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MANUAL #2
PONTO DE CULTURA

ALIMENTAR
Este manual oferece conhecimentos e ferramentas para a 
concretização de um Ponto	de	Cultura	Alimentar. Ele é 

fruto da atuação do Instituto A Cidade Precisa de Você, em 
parceria com iniciativas e atores da Brasilândia, em especial 

com o Espaço	Cultural	Jardim	Damasceno. O manual é 
lançado no âmbito do projeto ECOCIDADE – A Cidade 

Precisa de Agroecologia, que busca atuar para a regeneração 
urbana a partir do fortalecimento de iniciativas que trabalham 
na circularidade do sistema alimentar — desde o plantio, ao 

preparo do alimento, distribuição e logística de entrega.
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1. Introdução
O	que	é	um	Ponto	de	Cultura	Alimentar?

Um Ponto de Cultura Alimentar é um espaço de troca 
e distribuição de alimentos, que articula produtores e 
moradores de uma região, de forma a promover uma 
cultura alimentar sustentável. A proposta foi criada em 
Belém do Pará pelo Instituto Iacitatá, iniciativa de Tainá 
Marajoara e Carlos Ruffeil que, a partir do movimento do 
Ponto de Cultura (criado na época do ministro Gilberto 
Gil), integrou a esta política pública a noção do alimento 
como cultura. Seus articuladores iniciais fizeram o Iacitatá 
tornar-se uma referência quando se discute sobre cultura 
alimentar. 

A partir da experiência do projeto Ecocidade na Brasilândia 
com as ações realizadas no Espaço	Cultural	Jardim	
Damasceno, em parceria com a cooperativa Terra e 
Liberdade, acreditamos que a presença do Ponto de 
Cultura Alimentar no bairro fortalece a construção de um 
território de cultura alimentar, atuando no fortalecimento 
de capacidades comunitárias para a circularidade do 
sistema alimentar e regeneração urbana.

E o Ponto de Cultura?
O Ponto de Cultura é um local que abriga uma iniciativa 
que desenvolve ações culturais no território em que 
está inserido — espaços reconhecidos e apoiados pelo 
programa de mesmo nome do Ministério da Cultura, 
criado em 2004 por Gilberto Gil, com o objetivo de 
implantar uma política cultural mais abrangente, que 
respondesse à diversidade brasileira.

Quais	os	objetivos	de	um	Ponto	de	Cultura	
Alimentar?

Um Ponto de Cultura Alimentar tem como objetivo 
promover uma cultura alimentar sustentável, incentivar 
a atividade dos pequenos produtores agroecológicos, 
fornecer alimentação de qualidade a um preço justo, além 
de trabalhar para alcançar a justiça climática. A proposta 
incentiva, assim, o conhecimento e discussão a respeito de 

https://www.instagram.com/iacitata_/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/espacoculturaldamasceno/
https://www.instagram.com/espacoculturaldamasceno/
https://terraeliberdade.com/
https://terraeliberdade.com/
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como os alimentos chegam na mesa das 
pessoas e quais os atores e processos 
envolvidos no ciclo da alimentação.

Por que os Pontos de Cultura 
Alimentar	são	importantes?

A cultura alimentar está relacionada a 
uma relação sensível com o alimento, 
valorizando a história, ancestralidade 
e tradições que perpassam as 
especificidades de cada região e grupo 
social. É uma cultura ligada à memória e 
identidade de comunidades e regiões, 
valorizando a ética do cuidado desde a 
produção até o consumo do alimento. 

Apenas em novembro de 2013 a 
alimentação foi institucionalizada como 
cultura no Brasil, e é a partir desse 
momento que se conseguiu obter 
mais investimentos e políticas públicas 
destinadas à valorização, manutenção e 
sensibilização da cultura alimentar no País. 

Mas, antes disso, a cultura alimentar 
é a valorização de uma alimentação 
saudável, feita a partir de alimentos in 
natura, ou seja, não industrializados 
e sem agrotóxicos. De acordo com a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) 
é necessário o consumo de 400 g por 
dia de alimentos não processados para 
garantir uma alimentação de qualidade, 
fato que, no Brasil, não é possível para a 
maioria da população. 

Nomeadas como desertos alimentares, 
muitas regiões das cidades brasileiras 
não oferecem este tipo de alimento, 
o que obriga a população que deseja 
consumir alimentos mais saudáveis 
a se deslocar para outras regiões 
ou, simplesmente, não consumir, por 
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inúmeras razões — dentre elas, a falta 
de locais de distribuição, logística e 
condições financeiras. 

