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Tainá Marajoara – Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá
Tainá Marajoara, carrega a ancestralidade matriarcal do povo originário
Aruã Marajoara. A pensadora indígena também é curadora, cozinheira,
realizadora cultural e fundadora do Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá.
Liderança da Rede de Cultura Alimentar e da luta para a conquista do
reconhecimento da cultura alimentar como expressão cultural brasileira a
partir da construção do conceito de Cultura Alimentar, Tainá Marajoara foi
eleita conselheira nacional de cultura alimentar no âmbito do Ministério
da Cultura. Abrindo novo caminho epistemológico, conforme considerado
pelo CES - Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, de
acordo com Boaventura de Sousa Santos. Desde 2013, a cultura alimentar
passa a figurar como salvaguarda ambiental e garantia de direitos, em especial parapovos originários,
povos e comunidades tradicionais. É pesquisadora membro do NEHO - Núcleode Estudos em História
Oral da USP, é membro da LASA - Latin American Studies Association. Em 2011, recebeu o prêmio
Cátedra Libre Cayetano Redondo de Conocimientos Humanitários, na Venezuela. Em 2014, o projeto
CATA - Cultura Alimentar Tradicional Amazônica foi considerado uma iniciativa amenizadora para as
mudanças climáticas pela IFCCA, e em 2018, foi agraciada com a comenda Paulo Frota de Direitos
Humanos pela Assembleia Legislativa do Pará e com a comenda Amazônia, pela Câmara de Vereadores
de Belém. Em 2019, foi homenageada pelo Congresso Brasileiro de
Agroecologia e Festival Internacional de Cinema de Agroecologia. Sua
atuação é ainda voltada para a salvaguarda do patrimônio cultural
alimentar da Amazônia paraense, cartografias de identificação e
valorização de mestres e mestres de saberes alimentares tradicionais,
de modo a compreender o alimento como laços memoriais de
transmissão de conhecimentos para manutenção das práticas culturais
para gerações futuras, Além de tudo, tem firme atuação na elaboração
e aprovação das leis Cultura Viva, Lei Aldir Blanc de Emergência
Cultural e Lei Paulo Gustavo. (direitos de imagens: Tainá Marajoara)

Valdevir Both - Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP)
Mestre em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS (2008). Graduado em
Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia Berthier-IFIBE (1997) e licenciado em Filosofia pela
Universidade de Passo Fundo-UPF (1998). Atualmente é Coordenador Executivo e Educador Popular
no Centro de Educação e Assessoramento Popular-CEAP. Tem atuação e pesquisa em Direitos
Humanos, Políticas Públicas, SUS, Participação e Controle Social, Saúde, Filosofia e Educação Popular.

Valéria Burity – FIAN Brasil
Valéria Torres Amaral Burity é advogada, com mestrado em direito econômico e pesquisa em direitos
humanos. Atua com Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas e soberania alimentar
desde 2002. Atualmente é secretária geral da FIAN Brasil.

