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Resumo
As políticas públicas buscam promover cidadania e acesso aos
direitos sociais. É dever do Estado corrigir as desigualdades,
garantindo acesso aos direitos sociais. O presente artigo objetiva
identificar Políticas Públicas na área de alimentação e nutrição como
plano de fundo para o "Fome Zero". Assim, realizou- se uma
pesquisa bibliográfica em artigos e periódicos indexados em bases
eletrônicas. A Política Nacional Alimentação e Nutrição (PNAN)
objetiva a promoção e a proteção do direito humano a saúde e
alimentação. Também a Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN), objetiva promoção da segurança alimentar e
nutricional e a garantia da alimentação em quantidade e qualidade
suficiente. Conjuntamente a elas, está o Fome Zero objetivando o
combate a fome, a miséria e a exclusão social. Oferecendo a
população acesso a alimentação adequada, visando a ação efetiva das
políticas de alimentação.
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INTRODUÇÃO
O tema Políticas Públicas tem ganhado
maior espaço em meio às discussões, sendo
ampliado a partir dos anos 80, período em
que se intensificaram os debates sobre
novas maneiras de se gerir o orçamento
público. Pois a partir desta época passou-se
a adotar políticas que minimizassem os
gastos financeiros no setor público,
buscando o equilíbrio orçamentário,
principalmente nos países que enfrentaram
recorrentes problemas inflacionários 1,2.
A Políticas Públicas buscam assegurar os
direitos sociais dos indivíduos, que muitas
vezes não conseguem supri-los, já que o
acesso a estes direitos não é igualitário entre
as populações devido as desigualdades
econômicas, políticas e sociais 1,3.
Dentre as Políticas Públicas, com relevância
para a área da saúde humana, no setor da de
alimentação e nutrição, destacam-se, a
Política Nacional Alimentação e Nutrição
(PNAN) e a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN). Estas
articulam-se
objetivando
melhores
condições de alimentação, nutrição e saúde
para a população brasileira, assegurando o
direito humano à alimentação adequada4 em
todo território nacional 5-7.
O principal para implementação destas
políticas é a estratégia denominada de
“Fome Zero” que, dentre outras
particularidades de promoção ao acesso à
segurança alimentar, objetiva a efetivação
das diretrizes e normatizações estabelecidas
pela PNAN e PNSAN. Trazendo as
políticas do campo teórico para o campo
prático por meio da implantação de ações
desenvolvidas de maneira aplicável e
efetiva visando a concretização dos
objetivos determinados pelas políticas.
Integrando esforços de diversos setores
governamentais e da sociedade civil8.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho
foi apresentar as políticas envolvidas no
campo da alimentação e nutrição (PNAN e
PNSAN) e o “Fome Zero” com estratégia
para aplicação destas políticas e efetivação
de seus objetivos.

MÉTODO
Realizou-se levantamento bibliográfico de
artigos de periódicos e teses e dissertações
nacionais, indexados nas seguintes bases
eletrônicas: Scopus, Web of Science,
SciELO, Bireme, Lilacs e Portal de Teses
Capes e sites governamentais (para
pesquisa de legislação pertinentes a
Segurança Alimentar e Nutricional), no
período de dez/2014 a ago/2015. Foram
utilizadas combinações de palavras-chave e
descritores como estratégia de busca, sobre
Fome; Segurança Alimentar e Nutricional;
Insegurança Alimentar e Nutricional;
Direito Humano a Alimentação Adequada.
Políticas Públicas de Alimentação e
Nutrição e Segurança Alimentar e
Nutricional
Políticas Públicas objetivavam a promoção
do desenvolvimento econômico dos locais
onde são implantadas, a toda teoria sobre
política pública cabe revelar a correlação
existente entre o Estado, a política, a
economia e a sociedade, já que estas
políticas refletem e influem no campo
econômico e no meio social1. Apresentamse num ciclo no qual são estabelecidas,
implementadas, acompanhadas e avaliadas,
possibilitando seu aperfeiçoamento9.
De acordo com Gelinski e Seibe9, “As
políticas públicas são ações governamentais
dirigidas
a
resolver
determinadas
necessidades públicas” Tendo como
princípio, para sua elaboração as
necessidades humanas, que após serem
discutidas
e
problematizadas
são
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transformadas em direitos humanos para
que sejam assegurados2, 10.
