicidade com a globalização e o consumo, mas visualizando nesta classe um recurso 

para a mudança através articulação das tribos pós-modernas das quais faz parte, como o 

Slow Food.  

Deste modo, o movimento traz uma problematização política que caracteriza sua 

especificidade. Sua retórica está inscrita em uma forma particular de problematizar o 

consumo, que se refere a articulação de questões éticas e estéticas do alimento, o que se 

relaciona com o gosto, sua educação e seus prazeres (SASSATELLI, 2010).  

Dentro desta retórica, percebe-se a construção de mistificações e fetichismos. Um 

exemplo disso é a utilização do termo comunidade, o qual constrói um tipo particular de 

imaginário rural baseado na relação face-a-face, sentimento de pertencimento, coerência 

identitária e obrigações morais. A partir do momento que este termo começou a ser 

utilizado pelos líderes cosmopolitas do Slow Food e seus aliados políticos, não houve 

reflexões sobre suas implicações (PEACE, 2006). 

Desta forma, foi criado o termo “Food Community” para designar comunidades que 

se enquadram na retórica do movimento, criando uma identidade própria. Isso aumenta o 

senso de pertencimento entre os integrantes do Slow Food, caracterizando-o como uma 

tribo pós-moderna, ou seja, a união por ideais, não compartilhando necessariamente o 

mesmo local físico. 

A questão é que termo “Food Community” provou ser especialmente problemático, 

pois o seu constante uso desencadeou o pressuposto de que o que fosse considerado “Local” 

o seria baseado na “Community”. Porém, ao ter contato direto com os pequenos produtores, 

Peace (2006) destaca que fica claro que os agrupamentos familiares, as inter-relações de 

vizinhos e as associações comerciais somente ocorrem por estarem espacialmente 

próximos.  

Isso revela que o Slow Food não considera suas possíveis assimetrias e dificuldades 

de desenvolver um trabalho em comum, os coloca debaixo do guarda-chuva da suposta 

“Food Community”, como se simplesmente ser local fosse o começo e o fim da questão. 

Quando o termo é elevado ao plano global, o nível da mistificação é ainda mais evidente, 

como se a participação na comunidade se tornasse apenas uma questão de ser conectado e 

manter uma rede de relacionamentos em um sentido muito vago (PEACE, 2006). 

A mistificação em torno do conceito de comunidade é inseparável do fetichismo 

focado na icônica figura do pequeno produtor. O local passa a ser valorizado como um 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 14 

lugar de uma comunidade santificada, em oposição ao global como a representação de um 

poder irrestrito, então o artesão agricultor é mitificado em oposição a ordem demoníaca do 

agrobusiness. No centro desta construção há uma idealização da relação do produtor 

independente com o solo e a semente. Em contraste com a exploração de ambos com foco 

no lucro feita pela agricultura industrial, o pequeno produtor é apontado como alguém que 

conserva o seu meio naturalmente, através do constante trabalho para extrair a subsistência 

enquanto preserva a sustentabilidade de seus recursos básicos (PEACE, 2006). 

Em termos antropológicos, a pequena produção de mercadorias pode ser distinguida 

em inúmeras maneiras da equivalente produção em larga escala, mas a ideia de que o 

pequeno produtor pode ter uma posição mais autônoma no mercado em relação ao sistema 

de produção em larga escala, enquanto se abstém de explorar os escassos recursos sociais e 

naturais, é algo difícil de se sustentar (PEACE, 2006). 

Geralmente, a imagem do pequeno produtor está associada a sua habilidade de 

produzir algo específico. Porém, as amplas relações de produção na qual todos os atores 

econômicos estão envolvidos assegura uma dependência mais ampla, o que evidencia que 

uma ordem desigual é inescapável (PEACE, 2006). 

Assim, o mais importante a ser destacado é que, enquanto a produção de pequena 

escala está geralmente nas mãos de locais não marcadamente desiguais de outros locais 

semelhantes, a produção de mercadorias em pequenas quantidades pode provar 

consistentemente exploradora de desigualdades locais, como de classe, gênero e de idade. A 

fetichização da dignidade do pequeno produtor dentro da ficção de uma economia natural 

pode facilmente resultar em uma falha para reconhecer as indignidades e desigualdades 

impostas a muitos outros dentro do restrito limite da comunidade rural (PEACE, 2006). 

 

Considerações em processo 

Após a análise de alguns aspectos de uma tribo pós-moderna, fica claro a existência 

de ambiguidades e questões contraditórias que a caracteriza e a enquadra como fruto dos 

contextos socioculturais contemporâneos. O Slow Food mobiliza questões cruciais, como o 

crescimento econômico, o acesso a recursos e a proteção ambiental, mostrando a 

complexidade que envolve o consumo crítico ou consciente. Além disso, apresenta uma 

especificidade, que é a problematização política de uma ética e estética do consumo de 

alimentos, o que aumenta a necessidade de análise crítica do movimento. 
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Assim, ao mesmo tempo que critica sérias questões que abalam os contextos atuais, 

cria mistificações e fetichismos para aumentar o poder de seu discurso. Quando isso é 

analisado pela ótica das estratégias e táticas (CERTEAU, 2014), é possível vislumbrar a 

construção de uma retórica dupla. Ou seja, a medida em que se pauta como uma atuação 

tática dentro do contexto global, criticando as relações hegemônicas de poder, posiciona-se 

com uma atuação estratégica frente as suas relações de força internas, manipulando um 

discurso na busca por visibilidade sem realmente prestar atenção aos que continuam sem 

voz no movimento. 

Isso mostra novas possibilidades de atuação do sujeito, com uma ética não 

necessariamente dúbia, mas astuta, que se articula para sobreviver frente as ferramentas 

dispostas. Portanto, as modificações atuais que o Slow Food promove no espaço cotidiano 

estão atreladas ao âmbito das relações interpessoais, a uma comunicação cotidiana que pode 

alterar histórias de vida em busca de um novo posicionamento ontológico.  

Em uma instância macro, ele apresenta questionamentos importantes. No entanto, 

em sua atuação utiliza alguns recursos políticos e simbólicos que mais refletem o poder que 

critica, espelhando as contrações do contexto em que se insere. 
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