No entanto, existem alternativas para a 
diminuição dos desertos alimentares, 
e acreditamos que o Ponto de Cultura 
Alimentar é uma delas. O Ponto de Cultura 
Alimentar cria redes e possibilidades 
de troca, logística e articulação entre 
produtores agroecológicos e grupos 
de consumo responsável; incentiva 
a manutenção da cultura alimentar e 
a alimentação adequada a partir de 
alimentos in natura, prezando pela relação 
entre todos os atores da cadeia de 
produção. Seu impacto pode ser mais 
efetivo, como abordado no Manual #1 
Hortas Agroecológicas, quando aliado 
às hortas urbanas agroecológicas nas 
regiões em que estão localizadas, criando 
uma rede ainda maior de produção local e 
acesso aos alimentos. 

“O Ponto de Cultura 
Alimentar cria redes 
e possibilidades 
de troca, logística 
e articulação 
entre produtores 
agroecológicos e 
grupos de consumo 
responsável.”

https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/manual_1_hortas_agroecol_gicas_final
https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/manual_1_hortas_agroecol_gicas_final
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Como	organizar	a	relação	com	os	
agricultores?

Para esta seção, contamos com a contribuição 
da Juliana Alvarenga Prado, colaboradora da 
cooperativa Terra e Liberdade, que compõe a 
regional Grande São Paulo do MST, que luta desde 
2000 por acesso à terra, agroecologia, educação, 
igualdade de gênero e raça, somando-se à luta 
LGBTQIA+, entre outras frentes, e do Galpão 
Alimenta Agroecológico, que facilita a produção de 
alimentos agroecológicos.

Contato	com	os	agricultores
Primeiro contato com os agricultores, com o objetivo 
de mapear a produção, levantando com cada 
agricultor qual será a colheita da semana.

Lista	de	produtos	da	semana
Após o contato com os agricultores, é 
confeccionada uma lista dos produtos que estarão 
disponíveis na semana. Esta lista costuma seguir a 
sazonalidade das espécies, ou seja, os alimentos 
disponíveis serão aqueles correspondentes à época 
do ano.

Coleta dos pedidos
A lista dos produtos é, então, enviada à comunidade 
de interessados do consumo responsável, que fazem 
seus respectivos pedidos.

Repasse dos pedidos
É realizado o repasse dos pedidos aos agricultores, 
de forma que os pedidos não fiquem concentrados 
em poucos produtores, mas sejam distribuídos de 
forma igualitária.

Colheita e logística
Após a colheita, o transporte disponível recolhe os 
produtos e os leva para o entreposto, local onde os 
produtos são reunidos e organizados de acordo com 
os pedidos. 



Triagem	e	separação
Os produtos são, então, organizados e separados 
de acordo com os pedidos. É preciso ter cuidado 
com os alimentos, principalmente em relação ao 
tempo de espera deles no entreposto — neste 
caso, o Ponto de Cultura Alimentar. Por exemplo, 
as hortaliças não podem ficar muito tempo na 
espera, pois podem murchar — duram, no máximo, 
até 12 horas sem refrigeração. Se for necessário, há 
recursos que podem ser utilizados para manter os 
alimentos frescos, como colocá-los em bacias com 
água ou borrifar água nas folhas.

Entrega urbana
Caso o cliente não vá buscar o pedido no 
entreposto, realiza-se a entrega dos alimentos 
pela cidade, contando com a colaboração de 
entregadores parceiros — com bicicletas, motos ou 
carros.
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“A feira cumpre um papel de educação 
socioambiental, onde contamos à 
população sobre a proposta da feira, 
a forma de produção dos produtos, o 
modelo de consumo que é incentivado.... 
Isto cria um diálogo para explicar a luta, 
o movimento social e as mudanças que 
desejamos ver e construir.”

Juliana Alvarenga
Prado 



Como	organizar	as	feiras	de	distribuição	
dos	alimentos?

Para a organização de feiras no Ponto de Cultura 
Alimentar, alguns fatores são importantes em termos 
de organização e planejamento:

Infraestrutura	do	espaço
É necessário ter um espaço adequado e planejado 
para receber as feiras, com mobiliário adequado 
para dispor as caixas com alimentos, como mesas, 
plaquinhas ou sinalização com os preços e, 
eventualmente, um megafone para chamar a freguesia.

Equipe
É preciso ter uma equipe (cerca de 8 pessoas) 
que esteja presente no controle, consolidação e 
sistematização dos dados e informações, organizando 
os processos — desde a comunicação (normalmente 
por WhatsApp), até o recebimento dos alimentos dos 
agricultores, limpeza e organização do espaço, com 
habilidades de comunicação e venda.

