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Resumo 
 

A alimentação é um processo multidimensional, cujos determinantes passam por 
modificações ao longo do tempo. O Movimento Slow Food, chega ao Brasil em 2000, 
com a proposta de promover práticas alimentares de forma a valorizar a comensalidade, 
as informações sobre a origem do alimento, a conservação da biodiversidade, proteção 
do meio ambiente e custo adequado a quem produz e consome. Este trabalho objetiva 
trazer algumas reflexões sobre como a noção de risco é abordada em duas campanhas 
temáticas desenvolvidas pelo Movimento Slow Food com base nas publicações 
disponibilizadas na página do movimento na internet e material institucional distribuído 
para as atividades do movimento. 
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Introdução 

 

 A alimentação é um processo multidimensional, sendo que as decisões sobre a 

mesma constituem práticas alimentares repletas de valores que transformam o alimento 

em comida, sendo esse processo voltado para o atendimento das necessidades vitais 

como também para a satisfação de desejos construídos a partir do mundo social. O que é 

considerado como alimentação saudável tem mudado de acordo com contextos 

históricos e diferentes formas de construção social. A cada instante, novas descobertas 

científicas reconfiguram novos consensos e recomendações nutricionais, contradizendo 

práticas alimentares que se estabeleceram como saudáveis ao longo do desenvolvimento 

da ciência da Nutrição (AZEVEDO, 2008; POLLAN, 2008). 
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Com o aumento das doenças crônicas marcando o processo de transição 

epidemiológica no Brasil, a alimentação ganha destaque ao ser considerada como fator 

de risco para o desenvolvimento das mesmas. Assim, orientações para práticas 

alimentares com modificações quantitativas e qualitativas passam a ser valorizadas 

como formas de se obter uma alimentação saudável e controlar essas doenças. 

O movimento Slow Food surgiu em 1986 na Itália, se constituindo como uma 

Associação Internacional em 1989, obtendo a adesão de 15 países aos princípios 

ideológicos do mesmo. O objetivo do movimento é a busca pelo alimento “bom, limpo 

e justo”, traduzindo esses valores ao promover uma lógica de consumo alimentar 

alternativa ao sistema de base agroindustrial, valorizando o prazer ao se alimentar, as 

tradições culturais de plantio e preparo, a proteção do meio ambiente e a adequação do 

preço do alimento para quem produz e consome (GENTILE, 2016). Suas atividades 

envolvem ações como catalogação de alimentos sob o risco de extinção e a educação 

dos consumidores, entre outras. Como lógica de trabalho, campanhas temáticas são 

destacadas para a produção de material institucional e disponibilizadas para o 

desenvolvimento das atividades nos núcleos locais.  

O presente trabalho objetiva trazer algumas reflexões sobre como as noções de 

risco e saúde são abordadas nas campanhas temáticas desenvolvidas pelo Movimento 

Slow Food a partir das publicações disponibilizadas na página do movimento da internet 

e do material institucional distribuído para a realização das atividades do movimento. 

 

As concepções de saúde e a lógica do Slow Food 

 

 Na tentativa de se buscar os discursos da saúde no movimento Slow Food cabe 

destacar que a saúde é um conceito histórico e socialmente construído, levando-se em 

conta igualmente que as concepções de saúde também sofreram variações ao longo do 

tempo, sendo importante ressaltar a indissociabilidade das condições concretas de 

existência.   

Pode-se dizer que o conceito de saúde vigente no cenário contemporâneo é 

marcado pelo que alguns autores denominam medicalização, entendido como um 

processo pelo qual problemas não-médicos tornam-se definidos e tratados como 

problemas médicos, usualmente em termos de doenças e desordens. Cabe evidenciar 

que esse processo é dinâmico, na medida em que durante o século XX surgiram novas 
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redefinições para o que se considerava doença devido a diversos fatores, tendo o 

acirramento da lógica do risco e as descobertas tecnológicas importante contribuição 

nesse processo. (FOCAULT, 2015, CONRAD, 1992, VAZ &PORTUGAL, 2012). 

A discussão sobre saúde como um conceito ampliado é assumida pelas 

instituições internacionais, principalmente a partir das discussões sobre promoção da 

saúde na década de 80, tida como “o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação 

no controle desse processo”. Tal conceito emerge no âmbito internacional, em um 

momento onde há a rediscussão dos sistemas de saúde predominantemente orientados 

pela medicina curativa bem como a desumanização dos serviços em saúde. Evidencia-se 

um avanço no reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, o que permite 

ressignificar o processo participativo da comunidade e seu potencial mobilizador, 

influenciando a participação social no âmbito da reformulação de sistemas de saúde no 

mundo (CZERESNIA, 2013). 

