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Resumen:
El objetivo de este GT es abordar los temas que atraviesan las relaciones entre
alimentación, comida, sociedade y cultura. Serán bienvenidos los trabajos que aborden
las áreas de políticas alimetarias, tradiciones, patrimonialización, identidad,
colonización y soberania alimentaria y sexualidad y género en la alimentación, entre
otros.
O objetivo deste GT é abordar os temas que permeiam as relações entre alimentação,
comida, sociedade e cultura. Serão bem vindos os trabalhos que abordem as áreas de
políticas alimentares, tradições, patrimonialização, identidade, colonização e soberania
alimentar, sexualidade e gênero na alimentação, entre outros.
Nas últimas duas décadas, diversas e inovadoras pesquisas acerca dos aspectos
socioculturais que envolvem a alimentação vêm sendo desenvolvidas na América
Latina. Assim, o objetivo deste grupo de trabalho (GT) é abordar os temas que
permeiam as relações entre alimentação, comida, sociedade e cultura. Trabalhos
emergentes têm demonstrando, tanto em termos descritivos e explicativos, assim como
preditivos, a importância dos atravessamentos de tais temas. Embora desafiador, o
estudo da relação entre as dimensões mencionadas - alimentação, comida, sociedade e
cultura - vem apresentando promissores resultados na problematização e compreensão
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dos aspectos que estas envolvem. Assim sendo, neste GT serão bem vindos os
trabalhos que abordem as áreas de políticas alimentares, tradições alimentares,
processos de patrimonialização, identidade alimentar e resistência identitária por meio
da comida, alimentações particulares, colonização e soberania alimentar, sexualidade e
gênero na alimentação, educação alimentar, processos alimentares globais/locais,
alimentação e saúde/doença, dietas e representações do corpo, alimentações sagradas e
profanas, direitos alimentares, transições (in between) alimentares, segurança
alimentar e, finalmente, alimentações e dinâmicas familiares. A partir deste encontro,
visamos criar um ambiente fértil de reflexão e discussão para produzir novos
conhecimentos e, quem sabe, novas e desafiadoras perspectivas sobre essas
articulações.
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