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Pesquisando (in)segurança alimentar através de uma abordagem de pesquisa-ação nas favelas da Maré, 

Zona Norte, Rio de Janeiro

Na construção de NUTRICIDADES, escolhemos uma abordagem de pesquisa que parte de experiências e visões 

da comunidade local. Um grupo de pesquisadores comunitários está articulado diretamente com uma pequena 

equipe de pesquisadores internacionais. Este segundo relatório comunitário explica como formamos nossas 

equipes no Brasil e na Europa, como desenhamos nossas questões de pesquisa e estamos realizando as nossas 

investigações junto a moradores nas favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em maio de 2018 (durante o que já era um momento 

político desafiador, com a crise política do país), a quase 

total dependência das cidades brasileiras da produção de 

alimentos de áreas rurais distantes tornou-se clara com 

uma greve de caminhoneiros que bloqueou rodovias em 

todo o país, parando boa parte do transporte rodoviário 

por mais de uma semana. Imediatamente, as prateleiras 

de sacolões e horti frutis esvaziaram-se e permaneceram 

vazias durante a duração da greve e para além; feiras 

semanais foram canceladas, supermercados ficaram 

sem produtos. Frutas e legumes que permaneciam 

disponíveis chegaram a níveis de preços muito altos 

que os tornaram inacessíveis para muitos. Tornou-se 

visível que há um meio de transporte do qual o Brasil 

depende muito para a circulação de seus produtos - seja 

de complexos agroindustriais ou pequenas fazendas - 

para levar mercadorias dos locais de produção para o 

consumidor: caminhões. Se as rodovias são bloqueadas 

ou a gasolina se esgota (outro efeito dos bloqueios, já 

que os caminhões a gasolina não chegam aos postos de 

gasolina), as cidades simplesmente não podem receber 

os produtos que seus habitantes precisam e falta comida 

para os pratos dos moradores dos centros urbanos.

 A greve dos caminhoneiros nisso ensinou uma 

importante lição sobre a alta dependência de cidades 

(especialmente as de tamanho metropolitano como São 

Paulo ou Rio de Janeiro) da produção de alimentos em 

áreas rurais, bem como do funcionamento do transporte 

de mercadorias por todo o Brasil. Afinal, estamos em 

um país do tamanho de um continente e, portanto, a 

questão do transporte é crucial. A greve reforçou a alta 

importância das questões que pesquisamos e refletimos 

em NUTRICIDADES: será que é possível garantir 

segurança alimentar e acesso a alimentos de qualidade 

nas periferias urbanas das metrópoles brasileiras? É 

possível construir a soberania alimentar nas favelas?

Crise, Transporte e Soberania Alimentar
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Construindo nossa abordagem de pesquisa-ação

Para abordar estas questões, escolhemos uma 

abordagem coletiva de pesquisa comunitária que seja 

tanto localmente enraizada quanto construída de baixo 

para cima, ao menos até onde possível. Nosso projeto 

é baseado em uma parceria com o espaço comunitário 

local de um coletivo baseado na Maré – “Roça!”. Autores 

como James Scott (2012) têm mostrado que as Ciências 

Sociais são persistentemente inconsistentes na forma 

como estudam grupos sociais de elite e não-elite: ao 

tentarem entender comportamentos e padrões sociais, 

elas consideram as opiniões e reflexões de grupos de 

elite acerca de suas próprias ações. No entanto, quando 

se trata de grupos de não-elite, estes não têm essa voz na 

interpretação de sua própria ação. Estatísticas, padrões 
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de consumo, comportamento eleitoral e todos os outros 

indicadores aos quais cientistas sociais se referem, são 

usados para interpretar o que grupos não elitistas fazem: 

sempre em sua forma abstrata, desindividualizada, como 

objetos de estudo e nunca como sujeitos de intervenção 

social ou mudança, nunca como sujeitos agentes de suas 

próprias ações.