A preocupação em relação ao consumo de alimentos pode ser interligada com as 

discussões sobre saúde coletiva, bem como com a operacionalização da promoção da 

saúde, compreendendo a mesma a partir dos seus determinantes sociais. Apesar da 

concepção de Promoção da Saúde reforçar a importância da participação social, há um 

reforço da responsabilização individual pelas soluções em saúde associada à valorização 

do componente alimentar como fator de risco para o desenvolvimento de doenças. 

O Slow Food, tendo a centralidade do alimento como referencial para a sua 

atuação, considera a alimentação como elemento chave para uma boa saúde como um 

direito humano e um bem comum. Sua lógica de atuação é tida como uma alternativa a 

um sistema alimentar que em última instância produz doenças ao disponibilizar 

alimentos altamente industrializados, ao favorecer a contaminação da água, do solo e do 

ar (PETRINI et.al. 2012).  

 

Alimentação e Risco 

 

Hábitos alimentares vistos sob a perspectiva do risco podem resultar em diversos 

significados culturais. Beck (2011) define a sociedade contemporânea como a sociedade 

do risco, sendo que este é visto como central para a tomada de decisões. Na sociedade 

do risco, a produção social de riquezas é acompanhada pela produção social dos riscos. 
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Ameaças e riscos são produzidos simultaneamente no processo de modernização cujos 

efeitos são isolados e redistribuídos de modo que não comprometam esse processo, na 

tentativa de não ultrapassarem as fronteiras do que é aceitável no âmbito social, 

ecológico e de saúde.  

A identificação e redução de riscos é um dos principais objetivos da saúde 

pública cujas análises produzem uma ideia de cientificidade e dão legitimidade aos 

discursos e procedimentos médicos. Porém essa abordagem na busca por sua 

especificidade e precisão, tende a ser reducionista ao abordar a complexidade dos 

problemas de saúde. No entanto, questiona-se em que medida essa abordagem pode 

trazer maiores possibilidades de compreensão da realidade, visto que para que isso 

aconteça, a medida do risco deveria ser utilizada assumindo critérios de adequação 

(CZERESNIA, 2013). 

 A centralidade da noção de risco para as tomadas de decisão em saúde marca 

também as construções discursivas sobre corpo, vida saudável, modos e estilos de vida. 

Como exemplo, temos as práticas preventivas de saúde que objetivam evitar todas as 

situações que venham trazer perigo. A noção de sujeito passa a ser substituída por uma 

combinação de fatores de risco, onde o objeto da intervenção deixa de ser uma relação 

entre o cuidador e o ser cuidado. Dessa forma, a prevenção é uma prática para prevenir 

a ocorrência de comportamentos indesejáveis (CZERESNIA, 2012). 

É importante salientar que na construção das definições de risco existem pontos 

de vista concorrentes entre atores da modernização e afetados, alterando a neutralidade 

da racionalidade científica que usualmente é apresentada como um valor para essa 

definição. A determinação objetiva do risco mostra-se insuficiente na medida em que 

constatações de risco são baseadas em possibilidades matemáticas e interesses sociais 

(BECK, 2011). 

A noção de risco permeia várias escolhas alimentares. A preocupação com a 

segurança alimentar normalmente esteve relacionada ao medo da privação, coexistindo 

atualmente com a preocupação em relação à qualidade alimentar e a produção de 

conhecimento contínua identifica a cada dia novos riscos. Assim configuram-se 

comportamentos alimentares marcados pelas ansiedades em relação ao comer, onde o 

ser humano apesar de ser capaz de se adaptar a diversos tipos de dieta, está sempre 

exposto a estímulos de inovação para a sobrevivência, mas ao fazer escolhas 

alimentares, se depara com situações que geram questionamentos onde a desconfiança 
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sobressai, pois todo alimento novo pode conter perigo e apresentar risco (SANTOS & 

MENASCHE, 2015; SANTOS, 2008). 

Valores e conseqüências culturais são produzidos diante desse modelo que 

considera o risco como fator determinante no processo saúde-doença. A normatividade 

médica, ao julgar a doença como resultado de uma série de mecanismos funcionais 

alterados, desconsidera o aspecto global, pois saúde e doença são acontecimentos que 

dizem respeito ao organismo em sua totalidade (CZERESNIA, 2012). 

