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Introdução

O projeto se insere na discussão da soberania e segurança alimentar e

nutricional em contexto de povos e comunidades tradicionais em

situação de ameaças aos seus territórios e sistemas alimentares.



Objetivo Geral

Estudar as estratégias alimentares de povos quilombolas em

perspectiva comparada em diferentes contextos socioculturais, ambientais

e de luta pelo território, uma vez que estes agentes sociais dependem da

existência do território e suas territorialidades para acessarem os recursos

fundamentais à soberania e segurança alimentar e nutricional para a

construção do bem viver.



Objetivos Específicos

▪ Inventariar e descrever os saberes tradicionais e práticas alimentares

dos povos quilombolas nos três contextos estudados;

▪ Entender as relações socioculturais e ambientais que as comunidades

mantêm com o território para a obtenção de recursos úteis à alimentação;

▪ Identificar e descrever as ameaças aos sistemas alimentares e as

estratégias coletivas de luta delineadas pelas comunidades;



Público-alvo

• Comunidades quilombolas de Ribeirão Itambé,
Morro do Cambambi e Lagoinha de Cima,
localizadas em Chapada dos Guimarães; e
Bocaina, localizada em Porto Estrela.

Mato Grosso

• Comunidades quilombolas de Pau Furado e
Bairro Alto, localizados no município de
Salvaterra, na Ilha do Marajó.

Pará

• Comunidades quilombolas do Limoeiro,
localizada no município de Palmares do Sul,
Casca, em Mostardas, Chácara das Rosas, em
Canoas, Família Silva, em Porto Alegre e
Rincão dos Martinianos, em Restinga Seca.

Rio Grande 
do Sul



▪ Estimular e proporcionar o diálogo de saberes e experiências entre os

pesquisadores e atores das comunidades quilombolas (crianças,

jovens, homens, mulheres, anciãos, lideranças);

▪ Garantir, por meio de oficinas, cursos, campanhas, intercâmbios e/ou

jornadas pedagógicas, a formação dos diferentes atores envolvidos no

projeto em temas vinculados à essa proposta;

▪ Mapear produtos da agro e sociobiodiversidade das comunidades,

estimulando a criação de estratégias de inserção destes em mercados

locais como forma de geração de renda.



Materiais e Métodos

▪ Pesquisa de campo: coleta de dados através de entrevistas

estruturadas e semiestruturadas, com ou sem o uso de gravadores,

questionários recordatório de 24h e questionário de frequência

alimentar, grupos focais e observação-participante (Malinowski, 1978;

Spradley, 1980), métodos que permitam trocas, vivências e experiências do

pesquisador na relação com o público-alvo;

▪ Mapas mentais e croquis: técnica participativa para identificação de dados

sobre a distribuição dos recursos da agrobiodiversidade (matas, rios,

quintais, roças etc.);

▪ Registro videográfico e fotográfico;



 MESMIS (Marco de Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos

Naturais, incorporando Indicadores de Sustentabilidade);

 Avaliação nutricional utilizando IMC;

 Cursos de qualificação: Boas Práticas de Fabricação (40h);

Beneficiamento de Produtos de Origem Vegetal (40h); Beneficiamento de

Produtos de Origem Animal (40h); Economia Solidária e Comércio Justo

(24h).



Resultados Esperados

 Gerar dados relacionados aos saberes e práticas alimentares e sobre a

interdependência dos recursos naturais para a alimentação nos grupos

sociais estudados, apontando as possíveis ameaças/riscos à segurança

alimentar e nutricional;

 Valorizar os produtos da sociobiodiversidade brasileira e dos

produtos orgânicos com vistas a geração e o fortalecimento de emprego

e renda.

 Efetivar a interdisciplinaridade e o diálogo de saberes enquanto

práticas de pesquisa e formas de intervenção pública;



▪ Ampliar e fortalecer as relações com parceiros da Rede SSAN da

América Latina.

▪ Gerar diversos produtos que possam contribuir com as comunidades,

instituições de ensino, pesquisa e extensão rural, escolas de ensino

básico, prefeituras e suas secretarias de saúde, educação, agricultura,

conselhos municipais e estaduais de segurança alimentar e nutricional e

conselhos de alimentação escolar.



Produtos esperados

▪ 02 relatórios de atividades, sendo um parcial e um final;

▪ 12 artigos em revistas científicas e/ou de extensão e/ou de educação,

nacionais e internacionais;

▪ 03 cadernos pedagógicos interdisciplinares com foco nos temas da agro

biodiversidade, alimentação saudável, comida e cultura e agroecologia,

para serem utilizados nas escolas de ensino básico.

▪ 03 exposições fotográficas contendo o registro das práticas culinárias e

atividades gerais do projeto. As exposições irão circular entre as

comunidades;



▪ 01 manual de orientação sobre um quadro de indicadores para avaliar a

sustentabilidade de agroecossistemas familiares - apenas para o Pará;

▪ Produção de 06 fascículos mostrando a cartografia das principais ameaças ou

riscos que atuam afetando a segurança alimentar e, portanto, o bem viver das

famílias quilombolas nos diferentes sítios de pesquisa.

▪ Mapeamento do estado nutricional de representantes das comunidades com base

na massa corporal e fichamento nutricional dos pratos típicos das comunidades.

▪ 03 dissertações de mestrado, sendo uma em cada Estado envolvido;

▪ 120 atores locais formados em temáticas como PNAE, PNSAN, PAA, Agroecologia,

beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, boas práticas de produção

alimentar sem uso de “veneno”. Em cada Estado pretende-se formar 40 pessoas;