 Em uma abordagem coletiva de pesquisa 

comunitária, não somente conversamos com as pessoas 

comuns e damos grande importância ao que elas pensam 

e fazem, assim como o fariam outros projetos de pesquisa 

orientados para a comunidade, mas somos também parte 

deste grupo de pessoas. Somos pessoas que vivem, 

trabalham e alimentam-se nas favelas, pessoas que se 

beneficiariam de um melhor conhecimento de como a 

segurança ou soberania alimentar e a periferia urbana 

se relacionam. É neste sentido que NUTRICIDADES é 

baseado em uma abordagem de pesquisa-ação. Uma 

abordagem que é discutida por geógrafos como Pain 

(2004) e Fuller & Kitchen (2004) ou Herr & Anderson 

(2005) mas que antes disso, deriva de uma genuína 

tradição do sul global de investigação militante, como por 

exemplo, a do cientista social colombiano Orlando Fals 

Borda (2009) ou do cientista social indiano Muhammad 

Anisur Ramnath (Borda & Ramnath, 1991). Abordagens 

aos quaisTimo Bartholl (2018), geógrafo residente no 

Brasil e que integra a nossa equipe refere-se em seus 

trabalhos e que ajudaram no desenho do nosso processo 

de pesquisa. A pesquisa-ação baseia-se na integração 

entre prática e teoria: a teoria deriva da prática ao mesmo 

tempo que ela a alimenta , em ciclos consecutivos de 

ação e reflexão. Dessa forma, a pesquisa-ação supera a 

dicotomia do pesquisador como sujeito e o pesquisado 

como objeto de estudo. Ela intervém enquanto isso 

acontece - intervenções que se tornam parte do processo 

de pesquisa. Um processo de pesquisa que parte do e 

foca no nível local, sem perder de vista o contexto mais 

amplo e global.

 A maneira como construímos o projeto, nossa 

equipe agora inclui dois grupos de pesquisadores: um 

grupo pequeno no exterior (na Europa) e um grupo 

maior localizado na Maré/Rio de Janeiro. Na tentativa 

de encontrar a melhor maneira de trabalhar a relação 

entre os dois grupos, decidimos que o grupo local de 

pesquisadores deveria ter um certo grau de autonomia 

quando se tratar de sua auto-educação em questões 
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de nutrição na Maré, assim como em questões práticas 

relativas à divulgação da pesquisa localmente. Os 

membros da equipe local são especialistas em um 

ou mais aspectos da produção e distribuição de 

alimentos, bem como na mobilização da comunidade, 

e mostraram grande interesse em pesquisar e, como tal, 

também se educar junto neste processo de pesquisa e 

intervenção. Tod@s @s pesquisador@s da comunidade 

continuam trabalhando em seus contextos usuais, 

enquanto dedicam uma pequena parte de seu tempo 

para participar do esforço da pesquisa coletiva. Trazem 

e pesquisam em perspectivas do que já trabalham 

e assim buscam investigar e refletir questões que têm 

alta relevância para sua comunidade e vida profissional. 

Estão envolvidos, direta ou indiretamente, na construção 

do que consideramos ser “redes (d)e infraestruturas 

alimentícias de base”. 

 Nossa equipe local inclui Timo Bartholl, geógrafo 

com experiência em movimentos sociais de base como 

o Coletivo Roça! eue foi o ponto de contato entre o 

grupo local e os pesquisadores europeus e assumiu a 

coordenação local da pesquisa. Além disso, a equipe conta 

com Geandra Nobre do Nascimento, Alessandra de Lima 

e Bruna Pierroux, enquanto membros do nosso parceiro 

de pesquisa local, o Coletivo Roça!, onde trabalham na 

distribuição de produtos agroecológicos e na produção 

caseira de alimentos; com Joelma Nobre do Nascimento 

de Oliveira, uma feirante da feira comunitária da Vila 

do João; Amanda Mendonça, uma assistente social 

comunitária, e Jamylle Andrade, uma nutricionista, que 

estão unindo esforços para formar grupos comunitários 

focados em nutrição e saúde; Juliana de Medeiros Diniz, 

agricultora agroecológica da área periurbana de Magé; 

Rosinaldo Lourenço da Silva, um ativista de mídia 

comunitária e que está engajado em mobilizações para a 

manutenção de uma das poucas áreas verdes nas favelas 

da Maré, onde uma associação comunitária local mantém 

uma horta urbana (Parque Ecológico). Com exceção da 

agricultora Juliana de Medeiros Diniz, tod@s @s noss@s 

pesquisador@s locais moram e trabalham na Maré.

 A participação de uma agricultora agroecológica 

no grupo de pesquisa comunitária, que está engajada na 

Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ, 

Coordenação Agroecológica do Rio de Janeiro), mostrou 

ter grande impacto referente ao processo de aprendizado 

coletivo do grupo. Tod@s os pesquisador@s afirmam o 

quanto suas opiniões sobre seus campos de trabalho 

nas favelas - como saúde pública, apoio nutricional 

comunitário, comunicação comunitária, produção de 

alimentos artesanais - ampliaram seu horizonte ao 

conhecer melhor abordagem e práticas agroecológicas 

através de Juliana Medeiros. A agroecologia oferece 

soluções para abordar localmente a questão da (in)

segurança alimentar, seja em um nível mais educacional 

e simbólico ou em um nível mais material e concreto,  

começando com a (re)educação das nossas subjetividades 

urbanizadas fazendo nos considerar possibilidades 

de(re) apropriação, ao menos parcial, dos meios de (re)

produção de nossas vidas enquanto sujeitos, vizinhanças, 

comunidades urbanizadas.

