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RESUMO 

 

O presente trabalho visou à elaboração de um artefato, a partir da metodologia de Design 

Science Research (DSR), com elevada aderência à comunidade local que amplifique o 

conhecimento e o uso de plantas alimentícias não convencionais (PANCs) na ocupação 

Vitória em Belo Horizonte, Minas Gerias, no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Nesse sentido, elaborou-se uma cartilha com vistas a fomentar a utilização e valorizar essas 

plantas na alimentação, possibilitar o resgate da cultura tradicional, bem como dar visibilidade 

à ocupação Vitória.  Pode-se concluir que a cartilha produzida, enquanto produto técnico, 

constitui-se uma ferramenta de significativo valor na divulgação do uso de PANCs, devido ao 

caráter inovador, sua considerada aplicabilidade e complexibilidade, contando com a 

participação de surveys da comunidade local e de uma metodologia participativa na 

elaboração e divulgação do artefato, o que pode contribuir para que a transmissão desse 

conhecimento se torne mais eficaz. 

 

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais.  Ocupação Vitória. Design 

Science Research. Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nosso país detém uma das maiores biodiversidades de espécies vegetais do mundo, 

entretanto, nosso padrão alimentar subutiliza centenas de espécies nativas com potencial 

econômico e nutricional (PASCHOAL, GOUVEIA e SOUZA, 2016). Para Kinupp e Barros 

(2007), muitas espécies vegetais consideradas "daninhas" podem ser utilizadas na alimentação 

humana e constituem recurso nutricional desconhecido pela maior parte da população. 

Conhecer essas plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e as diversas formas de sua 

utilização pode contribuir para a saúde das comunidades, principalmente das mais carentes, 

devido à ocorrência espontânea das PANCs e do baixo custo no cultivo das mesmas.  

O artigo de Nascimento (2016) aborda a questão dessas comunidades carentes nas 

ocupações do município de Belo Horizonte e o enfrentamento cotidiano em relação ao direito 

à moradia na cidade. Nesse cenário destaca-se a ocupação Vitória, com parcelas de vegetação 

ainda preservada de mata atlântica e cerrado, com grande potencial hídrico (Belo Horizonte, 
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2010), o que favorece a ocorrência das PANCs adaptadas ao nosso clima e a pequenos 

espaços, resistentes às doenças comuns em outras hortaliças, nutritivas, saborosas, medicinais. 

Esse trabalho teve como objetivo elaborar um artefato com elevada aderência à 

comunidade local, com vistas a amplificar o conhecimento e o uso de PANCs na ocupação 

Vitória, utilizando uma linguagem apropriada ao público-alvo para tornar esse conteúdo 

científico e técnico acessível, bem como garantir a sua aplicabilidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

Esse trabalho baseou-se em metodologia qualitativa direta, onde foram coletadas 

dezenove espécies de PANCs no quintal particular de um informante chave. Foi realizado o 

registro fotográfico in loco e colhidas amostras dessas espécies vegetais para herborização. 

Para a confecção da cartilha foram escolhidas apenas treze espécies de PANCs que ficaram 

devidamente bem registradas, seja devido à luminosidade ou à qualidade da amostra. 

Foi utilizada a metodologia de Design Science Research (DSR) para desenvolver e 

avaliar a cartilha como produto técnico, como descrito na tabela 1. 

             Tabela 1: Etapas na condução de uma DSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             Fonte: LACERDA, D. P. et al, a partir de Manson (2006). 

 

A cartilha (figura 1 e 2) apresenta recursos visuais e linguagem acessível ao público-

alvo focado na comunidade local que apresenta baixo grau de instrução. Algumas implicações 
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éticas foram devidamente consideradas como a utilização do termo de consentimento de uso 

de imagem e cadastro da pesquisa junto ao SisGen, por se tratar de acesso ao conhecimento 

tradicional associado. Os componentes da cartilha (figura 1e 2) buscam criar sentido de 

pertencimento e assim, sensibilizar o público-alvo para essa temática.  

Figura 1: A cartilha - capa e sumário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A cartilha - páginas 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelas autoras 

Essa pesquisa reafirma o trabalho de Bredariol (2015), que identificou que uma 

pequena área pode conter uma diversidade significativa de plantas não convencionais que 

podem ser utilizadas como alimento, revelando novas possibilidades e ainda auxiliar desde 
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situações de vulnerabilidade alimentar até o incremento da gastronomia como a conhecemos 

atualmente. 

 A proposta do artefato e sua divulgação vão ao encontro da publicação da Food And 

Agricultural Organization e International Fund For Agricultural Development (2019), que 

indica a necessidade de uma mudança radical e urgente em nossos sistemas alimentares, capaz 

de fornecer recursos suficientes e alimentos nutritivos para uma população crescente, frente 

aos desafios das alterações climáticas e a degradação de recursos naturais, incluindo a 

escassez de água, depleção e contaminação do solo e perda de biodiversidade.  O trabalho 

aqui apresentado dialoga com a pesquisa de Chivenge et al (2015) que  destaca em sua 

publicação o potencial das PANCs para reduzir a insegurança alimentar e nutricional na Ásia.  

Durante a etapa “Avaliação” da metodologia DSR, a cartilha foi apresentada na 

disciplina do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental “Elaboração 

de Produtos Técnicos” quando foram registradas as sugestões, tanto de docentes quanto 

discentes, para promover os ajustes necessários. Assim, como sugere o trabalho de Lacerda et 

al (2013) o artefato foi submetido a avaliações rigorosas visando sua robustez. 

  

3 CONCLUSÕES 

No Brasil existem poucos trabalhos científicos sobre as PANCs atualmente, o que 

indica a necessidade de mais atenção a essa temática por parte de pesquisadores, órgãos 

governamentais e da sociedade como um todo. 

A cartilha “Que horta é essa no quintal da Ana e do Adão?” constitui uma ferramenta 

com caráter inovador, de considerada aplicabilidade e complexibilidade, e que pode assim 

contribuir na valorização e utilização das PANCs na ocupação Vitória. A aplicação da 

metodologia DSR evidenciou a necessidade de ajustes como a inclusão de registro fotográfico 

do território, dicas de cultivo de PANCs, fotos e/ou pequenos vídeos das receitas sugeridas 

com a participação da comunidade local para fomentar o resgate da cultura tradicional no 

contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. 
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