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Moção número 5	
  

A transmissão de conhecimentos,  
o acesso ao conhecimento, a Universidade difusa 	

 

 

 

Premissa:	

- O ano de 2004 foi um ano importante para o Slow Food, com a criação de duas realidades que 
mudaram profundamente a identidade do movimento: a Universidade de Ciências Gastronômicas de 
Pollenzo e a rede das Comunidades do Alimento do Terra Madre;	

- As comunidades do Terra Madre representam os guardiães de conhecimentos, práticas, estilos de vida 
e de convívio em harmonia com o território no qual vivem, onde a natureza e os indivíduos foram se 
adaptando, ao longo dos séculos, às condições ambientais e sociais e a suas contínuas mudanças;	

- A distância entre conhecimentos tradicionais e ciência oficial é ainda muito grande e, muitas vezes, os 
conhecimentos que as comunidades acumularam ao longo de séculos não recebem o devido respeito 
e reconhecimento das instituições acadêmicas. Os conhecimentos acadêmicos oficiais deveriam 
dialogar de forma mais próxima e constante com a sabedoria camponesa e artesã, que representa a 
identidade profunda de um território.	

 

Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em 
congresso em Chengdu, na China, declaramos o nosso compromisso de promover um diálogo profícuo 
entre ciência oficial e conhecimentos tradicionais, partindo do princípio que o acesso ao conhecimento e 
à cultura são um direito de todos, sem distinção de classe, extração social, condição econômica, raça, 
origem, gênero, idade. 	
 

Em particular, comprometemo-nos a: 	

- promover a democratização do acesso aos conhecimentos por meio de iniciativas que facilitem o 
encontro e o compartilhamento dos conhecimentos. A ferramenta principal desse trabalho será a 
criação de uma plataforma de troca e acesso ao conhecimento livre e democrático, desenvolvida 
com a Universidade de Ciências Gastronômicas de Pollenzo, aberta a todas as universidades e 
instituições educacionais do mundo que compartilham a filosofia e os objetivos desse projeto. Por 
enquanto, a iniciativa será chamada, provisoriamente, “Universidade difusa”. 	



	
- promover e apoiar a Universidade difusa através da nossa rede de Comunidades do Alimento e grupos 

locais, para tornar acessível o patrimônio de conhecimentos e competências ligadas ao mundo do 
alimento, que a associação e a rede acumularam ao longo dos anos;	

- favorecer a adesão à Universidade difusa de outros sujeitos que, em todos os lugares do mundo, lutam 
para preservar os conhecimentos tradicionais e a dignidade dos conhecimentos dos humildes; 

– favorecer a inclusão de programas de educação alimentar e ambiental nos currículos escolares. 