Lista de preços e caixa
É importante confeccionar uma lista de preços antes 
do dia de uma feira, para estar disponível e visível 
em quadros ou cartazes colocados em cavaletes 
ou na parede. Para se calcular os preços, sugere-se 
um estudo prévio de quanto de margem de lucro se 
quer atingir com a feira. É importante ter uma pessoa 
responsável pelo controle do caixa, cuidando dos 
fluxos e da checagem do estoque.

Monitoramento	e	estoque
Para estimar a demanda de produtos na feira, deve 
ser levado em conta o público, as preferências e o 
poder aquisitivo de quem irá frequentá-la. 

Dica
Tenha uma variedade de produtos, verduras, legumes, frutas, 
beneficiados e processados. As pessoas gostam de chegar e 
ver variedade — isto atrai os clientes e estimula as vendas. 
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Diálogos	sobre	cultura	alimentar

Para iniciar uma conversa com a comunidade sobre a 
cultura alimentar, é importante incentivar as pessoas a 
começarem a perceber e rever seus próprios hábitos 
alimentares. Questões importantes neste início de 
discussão podem ser: 

Como é a sua alimentação hoje em 
dia? Seu prato é feito de quê?

Você sabe de onde vem o alimento 
que come? Quem produz, quem 
vende e como é preparado? 

Quem faz a comida chegar no seu 
prato?
 
Partindo daí, os conhecimentos sobre cultura alimentar, 
alimentação saudável, variedade e qualidade dos alimentos 
podem ser introduzidos em encontros, oficinas e diálogos 
com a comunidade. 

O objetivo de iniciar este compartilhamento é incentivar 
o hábito alimentar cada vez mais saudável, o consumo de 
alimentos sem agrotóxicos e a troca de saberes e fazeres 
sobre a cultura alimentar. Tais incentivos, se aliados, podem 
contribuir para a segurança alimentar nas comunidades.

Dicas e resgate de receitas

O resgate e preparo de receitas que já pertencem à cultura 
alimentar da comunidade fazem parte do cotidiano de um 
Ponto de Cultura Alimentar. Além disso, receitas que evitam 
o desperdício dos alimentos são importantes no combate à 
fome e para a segurança alimentar.

Compartilhamos, aqui, algumas receitas e dicas de 
aproveitamento total dos alimentos que são utilizadas na 
cozinha do Espaço Cultural Jardim Damasceno:
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Suco da casca do abacaxi

Ingrediente: casca do abacaxi.

Modo de fazer: ferva a casca do abacaxi, coloque-a no 
liquidificador e triture. Se necessário, pode coar o suco e 
adoçar com mel ou açúcar.

Ponta da cenoura

Pode ser utilizada para temperar o arroz, em conjunto 
com a cebola e alho e outros temperos que se achar 
necessários.

Talo da couve

Pode também ser utilizada no tempero do arroz e para 
fazer farofa.

Peixinho da horta empanado

Ingredientes: 6 folhas de peixinho, cebola, alho, sal, cheiro 
verde, dois ovos, farinha de rosca e óleo.

Modo de preparo: tempere o peixinho com a cebola, o 
alho, o cheiro verde e sal. Depois, empane-o na farinha de 
rosca, passe no ovo, Empane-o novamente e frite em óleo 
quente.



Strogonoff de cascas de banana

Ingredientes: 12 cascas de banana em cubos, alho, cebola, 
tempero baiano, cheiro verde, azeite, sal, páprica, colorau, 
açafrão, tomate, mostarda e creme de leite.

Modo de preparo: em uma panela coloque todos os 
temperos, cebola, alho e um fio de azeite — tudo em fogo 
médio. Adicione os cubos das cascas das bananas e deixe 
diminuir o volume. Para finalizar, adicione creme de leite, sal 
a gosto, mostarda e cheiro verde.

O que não é possível 
utilizar em outras 

receitas, pode 
ser compostado e 

transformado em adubo 
para plantas. Neste 

sentido, uma dica 
interessante é bater no 

liquidificador a casca 
do ovo com o pó do 

café coado e colocar o 
composto nas plantas.
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3. Gestão e 
engajamento
Esta seção do manual foi baseada no funcionamento do 
Espaço Cultural Jardim Damasceno, na Brasilândia, Zona 
Noroeste de São Paulo. Foram realizadas atividades e 
entrevistas com as gestoras do espaço e com o coletivo 
de mulheres cozinheiras, que está se concretizando como 
Ponto de Cultura Alimentar.

Como	autogerir	e	organizar	o	espaço?

