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As mudanças produzidas pelo agronegócio causaram o mau uso e a degradação dos bens 

naturais, a concentração da terra, o cerceamento dos territórios e a produção de alimentos 

nocivos à saúde com efeitos na nutrição, geradas pelas mudanças nos hábitos alimentares.  

As políticas públicas e intervenções governamentais para a agricultura promoveram um 

considerável aumento da produção agrícola nos chamados países em desenvolvimento, 

mas esse desempenho não resolveu completamente o problema da fome. O aumento do 

consumo de alimentos, por sua vez, não representou melhoria significativa da qualidade 

nutricional e da condição de saúde da população envolvida, foram frágeis as intervenções 

sensíveis na área da nutrição e os avanços obtidos nas políticas para a agricultura familiar 

em prol de sistemas sustentáveis na agricultura, incluindo aí o reconhecimento dos 

saberes e práticas de gestão da diversidade de culturas alimentares das populações locais 

como aquelas destinadas às mulheres na última década se enfraqueceram nos países do 

Sul em consequência do avanço de setores conservadores. Apesar da atuação e 

responsabilidades desiguais das mulheres nas atividades de reprodução social tais como 

a dos cuidados com a nutrição e saúde das suas famílias, é notável que estas ainda não 

alcançaram o poder de decisão na família na gestão dos sistemas agroalimentares e 

perderam capacidades de incidir na definição do modelo de agricultura a fim de garantir 

a soberania alimentar. 

Este Grupo de Trabalho tem a intenção de refletir sobre essa realidade com uma 

abordagem participativa, reconhecendo que os sistemas alimentares para dietas saudáveis 



são complexos sistemas sócio-ecológicos que exigem diferentes fontes de conhecimento 

e necessitam ser associados em uma abordagem estruturada pela interdisciplinaridade e 

co-construção de novos conhecimentos. Para tanto, pretende reunir profissionais de 

distintas áreas de conhecimento: das ciências sociais, naturais da saúde e da nutrição, bem 

como saberes populares das agricultoras e camponesas para abordar o tema e discutir 

estratégias de resistência frente a essa situação. 

A estrutura conceitual considera que as unidades produtivas da agricultura familiar 

participam de um sistema alimentar em que a cozinha e os ambientes sociais, ecológicos 

e econômicos externos interagem sempre. Pretendemos problematizar as relações entre 

os alimentos produzidos e consumidos beneficiados pela agricultura familiar e aqueles 

provenientes do ambiente exterior (mercado, comunidade e redes familiares); as 

influências diversas que interferem na produção de alimentos e suas relações com as 

atividades domésticas (por exemplo, gestão da agrobiodiversidade) bem como o 

envolvimento do tempo dedicado ao sistema alimentar e às atividades domésticas. 

 


