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Objetivos

Investigar a relação entre gênero, agroecologia, alimentação e cuidado e suas repercussões na
nutrição e saúde, bem como, fortalecer a dimensão da agrobiodiversidade e dietas saudáveis na
política nacional de segurança alimentar.

Objetivos Específicos:

1. Promover uma análise das relações de gênero no contexto da agroecologia com foco nas relações
entre conhecimento e uso dos bens naturais para a alimentação e cuidado dos membros da
família e do meio ambiente e suas repercussões na nutrição e saúde;

2. Fortalecer iniciativas das organizações de mulheres rurais sobre agroecologia e dietas saudáveis
por meio de ações de extensão tecnológica e inovação;

3. Facilitar reflexões e orientações sobre agroecologia e sua relação com dietas saudáveis para
agentes públicos que atuam na implementação da política de segurança alimentar e nutricional,
por meio de ações de ensino e práticas visando a capacitação profissional e a gestão da
agrobiodiversidade.

Linhas do projeto

1- Antropologia da alimentação e cultura alimentar:
2- Qualidade Nutricional dos alimentos: 
3- Controle e Prevenção de Agravos decorrentes da má alimentação

Parcerias

• Instituição de execução: UFPE (Universidade Federal de Pernambuco): Departamento  de Sociologia / PPGS 
(Programa de Pós Graduação em Sociologia) / LAE-RURAL (Laboratório de Estudos Rurais)

• O Grupo de Pesquisa Globalização e Agricultura  - PPGS/UFPE (Programa de Pós-Graduação em Sociologia) e 
PPGA/UFPE (Programa de Pós-Graduação em Antropologia)

• Departamento de Ciências Sociais da UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco

• Universidad del Comahue- Argentina

• Fundação Oswaldo Cruz (Recife)

• Departamento de Nutrição - UFPE

• Departamento de Saúde Coletiva – UFPE

• Universidade de Toulouse (França)

• IRD (França)

• Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste – MMTR/NE

Atividades previstas

Resultados esperados

1- Gerar alternativas para sensibilizar e informar o debate político sobre relações de gênero,
conhecimento e gestão dos recursos naturais e a tomada de decisão na família no que diz respeito: às
práticas agrícolas, aos cuidados dos membros da família, à preservação do meio ambiente e à nutrição

2- Gerar alternativas sensíveis ao uso da biodiversidade para a alimentação e a nutrição em função do
gênero, utilizando uma abordagem participativa. Esses resultados serão divulgados por meio de:

• Comunicação ao público em geral através de vídeo e mídia, com tecnologia visual para sensibilizar
e informar sobre treinamentos

• Módulos de formação para melhorar o conhecimento das mulheres sobre dieta e sua capacidade
de gestão da biodiversidade e beneficiamento das plantas para o bem-estar nutricional

• Comunicação orientada para tomadores de decisão: advocacy e políticas públicas

• Seminário Internacional Sul-Sul para compartilhar experiências, análise dos resultados

• Publicação de relatórios, artigos e livro

Seminário Internacional da Rede SSAN América Latina

I Seminário Internacional da Rede 
SSAN América Latina – 22-24 Maio 2018

Territórios

• Agreste e Sertão do Pernambuco 
• Patagônia argentina 

Público-alvo

• Mulheres agricultoras
• Membros dos conselhos municipais de segurança 

alimentar e nutricional 
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Metodologia

As unidades da agricultura familiar são partes do sistema de produção alimentar 
em que o espaço da cozinha, os ambientes externos sociais, ecológicos e 
econômicos interagem. Esta pesquisa incluirá três níveis de análise e por esse 
motivo, pretendemos estudar as conexões existentes entre:
1) o fluxo de influências diversas que interferem na produção de alimentos  e 
suas relações com as atividades domésticas (por exemplo, gestão da 
agrobiodiversidade), mercados e comunidades.
2) o fluxo de alimentos produzidos, beneficiados e consumidos pela agricultura 
familiar e aqueles provenientes do ambiente exterior às unidades produtivas 
analisadas;
3) o fluxo de envolvimento do tempo dedicado ao sistema alimentar e  às 
atividades domésticas. 

• Dois registros de experiências e ações de intercâmbio sobre agroecologia, dietas 
saudáveis, e gestão da biodiversidade das plantas com mulheres agricultoras nos 
territórios do Agreste e do Sertão.

• Elaboração de guias sobre políticas públicas de apoio a quintais produtivos e manejo  
dos recursos naturais direcionados a uma dieta saudável

• Realização de dois Workshops Internacionais Sul-Sul para o debate e socialização das 
experiências de ensino, pesquisa e extensão compartilhadas e registro das 
experiências. O primeiro “Gênero, Agroecologia e Alimentação Saudável” a ser 
realizado em Recife, em março de 2019 e o segundo no território de atuação da 
Argentina em maio de 2019. 

• Organização e publicação de um livro com análise dos resultados
• O Workshop será uma atividade transversal comum às atividades de extensão, de 

pesquisa e de ensino.

Cronograma

MÊS DESENVOLVIMENTO

Dezembro de 2017 Reuniões com a equipe para definir as categorias de estudo e

análise

ANO 2018

Janeiro/Abril Revisão da bibliografia e reuniões com a equipe

Maio Seminário com a Equipe de Pesquisadores: preparação de

instrumentos de coleta de dados.

Julho Trabalho de Campo nas áreas de estudo / Elaboração de

inventário etnobotânico

Junho/Agosto Coleta de Informações sobre o papel das mulheres na gestão

da biodiversidade agrícola no controle dos bens do lar e das

relações de gênero.

Setembro/Outubro Elaboração de Relatórios sobre padrões de distribuição de

alimentos nas famílias e seus determinantes.

Novembro/

Dezembro

Reunião da Equipe e Relatório sobre uso da biodiversidade

com perspectivas de gênero para alimentação e nutrição.

Janeiro a Março Trabalho de Campo dos Pesquisadores Nacionais e de países

do MERCOSUL no Brasil.

III COLÓQUIO INTERNACIONAL FEMINISMO, AGROECOLOGIA E

TRABALHO.

Abril/Maio Workshop: Argentina, Intercâmbio de. Experiências

Junho/julho Atividades de Extensão: Formação com agricultoras e técnicos.

Elaboração de orientações para gestores e políticas públicas

sobre gênero e biodiversidade agrícola e nutrição

Agosto Elaboração de orientações para gestores e políticas públicas

sobre gênero e biodiversidade agrícola e nutrição. Público-

alvo: gestores de conselhos municipais de SSAN.

Setembro Elaboração de Guias sobre Gênero, Agrobiodiversidade e Dieta

Saudável.

Outubro Workshop: Gênero, Agroecologia e Alimentação Saudável.

Novembro/

Dezembro

Organização e Publicação de um Livro.

ANO II

JANEIRO / DEZEMBRO 2019

ANO I

JANEIRO / DEZEMBRO 2018


