


Um evento inteiramente 
dedicado à comida de 
verdade, em sua 3a edição 
nacional, após um intervalo de 
10 anos. Pela 1a vez online. 

Mais de 50 atividades, 800 
pessoas já pré-inscritas, 300 
agricultores familiares e 
camponeses, além de milhares 
de ativistas de vários lugares do 
mundo que aguardam pela 
edição brasileira do evento.
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“Há 150 anos a humanidade se 
alimentava com o produto de 3 mil 
espécies vegetais que, em 90% dos 
países, eram consumidas localmente. 
Hoje, 15 espécies respondem por 
90% dos alimentos vegetais e 4 
culturas – trigo, milho, arroz e soja – 
respondem por 70% da produção e 
do consumo mundiais”*.

*Machado, L.C.P, in Dicionário da educação no Campo. Rio 
de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, Expressão Popular, 2012.

Foto:Carolina Oda

contexto



Na contramão da tendência de 
padronização do alimento no mundo: 
defendendo a necessidade de 
consumidores bem informados e 
engajados, surge o Movimento Slow 
Food. 

Fundado na Itália por Carlo Petrini, 
tornou-se uma associação 
internacional em 1989. Hoje, o Slow 
Food é uma rede global de ativistas, 
presente em mais de 160 países, que 
relaciona o prazer da comida à 
responsabilidade com as pessoas e o 
planeta. 

movimento
Slow Food



O Slow Food defende a sociobiodiversidade 
e o acesso a um alimento bom, limpo e 
justo para todos. Por meio de campanhas 
e projetos, promove a educação alimentar e 
do gosto, a ecogastronomia e favorece o 
encurtamento das cadeias de consumo, 
aproximando produtor e co-produtor 
(consumidor responsável).

movimento
Slow Food



Instagram @slowfood.brasil ~66k seguidores

Instagram @slowfood_international ~ 64k 

seguidores  

Facebook.com/slowfoodbrasil ~46k seguidores

Facebook.com/slowfoodinternational ~212k 

seguidores 

slowfoodbrasil.com ~ 135mil visitas/ano 

slowfood.com: ~ 150mil visitas/ano
Slow Food
nas mídias 
digitais



Guia do Estado de S. Paulo, 
04/2015

Revista Veja Paulo, 04/2015

Capa Folha de S. Paulo, 10/2015
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Folha Comida, 10/2015

Folha Comida, 06/2016
Rio Show - O Globo, 07/2016
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Jornal Nacional - TV Globo, 10/2016
https://globoplay.globo.com/v/5400222/

http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-
fatima-bernardes/episodio/2016/11/08/malvino-sal
vador-marisa-orth-claudia-jimenez-grace-gianouk
as-sabrina-petraglia-e-marcos-pitombo-participam
-do-encontro.html#video-5434065
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https://globoplay.globo.com/v/5400222/
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http://video-5434065
http://video-5434065
http://video-5434065
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O Estado de S. Paulo - Paladar, 10/2016
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,grumixama-que-eu-vou,10000086
066

https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,grumixama-que-eu-vou,10000086066
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,grumixama-que-eu-vou,10000086066


BBC Brasil - 10/2017 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
41765221

CBN, 10/2016
https://cbn.globoradio.globo.com/comentarist
as/cozinha-cordial/2016/10/22/BOM-LIMPO-
E-JUSTO-O-TRIPE-DO-SLOW-FOOD.htm
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http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41765221
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41765221
https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/cozinha-cordial/2016/10/22/BOM-LIMPO-E-JUSTO-O-TRIPE-DO-SLOW-FOOD.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/cozinha-cordial/2016/10/22/BOM-LIMPO-E-JUSTO-O-TRIPE-DO-SLOW-FOOD.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/cozinha-cordial/2016/10/22/BOM-LIMPO-E-JUSTO-O-TRIPE-DO-SLOW-FOOD.htm


Revista Prazeres da Mesa - 01/2018 
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Estado de S.Paulo - Paladar -09/2018
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,brasil-leva-15-ingredientes-nativos-a-evento-do-sl
ow-food-na-italia,70002498971

Slow Food
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https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,brasil-leva-15-ingredientes-nativos-a-evento-do-slow-food-na-italia,70002498971
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,brasil-leva-15-ingredientes-nativos-a-evento-do-slow-food-na-italia,70002498971


Salone del Gusto Terra Madre – Europa
Slow Fish – Europa, América Latina

Indigenous Terra Madre – Europa, Ásia
Terra Madre Jovem – Europa
Terra Madre Balkans - Europa

AsioGusto - Ásia
Cheese - Europa

Slow Food Nations – América do Norte
Terra Madre Argentina – América do Sul

Terra Madre Brasil – América do Sul
Terra Madre Burkina Faso - África

alguns 
eventos
realizados 
desde 1996



Slow Food
no Brasil

Instituído no país desde 2000, atualmente o Slow 
Food está presente nas cinco macrorregiões, com 
mais de 200 Comunidades Slow Food e 10 Grupos 
de Trabalho (GTs). Entre ativistas, reúne agricultores, 
acadêmicos, pesquisadores, pescadores artesanais, 
queijeiros, extrativistas, cozinheiros, jornalistas, 
formadores de opinião e cidadãos engajados de 
várias formações e classes sociais.



programas para 
a biodiversidade 
desenvolvidos
pelo Slow Food Brasil



A Arca identifica e cataloga alimentos que 
compõem a sociobiodiversidade e tradições 
alimentares locais que estão ameaçadas pela 
padronização alimentar, agricultura industrial 
e degradação ambiental, social e cultural. 
No Brasil, há 200 produtos catalogados pela 
Arca do Gosto. O primeiro volume desta 
coletânea foi publicado em 2017.

