
 

 

 

MÓDULO 6 – SOBERANIA 

Aula 3 – Soberania e Segurança alimentar: combate à fome 

 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 6: Soberania, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – Soberania Popular: Estado pela vida do povo 

Aula 2 – Soberania Popular na América Latina 

Aula 3 – Soberania e Segurança alimentar: combate à fome 

Aula 4 – Projeto de soberania popular para o Brasil 

 



 

 

AULA 3: Soberania e Segurança alimentar: combate à fome 

 

ASSESSORIA: Kelli Mafort, da coordenação nacional do MST, pedagoga. mestre e 

Doutora em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara.  

 

EMENTA: 

A - Objetivos:   

 

Abordar a temática a partir de uma caracterização da especulação dos alimentos como 

mercadoria, produzida através dos sistemas alimentares das grandes empresas do 

agronegócio e dos fundos financeiros. Expor as contradições que isso traz para as 

sociedades do Sul global e o quanto isso afeta a vida dos mais pobres. Apontar 

perspectivas tendo como base a Soberania Alimentar, conceito fundamental para articular 

direitos territoriais dos povos do campo, das águas e das florestas, aliado ao acesso 

massivo de comida de verdade como medida fundamental de política de Estado, com o 

protagonismo popular na sua execução. 

 

B - Metodologia: 



Aula expositiva – Aula expositiva – com apresentação de slides, clique aqui 

 

C. Leitura Complementar  

1. Consumo de ultraprocessados provoca 57 mil mortes por ano no Brasil 
 

2. Quando a comida é POP 

 

 

D. Perguntas geradoras:  

1. O que mais impactou você na leitura do artigo: o consumo de ultraprocessados provoca 

57 mil mortes por ano no Brasil? 

2. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o Brasil é o 3º 

maior produtor de alimentos e no ano de 2021, exportamos para 180 países. Como 

podemos explicar a falta de alimentos para a população brasileira? 

3. Quais são os maiores produtores de alimentos no Brasil? 

4. Quais os maiores desafios da Soberania Alimentar? 

 

- 

https://ssb.org.br/app/uploads/2023/01/Soberania-Alimentar-Kelli-Mafort-1.pdf
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/11/07/estudo-consumo-de-ultraprocessads-provoca-57-mil-mortes-ao-ano-no-brasil.htm
https://youtu.be/G7OV3TDHYbw