A criação destas políticas públicas busca
sanar as necessidades apresentadas pela
sociedade, principalmente da parcela social
que apresenta-se em situação de maior risco
e vulnerabilidadesocial e com isso possui
uma maior quantidade de demandas. As
populações não possuem acesso igualitário
aos direitos sociais, o que se deve as
desigualdades econômicas, políticas e
sociais1.
De acordo com Elias e Scotson11 os grupos
mais “poderosos” (estabelecidos) exercem
o controle social sobre os grupos
desfavorecidos (outsiders) impondo-lhes a
condição de seres humanos de segunda
classe, socialmente inferiores e com isso
negando-lhes qualquer direito social.
As desigualdades sociais podem ser
entendidas como a forma em que as
riquezas e a renda são distribuídas entre os
estratos sociais da população de cada país, e
estas, são intensificadas pelo sistema
capitalista de produção. Desta forma, o
problema não se constitui apenas na
necessidade de aumentar a produção de
riqueza objetivando avanços nas condições
de vida da população, mas, na maneira em
que a riqueza e a renda é distribuída, de
forma desigual, privando uma parcela de
indivíduos deste acesso3, 12. Essas
desigualdades levam a exclusão de uma
parcela da população, que pode ser
entendida como um modelo social que
afasta progressivamente os ideais de
igualdade, por meio da globalização
econômica e cultural13.
Assim, é dever do Estado corrigir as
desigualdades e a exclusão, garantindo a
todos, incluindo a parcela menos favorecida
econômica e socialmente da população, a
universalização do acesso a seus direitos
sociais. Para tanto, são estabelecidas as
políticas públicas e sociais, buscando
promover a cidadania, entendida como

conjunto de direitos garantidos de forma
progressiva aos indivíduos que compõe a
sociedade, em âmbito civil, política e
social3, 14, 15.
Dentre as Políticas Públicas, merece
destaque pela sua ampla discussão, as
políticas focadas na área da alimentação e
nutrição. Já que o atendimento as
necessidades nutricionais por meio da
ingestão de nutrientes em quantidades
adequadas proporciona aos indivíduos bem
estar e saúde e a garantia de uma
alimentação saudável e suficiente, além de
essencial é um direito assegurado pela
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, que estabelece que:
“toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para assegurar a si próprio e
à sua família a saúde e o bem-estar,
principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência
médica [...]” 16,17.
Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN)
A política pública de maior importância no
campo da Alimentação e Nutrição é a
Política Nacional Alimentação e Nutrição
(PNAN) criada em 1999, como primeiro
documento que amplia a visibilidade do
tema da alimentação e nutrição no contexto
nacional. Tendo a finalidade de articular a
participação da sociedade civil e fundar
diretrizes e conferir a implementação de
programas. A PNAN objetiva o respeito, a
promoção e a proteção do direito humano de
acesso a saúde e a alimentação em todo
território nacional 18-20.
A PNAN visa maneiras de promover
práticas alimentares e hábitos de vida
saudáveis, prevenir e controlar problemas
de bases alimentares e nutricionais, garantir
a qualidade dos alimentos de acesso a
sociedade, estimular ações intersetoriais, e
monitorar as condições nutricionais da
população20.
24
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Esta política, após dez anos de implantação
passou por uma reformulação visando seu
aprimoramento, por meio disto tornou-se
um ponto referencial no enfrentamento das
questões presentes no campo da
alimentação e nutrição no que envolve o
Sistema Único de Saúde (SUS)21,22.
No ano de 2011, por meio da Portaria 2.715,
essa política foi atualizada, voltando sua
atenção às diretrizes estabelecidas no SUS,
unindo-se as outras ações de saúde que
compõe as redes de atenção, priorizando a
atenção básica como norteadora destas
ações; seu enfoque passou a ser a vigilância,
a promoção, a prevenção e os cuidados
integrais de agravos que tenham relação
com a alimentação e a nutrição6, 23.
Desta maneira, os princípios de
universalidade, integralidade, equidade,
descentralização,
regionalização
e
hierarquização e participação popular que
constituem as bases doutrinárias do SUS,
orientam também a PNAN. Esta tem como
princípios: a alimentação como elemento de
humanização das práticas de saúde, o
respeito à diversidade e à cultura alimentar,
o fortalecimento da autonomia dos
indivíduos, a determinação social e a
natureza interdisciplinar e intersetorial da
alimentação e nutrição e a segurança
alimentar e nutricional com soberania6, 24,25.