 

As campanhas Temáticas do Slow Food 

 

Para o presente trabalho, destacaremos duas campanhas temáticas: A Campanha 

contra os Organismos Geneticamente Modificados e A Defesa dos Queijos Artesanais. 

 

A Campanha Contra os Organismos Geneticamente Modificados 

 

Iniciada em 2013 juntamente com a direção internacional, a publicação aponta o 

posicionamento do Movimento Slow Food contra o plantio comercial e defende uma 

alimentação humana e animal livre de Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMS).  

Nas publicações referentes a essa campanha, o Movimento Slow Food se 

posiciona contra o cultivo desses alimentos para alimentação humana, afirmando 

severos impactos sociais bem como ameaças às culturas alimentares tradicionais e o 

sustento de pequenos produtores, além de afirmar a importância da rotulagem sobre 

esses alimentos a fim de garantir o direito à informação ao consumidor. A noção de 

risco aparece na medida em que OGMS na alimentação são considerados duvidosos no 

que diz respeito à insuficiência de informações a respeito dos aos seus impactos sobre a 

saúde corroborando “processos e tecnologias emergentes nos quais existe a necessidade 

de dimensionar os seus efeitos sobre os indivíduos e meio ambiente” (GONDIM, 2007). 

Os OGMS, ao terem suas dúvidas com relação à saúde como justificativas para 

serem rejeitados, expressam essa noção de incerteza. De acordo com Gondim (2007), a 

incerteza é gerada devido ao fato dos problemas serem expostos a especulações e ao 

surgimento de novas situações e, dessa forma, evocam questões de risco que podem 

fugir ao escopo do saber científico, demandando adequações ao contexto. 
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Na tentativa de se lidar com as incertezas, o movimento defende o princípio da 

precaução. Segundo esse princípio, diante das incertezas que o consumo de transgênicos 

traz à saúde, decisões políticas de cunho regulatório devem ser tomadas com base na 

cautela, excluindo esses alimentos da cadeia alimentar até que os impactos na saúde e 

no meio ambiente sejam avaliados com base em estudos ampliados, garantindo o seu 

consumo com segurança (GONDIM, 2007; NODARI & GUERRA, 2003). 

  De acordo com Gondim (2007), a mudança na natureza do risco, decorrente dos 

avanços tecnológicos, científicos e do padrão produtivo, no âmbito político gera novas 

responsabilidades da esfera pública na avaliação e gerenciamento do risco para a saúde 

criando uma demanda de gerenciamento social do risco na qual entidades da sociedade 

civil como o Slow Food se posicionam e procuram ocupar espaços decisórios. 

 No campo da saúde as ações relacionadas ao gerenciamento de risco têm sido 

voltadas para estudos experimentais em animais em laboratório (toxicidade) e a 

epidemiologia, na tentativa de quantificar através de modelagem bioestatística os fatores 

de risco e suas correlações com danos biológicos nos seres vivos, reduzindo o risco à 

sua dimensão biológica representando uma média entre espaços, tempos e contextos. No 

entanto, é um conceito de central importância na contemporaneidade direcionando a 

tomada de decisão em face de situações de incerteza (GONDIM, 2007). 

Essa percepção pode também ser evidenciada quando o Movimento Slow Food 

apresenta as limitações sobre os efeitos dos transgênicos na saúde. Ele aponta as 

insuficientes avaliações toxicológicas realizadas em curto espaço de tempo, 

demandando estudos que realizem essas avaliações em um período maior de exposição 

a fim de apresentar quais seriam os reais efeitos sobre a saúde. 

 Ainda sobre risco, essa noção também está presente em um dos desdobramentos 

da Campanha contra OGMS, a Campanha pela Defesa do Cultivo do Milho Crioulo. De 

acordo com o Movimento Slow Food, aproximadamente 90% do milho plantado no 

Brasil é transgênico e, como a produção em larga escala é direcionada para a indústria e 

apenas pequena parcela para alimentação humana, isso caracterizaria tal produção como 

uma ameaça ao direito humano à alimentação adequada. O aspecto toxicológico 

novamente surge na condenação do cultivo agroindustrial de milho e no fato de ser em 

sua maioria modificado geneticamente para resistir a banhos letais de herbicidas e 

secretar inseticidas configurando em um alimento prejudicial à saúde. 
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A proteção da biodiversidade alimentar é outra premissa do Movimento Slow 

Food, e é expressa através da campanha pela valorização do cultivo das variedades 

tradicionais de milho, os milhos crioulos. As variedades transgênicas ao se 

autopolinizarem podem contaminar os cultivares crioulos, ameaçando o cultivo 

tradicional bem como os valores simbólicos associados a essa prática. 