As Fortalezas estimulam a organização entre 
produtores, a qualificação do protocolo de 
produção e a aproximação a mercados 
sensíveis à sua qualidade e sustentabilidade 
ambiental e socioeconômica.
Há hoje 574 Fortalezas Slow Food no mundo, 
20 delas estão no Brasil.  

Fortaleza Slow Food do Umbu – BA. 



A Aliança de Cozinheiros Slow Food divulga produtos da sociobiodiversidade e da agricultura 
familiar e se incentiva seu o uso e consumo através da inserção desses produtos nos cardápios. 
Promove a Educação Alimentar de do Gosto por meio da Ecogastronomia, e participa de 
campanhas para incidir nas legislações que regulam as produções artesanais. 



algumas
campanhas





O Terra Madre é um encontro internacional que, desde 2004, 
ocorre em Torino (Itália) a cada dois anos. Ele nasceu de um sonho:

Reúne a rede do Movimento Slow Food na luta pela alimentação 
boa, limpa e justa para todos, além de juntar atores diversos da 
cadeia de alimentos, também alinhados à filosofia do movimento, de 
todas as partes do mundo.



Terra Madre
2018 (Torino, Itália):

7000 delegados de 150 países;
1000 expositores de produtos de 
83 países diferentes; 
229 laboratórios do gosto;
104 fóruns;
6 grandes conferências;
220mil de público visitante. 

Terra Madre, 2018, Torino



Terra Madre, 2018, Torino



Terra Madre, 2016, Torino



O Terra Madre já teve duas edições no país 
em 2007 e 2010, ambas em Brasília-DF, que 
contaram com o apoio apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Fundo 
Internacional do Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) e Ministério da Cultura (MINC).

Em novembro de 2020 realizaremos uma nova 
edição do Terra Madre Brasil, pela primeira 
vez online e totalmente aberta ao público: 

• quando: 17-22 de novembro de 2020
• aonde: 
https://terramadrebrasil.org.br/
https://www.youtube.com/user/slowfoodbrasil
https://www.facebook.com/slowfoodbrasil

Terra Madre, 2018, Torino. Fotos: André Frutuoso / SDR

https://terramadrebrasil.org.br/
https://www.youtube.com/user/slowfoodbrasil
https://www.facebook.com/slowfoodbrasil


Cidadão, ativistas e defensores da “Comida de  
Verdade”:

 • Agricultores familiares e extrativistas
 • Cozinheiros(as)
 • Donos(as) de bares, botecos, restaurantes
 • Comerciantes e empreendedores
 • Nutricionistas
 • Educadores
 • Estudantes, acadêmicos(as) e pesquisadores
 • Jornalistas e comunicadores
 • Gestores públicos
 • Agentes do setor de turismo

participantes

Terra Madre, 2018, Torino



Compartilhamento de ideias e questões, 
projetos da sociedade civil, políticas públicas e 
alianças com o setor privado, na busca de 
estratégias comuns; em um contexto de 
celebração da riqueza, da sociobiodiversidade 
e de diferentes culturas alimentares do Brasil. 

objetivo
geral

Terra Madre, 2018, Torino. Fotos: André Frutuoso / SDR



• Sensibilização da sociedade civil sobre o 
tema da “Comida de Verdade".

• Articulação em rede (sociedade civil, 
público e privado) nos diversos territórios; 

• Agregação de valor na comercialização dos 
produtos da sociobiodiversidade;

• Fortalecimento das economias locais por 
meio da valorização de culturas 
alimentares e da ecogastronomia.

objetivos
específicos

Foto: Carolina Oda



Laboratórios de 
educação alimentar 

e do gosto para 
crianças

Oficinas do gosto

Casa das Farinhas 
(instalação)

Diálogos 

Rodas de conversa

dos encontros
shows e apresentações 

culturais

Mercado do Terra 
Madre Brasil

(mapa interativo) 

Slow Food no filme

Programação



casa de farinha
uma instalação dedicada
às farinhas, aos aspectos 
patrimoniais, de segurança 
alimentar e nutricional e da 
cultura alimentar que 
permeiam os territórios 

Foto: Alexandre Schneider / Gentilmente cedida por Instituto Brasil a Gosto



Terra Madre, 2018, Torino

oficinas 
do gosto



Terra Madre, 2018, Torino

mesas 
redondas



Terra Madre, 2016, Torino

Mercado do 
Terra Madre 
Brasil 2020



Apoio

Parceiros 

apoio e 
parceria

Correalização
Realização

Produção



A Associação Slow Food do Brasil

A Associação Slow Food Brasil foi criada em 
2013, mais de 10 anos após a chegada do 
movimento no país, e é a Instituição que 
representa juridicamente o movimento, 
zelando pelos programas, campanhas, 
projetos, relações institucionais e marcas.

Composta por Diretoria, Núcleo Gestor, 
Facilitadores, Conselho Consultivo, Conselho 
Fiscal e Assembleia. 

Contato: asfb@slowfoodbrasil.com  
Visite
www.slowfoodbrasil.com 
https://www.instagram.com/slowfood.brasil/
https://www.facebook.com/slowfoodbrasil/

sobre nós

mailto:asfb@slowfoodbrasil.com
http://www.slowfoodbrasil.com
https://www.instagram.com/slowfood.brasil/
https://www.facebook.com/slowfoodbrasil/





