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• O OPSAN é um núcleo de estudos e pesquisa de caráter 

multidisciplinar e intersetorial para observação, 

monitoramento, análise e avaliação de políticas públicas e 

ações governamentais para a garantia da Segurança Alimentar 

e Nutricional na perspectiva dos Direitos Humanos à Saúde e à 

Alimentação Adequada no Brasil. 

 

	
	



Onjé – Grupo de Reflexão em SAN 
  

 

Onje (palavra que significa Alimento em Yoruba) : grupo de o e 
estudos sobre as ticas Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), com ter multidisciplinar e acadêmico, no âmbito 
da UnB  

 

• Objetivo geral:  refletir sobre SAN e suas possibilidades de o e 
o em diferentes campos e ticas de saber no contexto do 

ensino, pesquisa e o na Universidade de lia (Darcy e 
outros campis).  

 

Como:  

• Identificando  propostas alternativas e inovadoras para a abordagem 
da tica;  

• Construindo novos arranjos de estudos e projetos multidisciplinares 
para o fortalecimento da SAN no distrito federal e entorno; e 

• Fomentando  linhas de pesquisas e de estudos que visem a contribuir 
para a tica de SAN.  

 
 



Projeto RAIS - CO 
 

• Rede de Apoio à Implementação do SISAN – Centro Oeste 

 

• Eixos de ação : 

 

• Vertical: gestão, monitoramento e formação em SAN – CONSEAs e 
CAISANs estaduais, processo de formação em SAN, inserção da 
Universidade no SISAN 

 

• Horizontal: ensino, pesquisa e extensão universitária  

 

 

 

	
	



Segurança Alimentar e Nutricional 
 

• A Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
(Losan, 2006) 

 

• Conceito complexo, multidimensional que articula um 
conjunto de dimensões não lineares e não concorrentes para a 
organização de um sistema agro- alimentar sustentável, 
socialmente justo para  garantia do direito humano à 
alimentação adequada e saudável. 

 



SAN/DHAA – CATEGORIA TEMÁTICA AGREGADORA DE 
DEMANDAS SOCIAIS 

• Desnutrição,  obesidade , anemia e doenças relacionadas a 
alimentação e nutrição 

• Tecnologia de processamentos de alimentos 

• Sustentabilidade ambiental 

• Acesso aos alimentos 

• Promoção da saúde 

• Vigilância sanitária e ambiental 

• Injustiça ambiental 

• Agrotóxicos e transgênicos 

• Sistemas de produção de alimentos sustentáveis 

• Divisão sexual do trabalho (desigualdade de gênero) 

• Racismo institucional 

• Iniquidades em saúde 

• Desigualdade social  

 



Porque discutir metodologia de pesquisa 
social? 

• SAN – campo científico em construção  

• Interdisciplinaridade  

• Hegemonia das técnicas de pesquisas quantitativas na saúde 

• Política acadêmcio - produtista  

• Papel das agências financiadoras de estudos e pesquisa 

• Excassez de periódicos interdisciplinares para publicação  

• Papel das ONGS e Institutos de pequisa  

 



O que é pesquisa? 

  Procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são 

propostos ... É requerida quando não 

se dispõe de informação suficiente 

para responder ao problema .... 

(Gil, 1996) 
 



O que é pesquisa social? 
 

Pesquisa Social: processo que, utilizando a metodologia 
científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no 
campo da realidade social. 

 

Prática em pesquisa social : ciências humanas, sociais e saúde 
coletiva. 

 

Questões:  

• Relação sujeito x objeto 

• Objetividade e subjetividade 

• Ciências socias : objeto é histórico e qualitativo  

 

 

 



Método – processo x resultado 

Traça o caminho a ser seguido 

 
 

 

Detectar e corrigir possíveis erros durante o percurso 

 

  

Auxilia o pesquisador em suas decisões 



Problema 

Objetivos 

  Método 

Respostas 



Lógica Formal Lógica Dialética 

Parcelamento do real (redução)¹ Totalidade¹, compreensão dos processos 

Mascara conflitos, enfatiza o consenso Contradição 

Apego à quantidade e às técnicas Analise científica da sociedade para  
emancipação do homem – método 

Neutralidade/ objetividade do conhecer 
(crítica: omissão que leva o positivismo a ser 
servo da injustiça e opressão) 

Tomada de posição política pelo pesquisador 
(opção pelos oprimidos) 

Conhecimento superficial puramente teórico 
(com dados experimentais) 

Ação humana/ interação social como motor 
da história (Práxis = teoria + prática) 

Aceitação do status quo 
(Há uma natureza humana imutável) 

Existência do ser no social é que determina a 
consciência do indivíduo (e não o oposto) 

Pesquisa quantitativa x qualitativa 

(Haguette, 1992) 



Pesquisas qualitativas , ativas e 

participativas 
•Abordagem interpretativa 

•Busca do sentido e dos significados que os sujeitos dão 
às suas ações (relações humanas) 

•Valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e 
opiniões. 

•Conclusões únicas e não “representativas”: cada caso é 
um caso   

•Seleção de sujeitos :  proposital,  informante chave 
(critérios de intencionalidade) 

•Saturação da informação 
 

 

Fonte: Turato, 2003 



	
	

De que  ciência estamos falando ???  

Campo científico : conflitos e contradições  



Ciência  - pressupostos  
 

•A neutralidade não existe 

•Compromisso social  

•Diálogo com a realidade social 

•Conflito de interesses  

 

 

 



FINALIDADE DA CIÊNCIA   

Entretanto, seremos ainda cientistas, se 
nos desligarmos da multidão? 

Os movimentos dos corpos celestes se 
tornaram mais claros; mas os 
movimentos dos poderosos continuam 
imprevisíveis para os seus povos; 

A luta pela mensuração do céu foi ganha 
através da dúvida; e a credulidade da 
dona-de-casa romana fará que ela perca 
sempre de novo a sua luta pelo leite. 

A ciência, está ligada às duas lutas. 

Enquanto tropeça dentro de sua bruma 
luminosa de superstições e afirmações 
antigas, ignorante demais para 
desenvolver plenamente as suas 
forças,a humanidade não será capaz de 
desenvolver as forças da natureza que 
vocês descobrem.  

 

Vocês trabalham para quê? 

Eu sustento que a única finalidade da 
ciência está em aliviar a canseira da 
existência humana. 

E se os cientistas, intimidados pela 
prepotência dos poderosos, acham que 
basta amontoar saber, por amor do 
saber, a ciência pode ser transformada 
em aleijão, e as suas novas máquinas 
serão novas aflições, nada mais. 

Com o tempo, é possível que vocês 
descubram tudo o que haja por 
descobrir, e ainda assim o seu avanço há 
de ser apenas um avanço para longe da 
humanidade. 

 

 Bertold Bretch, Vida de Galileu Galilei. 
Escrita em 1938-39, Alemanha.  

 



COMO FORTALECER AS 

PESQUISAS ATIVAS E 

PARTICIPATIVAS ? 
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