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INSTITUIÇÃO EXECUTORA

Geraizeiros em prosa, roça e fogão: sistemas de produção, 

conhecimentos e práticas tradicionais associadas ao alimento no 

Cerrado mineiro

METODOLOGIA

Comunidades tradicionais Geraizeiras do Pau D’arco I, II e III, localizadas

nos municípios de Montezuma e Santo Antônio do Retiro (MG).

Geraizeiros são camponeses do Cerrado do Norte de Minas Gerais

(NOGUEIRA, 2009).

RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS

Fotos 1 e 2 – Pequi (Caryocar brasiliensis) e prato típico geraizeiro. Mapa 1: Localização da comunidade. Elaboração: Carla Chiles Fotos 3 e 4: Beiju de codorna, prato típico geraizeiro e colheita do arroz vermelho.

• Caracterização do sistema agroalimentar da Comunidade Geraizeira do Pau D’Arco e suas mudanças ao longo do tempo;

• Inventariamento dos saberes e práticas tradicionais associadas ao alimento na Comunidade;

• Implementação, de maneira participativa, de curso de qualificação profissional em EAN para gestoras escolares e professoras das comunidades;

• Lançamento de publicação fruto da pesquisa, que deverá conter a descrição do percurso investigativo, seus resultados, além dos insumos para a replicação do

curso de qualificação profissional em Educação Alimentar e Nutricional para Comunidades Geraizeiras;

• Registro audiovisual da experiência.

OBJETIVOS

Universidade Estadual de Montes Claros - MG 

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

Gerais (CAA-NM) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Universidade de Brasília - UnB 

Grupo de Pesquisa “Alimentação, Cultura e Meio Ambiente” 

Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Terras 

Tradicionais (MESPT/UnB)

• Caracterizar o sistema agroalimentar da Comunidade Geraizeira do Pau

D’Arco (MG) e suas mudanças ao longo do tempo;

• Inventariar saberes e práticas tradicionais associados ao alimento;

• Conhecer a relação entre o sistema produtivo e os conhecimentos e

práticas alimentares locais.

PÚBLICO

A pesquisa participativa foi a abordagem metodológica adotada desde o

início da execução do projeto.

O levantamento e registro da diversidade agrícola e alimentar da

Comunidade do Pau D’Arco vem sendo feita nos espaços da roça e do

fogão por meio de entrevistas, vídeos, fotografia digital e gravação de

áudio, buscando-se a identificação de nomes locais, usos e origens das

plantas, bem como dos saberes e práticas de preparação e uso dos

alimentos.

Também têm sido realizadas reuniões com as comunidades,

acompanhamento das pessoas em seus trabalhos e atividades rotineiras

com as plantas e os alimentos, entrevistas abertas e semiabertas, visitas

aos quintais e roçados, organização de oficinas e cartografia participativa.

Fotos 5, 6 e 7: Arroz vermelho torrado; Óleo de pequi antes da fritura e a confecção das réstias de alho.

Fotos 8, 9, 10 e 11: Confecção do jacá para venda do pequi; Geraizeiras batendo pequi, Geraizeira tirando puba da água e Geraizeirinho amarrando o jacá.


