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Resumo: 
Quilombos são núcleos populacionais que, diante da condição de escravidão, constituíram           
formas particulares de organização social e ocuparam espaços geográficos estratégicos no           
Brasil (geralmente em áreas rurais com relativo grau de isolamento geográfico) e vivem             
situações de desigualdades sociais e de saúde. 
Este trabalho faz parte de um estudo maior intitulado “Educação Alimentar e Nutricional em              
comunidades quilombolas com insegurança alimentar: resgate da cultura alimentar, promoção          
da alimentação saudável e da exigibilidade do Direito Humano a Alimentação”, realizado em             
duas comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul com alta prevalência de insegurança             
alimentar e de excesso de peso. Trata-se de um estudo de intervenção, com o uso de                
metodologia quantitativa e qualitativa, desenvolvido em três fases (linha de base, intervenção            
e avaliação pós-intervenção). Os objetivos gerais da pesquisa visam desenvolver estratégias           
de educação nutricional através de processos que promovam o acesso e o consumo de              
alimentos saudáveis; a valorização de hábitos e tradições culturais; a exigibilidade do direito             
humano à alimentação e a redução de níveis de insegurança alimentar dos quilombolas. Tem              
ainda por objetivos estimular o empoderamento das mulheres promovendo a valorização de            
suas práticas culturais alimentares saudáveis; identificar as principais demandas da          
comunidade em relação a situações que geram fome; e trabalhar junto ao poder público local               
para a capacitação de servidores no que diz respeito a implementação de ações em populações               
quilombolas e para a divulgação de políticas nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional,             
de forma a levar ao conhecimento das organizações quilombolas seus direitos fundamentais e             
promover o fortalecimento institucional de suas associações para o exercício da cidadania e             
acesso a políticas públicas. 
Por se tratar de uma pesquisa comprometida com as comunidades, o presente trabalho foca na               
importância da devolução de dados às populações quilombolas para que se possa atingir os              
objetivos acima descritos, os quais são acadêmicos porém, acima de tudo, político-sociais.            
Como resultado disto e forma de retorno às comunidades, foram desenvolvidas diferentes            
estratégias. A primeira, foi a doação de uma cozinha comunitária para a associação de ambas               
comunidades, de forma que os moradores possam realizar suas receitas e ter seu patrimônio              
cultural alimentar valorizado. Uma segunda estratégia foi a elaboração de um livro de receitas              
com preparações culinárias tradicionais, que foram apreendidas a partir de entrevistas           
semiestruturadas e de oficinas culinárias. Buscou-se com este material o empoderamento das            
mulheres, a valorização das comidas tradicionais e a visibilidade das comunidades. E uma             
terceira estratégia, no sentido de uma devolução política do estudo, foi o estímulo da criação               
de um Comitê Gestor Quilombola em que fazem parte representantes das secretarias do             
município que foram capacitados e moradores dos quilombos, por meio do qual as demandas              
das comunidades puderam ser colocadas e ouvidas na realização de uma Audiência Pública. 
Conforme o caso desta pesquisa indica, é fundamental que os pesquisadores retornem os             
dados às comunidades que participarem do estudo não apenas através da publicação de artigos              
científicos, mas que desde a concepção do estudo sejam desenvolvidos diferentes mecanismos            
que possibilitem que estas comunidades se apropriem de fato dos resultados obtidos de modo              
a promover mudanças efetivas em suas condições de vida.  


