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RESUMO 

O agravamento da fome e o aumento do nível de insegurança alimentar e nutricional têm sido 

uma das grandes preocupações dos últimos tempos, mobilizando atores de diferentes campos 

no trabalho de investigação e intervenção em programas com objetivo de acabar com essa 

histórica mazela social. Nesse sentido, esse artigo apresenta uma investigação analítica que 

articula três fundamentos conceituais: sistemas agroalimentares, agricultura familiar e 

políticas públicas; inicialmente buscando identificar e mapear, na região imediata de Patos - 

PB, o surgimento de sistemas agroalimentares sustentáveis alicerçados na produção da 

agricultura familiar, assim como na atuação estatal, através das políticas públicas de 

assistência e ações coletiva da sociedade civil. A pesquisa aponta, de fato, para a emergência 

de um novo modelo de sistema agroalimentar, mobilizado efetivamente pelos atores civis em 

um cenário de desmantelamento das políticas públicas de assistência, e subvertendo-se ao 

próprio perfil produtivo da região. O trabalho reflete sobre as possibilidades de sistemas 

alimentares potencialmente sustentáveis, expressas na iniciativa autônoma dos produtores 

rurais e na articulação das entidades sociais e civis. 
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IN THE WEFT OF ABSENCES, THE EMERGENCE OF FOOD SYSTEMS IN THE 

SERTÃO OF PARAÍBA 

ABSTRACT: 

The aggravation of hunger and the increasing level of food and nutritional insecurity have 

been a major concern in recent times, mobilizing actors from different fields in the work of 

investigation and intervention in programs with the objective of ending this historical social 

scourge. In this sense, this article presents an analytical investigation that articulates three 

conceptual foundations: agrifood systems, family farming and public policies; initially 

seeking to identify and map, in the immediate area of Patos - PB, the emergence of 

sustainable agrifood systems based on family farming production, as well as on state action, 

through public assistance policies and collective actions of civil society. The research points, 

in fact, to the emergence of a new model of agrifood system, but effectively mobilized by 

civil actors in a scenario of dismantling public assistance policies, and in subversion to the 



region’s productive profile itself. The work reflects on the possibilities of potentially 

sustainable food systems, expressed in the autonomous initiative of rural producers and in the 

articulation of social e civil entities. 
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