A primeira diretriz refere-se à Organização
da Atenção à Saúde, visando atender de
forma mais eficaz as demandas geradas por
pessoas acometidas por doenças ou agravos
relacionados a má alimentação. Atendendo
as necessidades distintas de cada faixa
etária, de cada indivíduo em sua
particularidade e de cada grupo
populacional específico. Assim, busca-se
melhoria nas ações partindo do diagnóstico
da condição alimentar e nutricional,
passando pela vigilância alimentar e
nutricional que conduz a identificação de
prioridades de assistência dos indivíduos de
cada território segundo os critérios de risco,

vulnerabilidade destes e seu perfil alimentar
e nutricional6.
A segunda diretriz trata da Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável formada
por um conjunto de estratégias que
objetivam o aumento da qualidade de vida,
por meio de práticas alimentares que
respeitem os aspectos biológicos e
socioculturais
dos
indivíduos
e
coletividades e que utilizem o meio
ambiente de forma sustentável. Dentre estas
estratégias está a educação alimentar e
nutricional, a regulação de alimentos e o
apoio a criação de ambientes institucionais
que incentivem alimentação adequada e
saudável. Esta diretriz visa a redução dos
problemas correlacionados a alimentação e
nutrição como o sobrepeso e a obesidade e
as doenças crônicas associadas, por meio de
ações
intersetoriais,
compreendendo
também a participação popular6, 25.
Como terceira diretriz do PNAN tem-se a
Vigilância Alimentar e Nutricional
constituída pela descrição periódica e
pressuposição das condições alimentares e
nutricionais da população e seus
determinantes. Para tanto, reúne as ações de
vigilância nos serviços de saúde e a junção
de informações provenientes de sistemas de
informação em saúde, os inquéritos
populacionais, a produção científica e as
chamadas nutricionais que são pesquisas
transversais com datas específicas que
geram estudos sobre alimentação e nutrição.
Tendo como principal ferramenta o Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) que é usado para a coleta de
dados para monitoramento do padrão
alimentar e estado nutricional dos
indivíduos, os quais servirão para
determinar as ações relacionadas à
promoção da saúde e alimentação e planejar
a atenção nutricional6, 25.
A quarta diretriz é a Gestão de Alimentação
e Nutrição define a criação de estratégias
que gerem processos, procedimentos e
fluxos de gestão de acordo com a situação
25
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organizacional, conduzindo a formulações,
implementações e monitoramento de ações
alimentares e nutricionais. Estas ações
devem englobar as esferas federais,
estaduais, distritais e municipais e
possibilitar parcerias interinstitucionais; o
planejamento, o acompanhamento e a
avaliação destas ações devem ser
constantemente aperfeiçoados. Destaca-se
que a PNAN possui relação de cooperação
internacional, principalmente com os países
do MERCOSUL, América Latina e Caribe,
junto às Nações Unidas6.
Como quinta diretriz do PNAN está a
Participação e Controle Social, que destaca
a presença popular como imprescindível
para a criação de ações e plano de saúde, já
que a população é a maior conhecedora das
necessidades sociais. Entende-se que a
gestão da PNAN e da saúde deve ser
descentralizada e intersetorial, envolvendo
a participação de outros setores. A
participação popular deve ser dotada de
poder deliberativo e/ ou caráter consultivo,
se expressando por meio de Conselhos e
Conferências de Saúde em todas as esferas
de governo, tendo como espaços para
debates os fóruns, congressos e seminários
e tendo suas discussões ampliadas pelas
Comissões Intersetoriais de Alimentação e
Nutrição (CIAN) e pelo Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA)6.
A sexta diretriz aborda a Qualificação da
Força
de
Trabalho
através
do
desenvolvimento de estratégias de
qualificação dos profissionais envolvidos
em saúde focando a atenção nutricional;
oferecendo a eles: educação continuada,
acesso aos direitos previdenciários e de
trabalho, viabilização da formação e
garantia da implantação de carreira. Os
assuntos abordados devem ser de relevância
para estes profissionais especificamente,
produzindo a autonomia dos mesmos. Uma
ação que promove esta qualificação é a
associação dos gestores com instituições de
formação, visando a execução de projetos,

extensões e pesquisas; assim também como
as parcerias com os Centros Colaboradores
de Alimentação e Nutrição (CECAN), que
qualificam os profissionais de saúde em
Alimentação e Nutrição6, 20.