O Espaço Cultural Jardim Damasceno funciona a partir da 
gestão comunitária, e se mantém financeiramente a partir 
de doações e vendas do que o espaço produz. Hoje, as 
atividades que acontecem no Espaço são o cultivo da 
horta, o preparo e venda de refeições, a feira livre e venda 
de cestas de alimentos agroecológicos, a realização de 
bazares, a produção de sabão, a realização de oficinas, 
encontros e festas comunitárias, entre outras atividades.

Gestão

O Espaço organiza-se a partir de um coletivo de 10 
pessoas, que dividem a gestão a partir dos projetos 
desenvolvidos. Dentro desses projetos existe um protocolo 
de organização para cada demanda. 

Em relação à iniciativa do Ponto de Cultura Alimentar, 
a organização divide-se em quatro núcleos: financeiro 
(responsável pelas doações e finanças do Espaço); 
comunicação (cuida da comunicação com quem frequenta 
o espaço e da divulgação do espaço e suas atividades na 
comunidade); cozinha e feira (organiza as atividades da 
cozinha e a logística da feira); e limpeza (cuida do espaço 
e de sua manutenção diária). Todas as pessoas envolvidas 
no projeto são colaboradores que doam seu tempo para 
a realização das atividades e manutenção do espaço, por 
vezes em uma economia solidária e em troca do alimento.
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Como	divulgar	o	Ponto	de	Cultura	
Alimentar?

Abrir o diálogo com a comunidade sobre 
cultura alimentar e alimentação de qualidade 
é importante para que as pessoas comecem a 
mudar seus hábitos e tenham mais acesso às 
redes de troca e conhecimento que o Ponto 
de Cultura Alimentar está ativando. Para isto, 
existem algumas ferramentas que podem ser 
utilizadas na comunicação com a comunidade: 

-	folhetos: distribuição de folhetinhos 
divulgando o Ponto de Cultura Alimentar e suas 
atividades;

- boca a boca: pedir a quem já frequenta o 
local para divulgar aos seus vizinhos, parentes e 
outros moradores do bairro;

- on-line: ir criando uma lista de contatos que 
receberão mensagens sobre as atividades 
desenvolvidas no espaço (como uma lista no 
WhatsApp);

- parceiros: divulgar com cartazes em pontos 
comerciais, escolas, UBS, supermercados e 
locais de fluxo contínuo dos moradores da 
comunidade;

- no dia das atividades: divulgar na rua em que 
ocorrerão as atividades, chamando a atenção 
de quem passa para e conhecê-las (com 
megafones ou no grito mesmo!).
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Manual #1 Hortas Agroecológicas

Hortas agroecológicas dentro do contexto 
urbano trazem inúmeros benefícios 
à comunidade em seu entorno. Esse 
material aborda desde o plantio e 
compostagem, o uso e o aproveitamento 
dos recursos locais e a conclusão dos 
ciclos do alimento, até como gerir uma 
horta, disponibilizando os conhecimentos 
para se fazer um plantio no espaço 
urbano. 

Nesse material, dois grandes parceiros do 
território da Brasilândia — a Horta Saberes 
Ambientais e a Horta do Espaço Cultural 
Jardim Damasceno — são exemplos 
de como as hortas dentro da cidade 
podem fornecer alimentação saudável 
à comunidade e potencializar diferentes 
trocas entre as pessoas.

4. ECOCIDADE –
A Cidade Precisa 
de Agroecologia
É um projeto do Instituto A Cidade  Precisa de Você, 
que foca na transição agroecológica em áreas urbanas e 
vulneráveis e na criação de modelos de desenvolvimento 
local sustentável, de forma participativa, incentivando 
redes e iniciativas locais. 
 
O objetivo é fortalecer as famílias produtoras de alimentos 
saudáveis, fomentando a capacidade da comunidade para 
construir um futuro mais justo e sustentável na cidade, 
trocando saberes sobre hortas comunitárias e educativas. 
Tudo isto, por meio da soberania e justiça alimentares.
Este material faz parte de uma série de manuais 
produzidos durante este projeto, fruto da atuação do 
Instituto A Cidade Precisa de Você, em parceria com 
iniciativas e atores da Brasilândia, Zona Noroeste de São 
Paulo. 



23 A Horta Saberes Ambientais tem o objetivo 
de ser um centro de educação ambiental, que 
propaga informações sobre meio ambiente 
e sustentabilidade, e também atua em 
consonância com o POT Redenção, programa 
de complementação de renda ao trabalhador 
desempregado, mais especificamente destinado a 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de 
crack e de outras drogas. 

