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A construção de estratégias alimentares como fonna de empoderamento das mulheres rurais e da prom~o da ~2õd!! & 
gêna-o 

l!faniiil das Graças Carneiro de Sena; Marília leda da Silveira Folegatti; S itvana Pedroso de OIUei!íil 
131f.'iiaAPA 

O amceitu de segurança alimentar vem sendo construido no decorrer do tempo, em debates sobre direitos hum21:1:1os. ce J1t> 

Googo das últimas três décadas ao contemplar as causas históricas da fume e sua relação com os padrões de 
~volvimento macroeconômico, particularmente na observação dos niveisi de empregos e salários vigentes ima ~~ 
~ Mm todo, ab..-e uma perspectiva sociológica, a qual possi>ilita uma discu55ão sobl"e os fortes vínculos da ~lllllfil'flll1i!' 
i!!liirnnsmr e a análise de gêne..o. Com esse entendimento, no presente trabalho são analisados os resultadcs do ~ 
"1h!sslwoMmento de tecnologias de processamaito de produtos do Semi-Ando baiano, visando a agreçação de w~lllw ai= 

produtos da agricultura familiar"' e seus possiveis desdobramentos na forma de ações fortalecedoras da agricvÍtlilira fanm1lii:in· 
solD o enfoque de gênero. As principais análises tiveram como focos o consumo alimentar como diagnÕ5tic:o para a 
11lral!'ISfurmação social, a geração de renda e o empoderamento das mulheres ruraís mediante a aipadtação em 
proa!SSamento de alimentos. Concluiu-se quanto à necessidade de políticas püblicas que estimulem e apoiem inicia!Was Ji'liiral 
jll(t~mento da produção primária (seja de grãos, raízes ou carnes) de forma a possibilitar às familias da zona n:uraS &> 
~árido o acesso a alimentos de boa qualidade e em quantidade suficiente, ao tempo em que promcwiilm o 
~oMmento local, com segurança alimentar, além de contribuir para o estabeJecimeflto das bases pi'l1'3! «ll 

~eramento das mulhe..es, mediante o acesso à informação e ao conhecimento e com apoio de ciédito ~ira ~se 
~ práticas de caráter transformad<M". 
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