A sétima diretriz aborda a Pesquisa,
Inovação e Conhecimento em Alimentação
e Nutrição que são maneiras de produzir
instrumentos e evidências para a
implantação e aperfeiçoamento das ações
da PNAN. Usando para isso os sistemas de
informação de saúde e, principalmente, o
SISVAN, e as pesquisas de bases
populacionais, que devem ser realizadas
respeitando as divisões territoriais, étnicas e
populacionais,
possibilitando
a
identificação dos fenômenos sociais. Devese buscar o desenvolvimento de
metodologias
e
instrumentos
que
possibilitem gerir, executar, monitorar e
avaliar as ações da PNAN, para tal um dos
meios são os Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição(CECAN’s) que são
equipamentos
de
colaboração
interinstitucional técnico-científico6, 20.
A oitava diretriz define a Controle e
Regulação dos Alimentos, pois a PNAN
compreende que disponibilizar a população
um alimento livre de contaminações
biológicas e sanitárias e com qualidade
nutricional e tecnológica, desde o início de
sua produção até sua distribuição, é
responsabilidade de todas as esferas
governamentais e sociais. Para tanto deve
haver controle das cadeias produtivas por
meio da vigilância sanitária, monitoramento
da publicidade e propaganda de alimentos
que deve ser clara e objetiva, e regulação da
rotulagem nutricional dos alimentos para
que seja fonte de informação aos
consumidores6, 20.
E como última diretriz da PNAN tem-se a
Cooperação e articulação para a Segurança
Alimentar e Nutricional englobando a
reunião de forças intersetorias para a
garantia da SAN, com articulação entre os
diferentes setores governamentais e as
26
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instituições. Também inclui a inter-relação
da PNAN com a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN) e das outras políticas econômicas
e sociais, além da interação com o SUS e o
SISAN. Com ações direcionadas para:
evolução da saúde de famílias inseridas em
programas de transferência de renda,
articulação com atores que trabalham com
produção
agrícola,
distribuição,
abastecimento e comércio de alimentos,
incentivo a alimentação saudável em
ambientes institucionais, trabalho conjunto
aos setores de educação e sócio-assistentes,
e articulação com a vigilância sanitária6.
Política
Nacional
de
Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN)
Outra política de grande relevância no
campo da alimentação e nutrição é a Política
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN), que busca o acesso
de todos os cidadãos brasileiros a uma
alimentação adequada. Esta foi instituída
em agosto de 2010, pelo Decreto 7.272 que
regulamenta a Lei nº 11.346, objetivando a
promoção da segurança alimentar e
nutricional e a garantia dos direitos
humanos a alimentação em quantidade e
qualidade suficiente para a manutenção da
saúde de toda população nacional 12, 28.
Sendo uma estratégia que engloba os
setores governamentais e suas instâncias e o
controle social realizado pela população,
buscando articular as ações de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN)26.
O principal conceito de SAN adotado no
Brasil, de acordo com a Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional
(LOSAN) é:
[...] realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares
promotoras de saúde que respeitem a

diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis27.
Para tanto, a PNSAN estabelece 8
diretrizes, buscando a garantia da SAN.
Explicitando, em seu artigo 3°, cada uma
destas diretrizes que orientam a elaboração
do Plano Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (PLANSAN), sendo elas: a
promoção do acesso de todos a uma
alimentação adequada e saudável; criação e
manutenção de sistemas de produção,
extração, processamento e distribuição de
alimentos, de forma sustentável e
descentralizada;
implementação
permanentemente ações de educação
alimentar e nutricional e pesquisas neste
campo; expansão das ações de segurança
alimentar e nutricional a todas as
comunidades tradicionais, incluindo as de
quilombos, indígenas e as de assentamentos
agrários; fortalecimento das ações de
segurança alimentar e nutricional em todos
os níveis de atenção à saúde; promoção do
acesso de toda população a uma água de
qualidade e em quantidade suficiente; apoio
a promoção da soberania alimentar e
nutricional, a segurança alimentar e
nutricional e o direito humano à
alimentação adequada, com alcance
internacional; e monitoração do acesso
direito humano a alimentação adequada7, 23,
28
.
O Plano Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (PLANSAN) contido no
Decreto 7.272, onde estão instituídos os
parâmetros para sua formulação, busca
definir metas e iniciativas para a promoção
da segurança alimentar e nutricional,
determinando a cada órgão e entidade
governamental
sua
respectiva
responsabilidade para a concretização das
ações e programas focados na PNSAN24, 29.
O PLANSAN é um instrumento de
planejamento que define os objetivos,
desafios,
diretrizes,
metas,
tempo
necessário e responsáveis das ações e
27
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programas dirigidos a SAN, pensando no
uso dos recursos e orçamentos públicos
disponíveis. Sendo uma ferramenta para
realizar o planejamento, a gestão e a
execução da PNSAN, definindo metas
concretas para a realização da mesma,
almejando materializar as diretrizes da
política num determinado período, saindo
do campo da discussão teórica, mas
partindo
para
prática,
trabalhando
intersetorialmente30,31.