A Horta do Espaço Cultural Jardim Damasceno 
integra este Espaço, e sua produção também é 
utilizada pelas próprias cozinheiras locais para a 
produção de “quentinhas” comercializadas junto à 
comunidade.
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Manual	#2	Ponto	de	Cultura	Alimentar

O Ponto de Cultura Alimentar insere-se em um 
território de cultura alimentar, que articula a 
regeneração e circularidade junto aos habitantes 
locais, atuando no fortalecimento da capacidade 
comunitária e na instalação de infraestruturas 
ecológicas. Tem como objetivo promover uma cultura 
alimentar sustentável, trabalhar para a justiça climática, 
além do desenvolvimento e apoio às práticas e 
técnicas agroecológicas. Com a contribuição do 
Espaço Cultural Jardim Damasceno, esse manual 
aborda os objetivos, os modos de fazer, organizar e 
sensibilizar um Ponto de Cultura Alimentar, com dicas 
e referências de experiências em outros territórios.

Manual #3 Coletivo de Entrega Local

Os coletivos de entrega local estimulam a geração de 
renda de uma comunidade e fortalecem a economia 
circular. Esse manual  pode ajudar na organização, 
logística e modos de articular um coletivo de 
entregas. Com contribuições da ONG Aromeiazero 
e Viva Bike/Preto Império, aborda como pimpar 
bicicletas, segurança ao pedalar na cidade, logística e 
gestão financeira. 

Manual	#4	Ecossistema	Digital

O Ecossistema Digital é uma plataforma on-line de 
fomento à troca de produtos e serviços entre as 
pessoas que atuam na alimentação, considerando 
serviços e recursos. A plataforma se propõe a ajudar 
na organização logística e de agenda, além da 
própria sustentabilidade das iniciativas de hortas, 
compostagem, alimentos beneficiados, entregas, 
insumos, entre outros.

Com contribuições do Grupo Garoa e de atores 
parceiros da Brasilândia, nesse manual pode se 
encontrar ferramentas para o  fortalecimento 
de capacidades comunitárias e economia local, 
catalisando um processo de desenvolvimento 
sustentável e circular do território.

> Conheça mais do 
ECOCIDADE nos se-
guindo no Instagram:
@acidadeprecisadevoce 

e/ou acessando nosso 
site: https://www.
acidadeprecisa.org/
ecocidade.

https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
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5. Fontes
1. Introdução 

-	O	que	é	cultura	alimentar?	Cultura	390. > Link. Acesso em: 
dezembro/2021

-	Iacitatá:	mais	que	um	restaurante,	um	ponto	de	cultura	
alimentar.	Vitor	Taveira,	Brasil	de	Fato.	> Link. Acesso em: 
dezembro/2021

-	A	esperança	é	amazônica:	floresta	no	prato.	Nathalia	
Iwasawa,	O	joio	e	o	trigo.	> Link. Acesso em: dezembro/2021

-	Cultura	Alimentar	com	Tainá	Marajoara.	Podcast	Futuro	
Possível. > Link. Acesso em: dezembro/2021

-	Desertos	Alimentares.	Instituto	Brasileiro	de	Defesa	do	
Consumidor.	> Link. Acesso em: dezembro/2021

-	O	Surgimento	de	Pontos	de	Cultura	nas	Organizações.	
Beatriz	Negri	Nunes	de	Abreu.	> Link. Acesso em: janeiro/ 
2022

2.	Como	começar	um	Ponto	de	Cultura	Alimentar?

-	E.CO.CIDADE	-	Um	olhar	sobre	a	Zona	Norte:	primeiro	
episódio. Sesc Santana e Instituto A Cidade Precisa de 
Você.  > Link. Acesso em: novembro/2021

-	Tecnologia	CSA.	Rede	CSA	Brasilia. > Link. Acesso em: 
janeiro/2022

Esta licença permite que outros copiem, distribuam, 
exibam, executem a obra e façam trabalhos derivados 
dela, desde que seja atribuído o devido crédito e as 

novas criações sejam licenciadas sob termos idênticos. 
Todos os trabalhos novos baseados neste devem ter a 

mesma licença.

São Paulo, 2021

A Cidade Press é o selo de publicações 
do Instituto A Cidade Precisa de Você

https://www.cultura930.com.br/o-que-e-cultura-alimentar/
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/24/iacitata-mais-que-um-restaurante-um-ponto-de-cultura-alimentar
https://ojoioeotrigo.com.br/2020/08/a-esperanca-e-amazonica-floresta-no-prato/
https://open.spotify.com/show/4TsfffHVTW4QpRVyiAlu2Y
https://alimentandopoliticas.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Desertos-Alimentares.pdf
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/relatorio_final_pibic_-_2016_-_beatriz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0
https://csabrasilia.wordpress.com/oque-e-csa/tecnologia-csa/
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