 Nossa abordagem nos permitiu duas coisas: 

primeiro, obter empiricamente dados e experiências 

em campo em uma das favelas mais populosas do 

Rio de Janeiro, a Maré. E segundo, no contato com 

pesquisadores internacionais, ganhar uma perspectiva 

diferente ao estudar o quadro maior - ou seja, os debates 

e políticas internacionais sobre a política alimentar. 

Quem são os atores decisivos, como a pobreza e o acesso 

aos alimentos se desenvolveu nas últimas décadas no 

mundo, e como está esta situação hoje, na América 

Latina e, especificamente, nas suas periferias urbanas?

 A troca e discussão entre noss@s pesquisador@s 

da comunidade local e no exterior nos ajudaram a 

identificar quatro áreas temáticas-chave para pesquisa e 

ação o que nos levou a formar quatro grupos de trabalho 

correspondentes, que são:

1. Agricultura urbana e o direito à cidade

2. Feiras agroecológicas e padrões de distribuição e 

acesso a produtos orgânicos e agroecológicos

3. Genealogias da pacificação, teorias do 

desenvolvimento e a questão alimentar

4. Hábitos alimentares na favela, soberania 

alimentar e agroecologia
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Os dois primeiros grupos de trabalho concentram-se 

nas realidades locais. Eles combinam intervenção ativa 

com reflexão e análise. Especificamente, o grupo de 

trabalho de agricultura urbana tem visitado hortas 

urbanas e iniciativas de agricultura urbana nas lajesda 

Maré. Além disso, investiga o papel das políticas 

públicas de intervenção em algumas das hortas 

urbanas mais conhecidas que surgiram através de uma 

combinação de iniciativas residentes locais, com o 

apoio das autoridades públicas. O grupo também está 

ajudando a converter uma calçada em uma pequena 

horta comunitária na Timbau (Maré), juntamente 

com vizinhos e está ativamente envolvida na horta 

comunitária de maior escala na área conhecida como 

“mata”, na favela  “Parque Ecológico”, situada na parte 

sudeste da Maré. Isso nos deu a experiência em primeira 

mão dos desafios na tentativa de transformar a favela em 

um território mais verde e produtor de alimentos.

 O grupo de trabalho nº 2, sobre mercados 

agroecológicos, visitou mercados em diferentes partes da 

cidade e atualmente está mapeando padrões espaciais na 

distribuição de alimentos agroecológicos e orgânicos na 

área metropolitana do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, 

estamos estudando as possibilidades de estabelecer uma 

barraca agroecológica em uma feira semanal na Vila do 

João (Maré). O plano é que barraca distribua produtos 

agroecológicos e material fruto de nossa pesquisa para 

disseminar conhecimentos e ideias sobre agroecologia, 

nutrição e saúde.

 O grupo de trabalho nº 3, sobre genealogias 

de pacificação, teorias do desenvolvimento e a questão 

alimentar, está investigando as maneiras pelas quais 
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a questão alimentar está relacionada com a agenda 

de segurança pública, e a agenda de pacificação 

em particular. Em primeiro lugar, destaca como a 

modernização agrícola - isto é, a Revolução Verde - foi 

implementada no Brasil à luz do contexto da Guerra Fria 

como parte de um processo de pacificação internacional 

em relação à questão do Terceiro Mundo, os efeitos 

negativos de subdesenvolvimento e pobreza e sua ligação 

com a instabilidade política internacional - e buscando 

conter o “perigo” mais amplo da expansão comunista. 

Em paralelo, as reflexões do grupo concentram-se no 

processo de pacificação das favelas, investigando suas 

ligações com a questão alimentar à luz da agenda do 

desenvolvimento sustentável e do discurso sobre a 

resiliência das cidades do Sul global. Nosso objetivo aqui 

é entender as continuidades e descontinuidades através 

das lentes da pacificação, seguindo o fio que desdobra a 

questão alimentar durante a mudança da Revolução Verde 

para a Governamentalidade Verde; desde as grandes 

narrativas de desenvolvimento e modernização até as 

declarações de desenvolvimento sustentável, resiliência 

e auto-suficiência.

 O grupo de trabalho nº 4 sobre favela, hábitos 

alimentares, soberania alimentar e agroecologia é onde 

construímos as ligações entre a escala local e global e 

através do qual coordenamos a pesquisa empírica no seu 

sentido mais clássico,  tais como aplicação de entrevistas 

curtas e longas e foto-diários, buscando juntar um 

material empírico que permitirá analisar a situação local 

referente a habitois alimentares e acesso a alimentos 

e pensar soluções e possíveis em direção a um futuro 

alimentar mais seguro para tod@s. Este também é o 

grupo de trabalho onde contamos com as contribuições 

de nossa co-investigadora do projeto, Dr. Oonagh 

Markey, da Universidade de Loughborough, que ajuda a 

orientar nossas investigações, tanto metodologicamente 

quanto teoricamente.

