NOTA EDITORIAL

Com o objetivo de ampliar a divulgação de estudos e pesquisas acerca de temáticas relevantes
para a Geografia e Ciências afins, neste número especial a Revista GeoNordeste apresenta aos
seus leitores treze (13) artigos selecionados versando sobre a produção de alimentos e
manifestações culturais a partir de visão multidisciplinar. Esses trabalhos são procedentes do
IV Seminário Sobre Alimentos e Manifestações Culturais Tradicionais e do III Simpósio
Internacional Alimentação e Cultura, realizado na Universidade Federal de Sergipe, no Campus
de São Cristóvão/SE, em maio de 2018. A finalidade do evento foi refletir sobre os desafios
que estão sendo vivenciados para a manutenção da produção, do consumo, da soberania e da
segurança alimentar nutricional, além de outras manifestações culturais na contemporaneidade.
Nessa direção, o evento proporcionou discussões acerca do papel da pesquisa e do ensino a
partir de novas metodologias e da valorização de temáticas que, abordadas nos grupos de
trabalho durante o evento, constituem os distintos objetos de estudo presentes em debates entre
pesquisadores, agricultores/representantes das comunidades produtoras de alimentos e da
sociedade civil nas diferentes escalas geográficas, do global ao local.
A valorização de temas vinculados à produção, comercialização e consumo de alimentos bem
como as manifestações tradicionais se referem também à visibilidade de diversos atores sociais,
o que exige nova postura do professor-pesquisador e dos representantes das comunidades
responsáveis pela produção, comercialização e abastecimento de alimentos. Dialogando com
essas temáticas, os artigos apresentados neste Dossiê retratam não apenas novos olhares sobre
a produção e o consumo de alimentos como também diferentes formas de saber fazer, de modos
de vida e de diversas manifestações culturais no espaço.
Almeja-se que a iniciativa de reunir artigos que abordam questões como identidade,
territorialidade, cultura, gênero e soberania e segurança alimentar no Brasil contribua para
adensar o debate científico em torno desses temas.

Boa leitura!
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