
OFICINA SOBRE PRODUÇÃO-CONSUMO-ALIMENTOS: OLHARES  
DAS MULHERES SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

LOCAL: Colégio Assunção, Rio de Janeiro 

Rua almirante alexandrino 2023- Santa Teresa 

PARTICIPANTES: 60 mulheres 

DATA: 19/04 09:00h - 18:00h/ 20/04 09:00h- 15:00h  

ORGANIZADORAS: ANA, CONTAG, EQUIT, FASE, FBSAN, FETRAF, IDEC, OXFAM, SOF, 
VITAE CIVILIS 

MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES: Lista em anexo 

OBJETIVO GERAL 

Analisar o contexto atual quanto à produção e consumo de alimentos, na perspectiva feminista 
e da soberania e segurança alimentar. Pretende-se construir convergências, a partir do 
acúmulo e atuação dos movimentos e organizações participantes e da crítica ao alimento como 
mercadoria. Por fim, construir uma agenda comum na construção de um modelo sustentável de 
produção e consumo para um futuro compartilhado em torno do direito a alimentação, saúde e 
bem-estar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar os fatores de insustentabilidade e injustiça do modelo atual de produção e 

consumo de alimentos; 

• Refletir sobre a divisão sexual do trabalho e aprofundar o entendimento do papel das 

mulheres nas decisões sobre os modos de produção e consumo; 

• Definir modos para incidir sobre os fatores de insustentabilidade na perspectiva da 

articulação de lutas por direitos; 

• Apoiar processos já existentes para gerar sinergias e fortalecer iniciativas e ações dos 

movimentos e organizações na perspectiva da sua articulação. 

RESULTADO ESPERADO 

- Agenda comum a partir da socialização das experiências de resistência em curso; 

- Mecanismos para potencializar convergências e ações conjuntas. 



 

Proposta de Agenda para a Oficina “Produção-Consumo-Alimentos: olhares das 

mulheres sobre a sustentabilidade” 

Data: 19 e 20 de abril, 2012 

 

 

 

Dia 01 - 19.04 

 

09:00 Abertura 

09:20 Atividade de apresentação e 

integração 

10:00 Painel 1: Contextualização: “Modelo 

de produção e consumo de alimentos na 

perspectiva da soberania alimentar, com 

ênfase na economia feminista, 

agroecologia e 

consumo sustentável.” 

-Moderadora: Muriel Saragoussi – Oxfam 

-Economia Feminista: Nalu Faria – SOF 

-Agroecologia: Representante GT Mulheres 

– ANA 

-Consumo Sustentável: Lisa Gunn – Idec 

11:00 Intervalo 

11:30 Trabalhos em grupos 

13:15 Almoço 

14:30 Painel 2: “E se eu tivesse uma 

varinha mágica?” 

15:00 Trabalhos em grupos 

17:30 Encerramento do primeiro dia 

Dia 02 - 20.04 

 

09:00 Abertura 

09:30 Construção de uma Agenda Comum 

11:00 Intervalo 

11:30 Continuação da construção de uma 

Agenda Comum 

13:00 Avaliação da oficina 

13:30 Encerramento da oficina e 

agradecimentos 

14:00 Almoço de confraternização 

 