 Desde o início, ao desenhar o projeto, 

reconhecemos que há trabalhos conceituais e campos 

de prática fortemente desenvolvidos referente às 

questões com as quais estaríamos lidando, sobretudo 

no âmbito de movimentos sociais das áreas rurais, 

como da Via Campesina, que há décadas enfrentam o 

desafio da segurança/soberania alimentar em suas lutas, 

um desafio que tornou-se cada vez mais global e geral 

e apresenta uma das grandes tarefas do século 21 para 

uma “comunidade global” cada vez mais fragmentada. 

 Consideramos a soberania alimentar tanto um 

horizonte e uma meta para o presente tanto quanto um 

futuro próximo. Analisamos o conjunto de práticas e 

conceitos da abordagem agroecológica como um caminho 

potencial neste processo. Mais do que apenas alimentos 
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orgânicos produzidos em resposta às demandas do 

consumidor, a agroecologia busca se adaptar às condições 

locais, combinar conhecimento local e tradicional com 

métodos mais recentes de produção sem causar danos 

aos recursos naturais e, mais importante, preservar 

esses recursos para futuras produções e gerações. Nesta 

abordagem multi-focalizada, consumidor e produtor 

recebem igual importância e são colocados em contato 

direto superando o anonimato do mercado capitalista de 

produção e distribuição de alimentos. 

 Ao colocar em prática agroecológia, os 

movimentos sociais mostraram que a soberania alimentar 

não é um conceito abstrato. Distribuição justa de 

alimentos e acesso a alimentos de qualidade para tod@s é 

possível e pode e deve acontecer de baixo para cima, nas 

milhares de pequenas fazendas fora das grandes cidades, 

tanto quanto em meio a elas em pequenos terrenos, em 

hortas e lajes. Todo consumidor também pode produzir 

comida. Todo produtor também é consumidor. Junt@s 

na construção de um futuro menos agrotóxico e mais 

agroecológico no campo e nas cidades.

NutriCidades Equipe de Pesquisa:

Antonis Vradis, Geógrafo, Investigador Principal

Oonagh Markey, Nutricionista, Co-Investigadora

Christos Filippidis, Arquiteto, Pesquisador Associado

Timo Bartholl, Geógrafo, Pesquisador Associado

Esta pesquisa é apoiada pelo Programa Cidades e Infraestrutura da Academia Britânica.

https://www.britac.ac.uk/nutricities-learning-with-grassroots

Minhocas Urbanas, Coletivo de Pesquisa Comunitária, 

Maré/ Rio de Janeiro: Jamylle Andrade, Juliana de Medeiros 

Diniz, Alessandra de Lima, Amanda Mendonça, Geandra Nobre 

do Nascimento, Joelma Nobre do Nascimento de Oliveira, Bruna 

Pierroux, Rosinaldo Lourenço da Silva
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Página 2: Vista de dentro da horta comunitário “Parque Ecológico” em 

direção a prédios vizinhos. Interessante aqui que um vizinho da horta 

planta até pequenas árvores em sua laje como pode ser visto no topo do 

prédio. Como neste caso, muitos moradores da Maré mantêm pequenos 

jardins nas suas lajes, em seus terraços ou em frente às suas casas em 

potes, baldes e canteiros. Muitas das plantas são ornamentais, mas 

também é possível encontrar plantas de uso alimentício e medicinal.

Página 3: Rosinaldo Lourenço, fotógrafo deste “selfie”, faz a ponte com 

a horta da Favela Parque Ecológico, onde realizamos intervenções e 

atividades em colaboração com a Associação de Moradores desta favela. 

Ele é engajado, e com ele o CPI, em trabalhos de reformas da horta de 

partes que têm ficado abandonadas nos últimos anos. Na foto ele está 

junto com dois colaboradores da horta que ajudam neste esforço.

Página 5: O grupo de teatro Cia Marginal, que conta em seu elenco com 

uma das nossas pesquisadoras comunitárias, Geandra Nobre, também se 

engaja na horta comunitária. Planejam desenvolver seu próximo projeto 

que tem como tema a comunidade de imigrantes angolana na Maré nas 

redondezas da horta no parque conhecido como “Mata”. Muitos do 

imigrantes vivem nas favelas ao redor do parque. Aqui, membros da Cia 

Marginal trabalham junto a Rosinaldo Lourenço e Alessandra Lima do 

CPI nas reformas da horta.

Página 6: Um café da manhã muito comum na Maré: café e pão francês.


