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Resultados esperados

Metodologia

Identificar e analisar sistemas sustentáveis de produção, 
processamento e comercialização para a agricultura de base 
familiar que promovam a construção de ações estratégicas e de 
políticas públicas de soberania e segurança alimentar e nutricional 
(SSAN) no Brasil, Argentina e Colômbia.

Público
Agricultores familiares de assentamentos rurais, técnicos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e agentes públicos 
envolvidos na produção agroecológica, principalmente na 
construção de sistemas agroflorestais, segurança e soberania 
alimentar e nutricional, com o objetivo de fortalecer iniciativas 
produtivas sustentáveis.

Para realizar estudos comparativos entre as experiências, a 
proposta foca nos eixos comuns a todos os estudos: a importância 
da agricultura familiar como produtora de alimentos saudáveis; as 
práticas sustentáveis de produção (agroecologia, SAFs e outras), 
incluindo o processamento e comercialização destes produtos; a 
relação entre produtores e consumidores; a eficiência ou não das 
políticas públicas que incidem na produção e consumo de alimentos 
sustentáveis e como estas experiências contribuem para a 
proposição e fortalecimento de políticas e ações de SSAN.

No Pontal do Paranapanema (São Paulo) o enfoque será na 
análise da construção de métodos de produção e beneficiamento 
sustentáveis, em especial, o estudo de uma agroindústria que tem 
como perspectiva processar alimentos de base agroecológica de 
assentamentos de reforma agrária. 

O estudo na região metropolitana da cidade de São Paulo 
abordará aspectos relacionados às condições dos agricultores 
familiares do “cinturão verde” de São Paulo, no que diz respeito, 
especialmente, aos sistemas sustentáveis de produção, 
processamento, distribuição e comercialização destes produtos. No 
Pará, a abordagem serão as estratégias camponesas construídas 
pelos movimentos sociais para a produção e distribuição de 
alimentos saudáveis e a análise de uma política pública 
governamental do Estado do Pará para a construção de práticas e 
políticas de SSAN. 

Na Argentina, o estudo será realizado com foco em duas 
questões: a produção comunitária da agricultura familiar que 
combina a produção de alimentos para o autoconsumo e para o 
abastecimento nas cidades e os espaços de comercialização: feira 
que tem grande importância para o abastecimento.

No caso da experiência na Colômbia, o enfoque será o estudo 
da estrutura de distribuição de alimentos, por sua importância 
estratégica e articuladora entre produção e consumo de alimentos e 
a identificação das potencialidades dos sistemas alternativos de 
distribuição de alimentos na construção de políticas públicas de 
soberania e segurança alimentar e nutricional.

Objetivos

A pesquisa prioriza os aspectos qualitativos, realizando estudos 
de casos no Brasil (São Paulo, Pará), na Argentina (Santiago Del 
Estero) e na Colômbia (Bogotá, Medellín, Armenia, Manizales e 
Pereira). Em cada local, foram selecionados casos de experiências 
que já estão em curso e que serão potencializados com este projeto.

Com esse projeto espera-se alcançar resultados de pesquisa e 
extensão que irão possibilitar uma compreensão crítica de ações de 
SSAN implementadas na América do Sul por governos ou pela 
sociedade civil, assim como estabelecer vínculos entre os 
responsáveis por tais iniciativas e deles com instituições de ensino 
superior no intuito de melhor qualificá-las. Dentre as atividades de 
pesquisa, são mencionados como resultados a serem alcançados: i) 
elaboração de uma metodologia comparativa para estudo das ações 
de SSAN implementadas pelo Poder Público ou pela sociedade civil 
na América do Sul; ii) análise sobre os desafios encontrados para a 
implementação das ações estudadas; iii) publicação de, artigos em 
revistas acadêmicas, artigos em anais de eventos científicos, 
relatórios, policy papers e outros. 40

No que se refere aos resultados de extensão, elencamos os 
seguintes: i) acompanhamento técnico das ações analisadas; ii) 
estabelecimento de canais de diálogo entre os responsáveis pela 
efetivação.
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