A defesa do direito à informação e à escolha é expressa na defesa da rotulagem e 

do selo de identificação nos produtos com transgênicos. Este posicionamento vai ao 

encontro da defesa da democratização da comunicação na saúde, expressa pela 

reivindicação pela ampliação e facilitação do acesso às informações necessárias para o 

controle social, na medida em que na atualidade a rotulagem referente a alimentos 

transgênicos encontra-se ameaçada através do Projeto de Lei da Câmara 34 de 2015 

(BRASIL, 2015). Este projeto altera a lei de Biossegurança, isentando os produtores de 

alimentos de informarem ao consumidor sobre a presença de componentes transgênicos 

quando esta se der em porcentagem inferior a 1% da composição total do produto 

alimentício. 

 

A Defesa dos Queijos Artesanais 

A Defesa dos Queijos Artesanais é uma Campanha que surge inicialmente em 

2001 no Movimento Internacional, sendo adotada no Brasil em 2011. A principal 

bandeira defendida é a preservação do patrimônio alimentar oriundo da produção 

artesanal de queijos artesanais de leite cru, recém ordenhado e não pasteurizado. 

A base de produção industrial exige o cumprimento de normas sanitárias para 

comercialização (PAIVA, 2014). Segundo o Movimento Slow Food, as normas que 

exigem a pasteurização, dentre outros procedimentos, prejudicam as qualidades 

sensoriais e nutricionais dos queijos artesanais, descaracterizando o produto e 

impedindo a comercialização e inserção do produtor no mercado. 

  A legislação sanitária brasileira sofreu modificações principalmente na década 

de 90, visando tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo. Há 

que se ressaltar que, dessa forma, sendo orientada para a produção em larga escala, 

concepções de qualidade são caracterizadas por padrões técnicos nem sempre 

consensuais, sendo de difícil acesso para pequenos produtores marginalizando a 

produção de base familiar (PAIVA, 2014). Com essa dificuldade de adequação às 
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normas higiênicas e de controle microbiológico, produtos alimentares tradicionais 

passam a constituir um produto condenado segundo o ponto de vista sanitário.   

O cumprimento dessas normas é parte das ações de vigilância sanitária no Brasil. 

Essas ações compreendem diferentes acepções de risco como: perigo virtual, ameaça de 

agravos relacionados com determinados elementos e a probabilidade de ocorrer um 

evento adverso à saúde na presença de determinado fator (FREITAS & SANTOS,2013). 

Diante dessa multiplicidade de fatores que orientam tais ações, abre-se um espaço para 

discussões e questionamentos diante de novas situações que podem constituir riscos à 

saúde e precisam ser avaliados constantemente. 

O atual sistema alimentar, de origem agroindustrial, tem como um de suas 

principais características a padronização dos produtos alimentícios como uma estratégia 

para venda em larga escala. As corporações alimentares, ao disponibilizarem alimentos 

nas grandes redes de supermercados, têm suas práticas caracterizadas pela 

impessoalidade e pela ruptura com as referências alimentares, marcadas pelo 

desconhecimento da sua origem, bem como da cadeia produtiva e logística de 

abastecimento. Esse distanciamento da matriz alimentar, a perda de sabores e receitas 

tradicionais ocasionou uma série de mudanças de atitudes críticas a esse processo 

identificando uma demanda por alimentos de procedência conhecida pelos 

consumidores, ocorrendo uma valorização de produtos locais e tradicionais (SANTOS 

& MENASCHE, 2015). 

Alimentos tradicionais podem ser entendidos como aqueles que possuem forte 

enraizamento no lugar de origem, cuja lógica de produção segue rituais conduzidos por 

produtores que detêm conhecimento e reputação necessários para perpetuar a produção. 

