
A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) compreende a inexistência da

qualidade e quantidade alimentar. Além disso, ela está ligada à

desnutrição, fome e doenças crônicas não transmissíveis, tornando-a um

problema social e de saúde pública no Brasil (Maluf,2006). Diante disso, o

combate a IAN depende de sistemas produtivos sustentáveis que não

comprometam a capacidade futura de produção, consumo e distribuição

(Maluf, 2000).

Portanto, um sistema alimentar que pudesse combater a insegurança

alimentar recorrente no Brasil seria a Agroecologia, que tem sido

considerada uma disciplina ou ciência, tendo o agro ecossistema como

unidade de análise, esse agro ecossistema considera os princípios

ecológicos, sociais ou econômicos que os tornam disponíveis para a

agricultura moderna (Rosado 2006). De acordo com Lacey (2012) a

agroecologia é diferente de todas as formas da agricultura praticada

atualmente, ela leva em conta a sustentabilidade, busca por equilíbrio

entre a sociedade e o campo dando soluções e segurança alimentar e ao

ecossistema.

O presente trabalho tem como objetivo compreender os benefícios da

agroecologia para a garantia da segurança alimentar da população em

conjunto com o desenvolvimento sustentável

Realizou-se o levantamento através de revisão bibliográfica. Portanto

foram reunidos em média 50 artigos que mostram não só o quadro de

insegurança alimentar antes e depois da pandemia da Covid-19 no Brasil e

no mundo, mas também artigos que discorrem sobre agroecologia e ela

como possível solução para a insegurança alimentar, melhora na saúde e

melhora do meio ambiente.
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Analisa-se que a insegurança alimentar aumentou nos últimos anos e

agravou-se na situação pandêmica da Covid-19. Sendo assim, a

agroecologia se mostra como uma solução para os problemas do modelo

de produção atual. Tal solução evidência os benefícios da prática

agroecológica e a importância de alertar a coletividade sobre os problemas

gerados por um meio de produção com um viés de lucro.
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