A valorização vai desde a origem da matéria prima, passando pelos modos de produzir, 

armazenar e consumir. A elaboração de produtos alimentares tradicionais é oriunda de 

saberes seculares, e na maioria das vezes ocorrem pouquíssimas alterações no processo 

produtivo. São alimentos de sabores, significados e identidades singulares tanto para 

quem produz quanto para quem consome. No Brasil, a produção de alimentos 

tradicionais é baseada em unidades familiares, em pequena escala de produção, tendo se 

desenvolvido em grande parte à margem de processos formais, marcados pela 

resistência dos produtores em manterem as práticas tradicionais em alternância aos 

sistemas modernizados. Mesmo assim, os alimentos tradicionais têm sido apontados 

como possibilidades de inclusão de novos atores no processo produtivo, tendo o 
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território destaque na configuração desses produtos na medida em que este se torna 

elemento que confere qualidades específicas a um produto, resultante de junções de 

características socioculturais e fatores ambientais (SANTOS & MENASCHE, 2015). 

De acordo com Paiva (2014), os parâmetros higiênicos sanitários passam a ser 

fatores determinantes da comercialização não formal dos produtos alimentícios em 

pequena escala, na medida em que esses produtores ficam à margem do processo de 

desenvolvimento ao não se enquadrarem nos requisitos da legislação. Essa afirmação 

encontra respaldo no discurso do movimento Slow Food, para o qual o  descumprimento 

às normas sanitárias pelos produtores tradicionais não é visto como uma ação que 

promova risco à saúde, pois as mesmas não são tidas como adequadas ao produtor de 

alimentos tradicionais, sendo associadas exclusivamente a uma demanda de mercado de 

caráter excludente e que negas as tradições alimentares. Observa-se, aqui, uma tensão 

entre diferentes sentidos que o risco assume em especial na sua articulação com a noção 

de saúde. 

 

Conclusão 

No contexto de atuação do Slow Food, é importante conhecer as propostas de 

práticas alimentares desse movimento, pois trazem valores para os processos de 

produção e consumo de alimentos que precisam ser compreendidos, conforme afirma 

Kuwae et al. (2015), não só como um acesso social a bens e serviços, mas também 

como um mecanismo social produtor de identidades e sentidos. O discurso pode ser 

visto como resultado cultural de um evento comunicacional e demanda ser analisado 

como parte de práticas sociais inseridas em contextos determinados cujos participantes 

assumem papel de sujeitos (ARAUJO, 2009; PINTO, 1999). 

Nesses espaços circulam discursos, visões de mundo, práticas e produtos 

materiais e novas identidades na contemporaneidade. O Slow Food, ao propor uma 

lógica de consumo referenciada pela valorização da biodiversidade e das tradições de 

cultivo e processamento produz narrativas que tendem a construir novas comensalidades 

e novas concepções de saúde. 

O presente trabalho não pretende esgotar o assunto, mas trazer alguns 

apontamentos no que tange às noções de risco associadas à alimentação e, 

conseqüentemente, à saúde apresentadas no discurso do movimento. De acordo com o 

discurso do Movimento Slow Food, processos tecnológicos, ao ameaçarem práticas 
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tradicionais de produção de alimentos, têm condições de ocasionarem malefícios à 

saúde na medida em que geram situações onde pode ocorrer acúmulo toxicológico ou a 

grande quantidade de incertezas referentes a esses processos, demandando que os 

mesmos sejam rejeitados até que essas incertezas sejam minimizadas com o 

aprofundamento de estudos sobre saúde em longo prazo. Por outro lado a adesão a 

normas de controle higiênico sanitário dificultam o acesso do produtor tradicional à 

comercialização formal, mas em nenhum momento os riscos à saúde que poderiam ser 

ocasionados pela rejeição às normas sanitárias são referidos, refletindo certa 

ambigüidade no posicionamento apresentado pelo Movimento.  

A relação entre alimentação e saúde apresenta questões complexas e a noção de 

risco tem sido tema recorrente na atualidade permeando discussões que sinalizam a 

necessidade de possíveis análises sobre o processo comunicacional, considerando os 

posicionamentos das comunidades discursivas, entendidas aqui como “grupos de 

pessoas organizadas institucionalmente ou não que produzem e fazem circular 

discursos, que neles se reconhecem e são por eles reconhecidos” (ARAUJO, 2006) e em 

que medida esses discursos podem contribuir para uma maior compreensão sobre 

questões de saúde.  

Avançar sobre essas dimensões, levando em consideração as condições sociais 

de produção dos discursos como fatores determinantes bem como os fluxos 

interacionais entre os diferentes atores sociais, se faz de grande importância a fim de se 

refletir sobre as lógicas de atuação e demandas em saúde e alimentação a partir da 

sociedade civil. 
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