Neste Decreto, em seu Artigo 19º, fica
estabelecido alguns deveres do PLANSAN,
sendo estes: apresentar as análises da
situação de segurança alimentar e
nutricional em âmbito nacional; vigorar
simultaneamente ao plano plurianual e ter
duração de quatro anos; solidificar os
programas e ações que buscam atender as
diretrizes da PNSAN, definindo suas metas,
prioridades e necessidades financeiras,
definir as responsabilidades dos órgãos e
entidades do governo que participam do
SISAN e suas formas de integração e
cooperação; inserir estratégias territoriais e
intersetorias focando as carências da
população, priorizando as diversidades dos
grupos em situação de vulnerabilidades
social;
determinar
formas
de
monitoramento e avaliação; e a cada dois
anos deverá ser revisado de acordo com as
orientações da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional
(CAISAN) e o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA)7, 31.
Já no Artigo 22º são definidas as temáticas
que devem ser abordadas pelas políticas,
programas e ações do PLANSAN, sendo
estas: oferta de alimentos a pessoa em
vulnerabilidade alimentar (estudantes,
trabalhadores, etc.); transferência direta de
renda; atividades de educação direcionadas
a segurança alimentar e nutricional; auxílio
a indivíduos com carência alimentares e
nutricionais específicas; fomento da
agricultura familiar e incentivo à produção
urbana e periurbana; abastecimento e

formação de estoque governamental com
alimentos advindos da agricultura familiar;
estruturas de controle de preços, garantindo
preços
mínimos
para
alimentos
provenientes da agricultura familiar;
acessibilidade a terra; uso e manejo
sustentável da agrobiodiversidade, junto a
sua conservação; práticas alimentares e
nutricionais saudáveis; vigilância sanitária;
água com qualidade para o consumo e uso
na produção; presença de assistência e
cooperação humanitária internacional e SulSul, direcionadas a Segurança alimentar e
nutricional; e garantia de SAN para povos
indígenas, quilombolas e povos e
comunidades tradicionais7, 32.
O PLANSAN foi institucionalizado em
2011, com a vigência de 2012 a 2015, sendo
um sistema de monitoramento da SAN de
maneira multidimensional, incorporado por
mais de 40 programas e ações33.
Estratégia Fome Zero
As principais ações e programas que
buscam diminuir e erradicar a fome e a
pobreza inseridas na PNAN e da PNSAN
são concretizadas por meio da Estratégia
Fome Zero, instituído em 2003, como sendo
a principal estratégia do governo de
orientação de políticas socioeconômicas e
para o combate da fome e da miséria34, 35.
Carlos Alberto Libânio Christo, conhecido
como Frei Beto, um dos principais criadores
e líder da estratégia, militante em diversos
movimentos sociais36, define o Fome Zero
como sendo: ‘uma política de inserção
social, para a qual, mais importante do que
distribuir alimentos, é gerar renda, trabalho,
resgatar a autoestima e a cidadania. Ações
emergenciais não ficam descartadas, até
porque “a fome não pode esperar”37.
De acordo com José Graziano da Silva,
principal coordenador do Fome Zero em
2003, o programa estava sendo criado para
atuar contra a fome e a exclusão social, por
meio da expansão de programas já
28

Salus J Health Sci. 2017; 3 (2): 22-37

existentes, articulando com o setor
produtivo38. O Fome Zero foi criado como
um
“programa”
que
converte-se
posteriormente em “estratégia”, sendo
incorporada como eixo articulador do
discurso ministerial39.
A inspiração para o Fome Zero foi o
programa norte-americano Food Stamp,
que surgiu após a década de 30, buscando
auxiliar a população com baixas condições
econômicas a terem acesso a alimentação,
por meio da distribuição de cupons que
davam acesso a alimentos. No ano de 1960,
o então presidente Kenneddy, converte o
programa de ajuda em um programa federal
no qual, os beneficiários pagavam um valor
proporcional a seus recursos financeiros,
pelo selo. E no final da década de 90, cerca
de 20 milhões de pessoas já haviam sido
beneficiadas, mostrando os bons resultados
do programa40,41.
O Fome Zero foi arquitetado entre os anos
de 2000 e 2001, pela ONG “Instituto da
Cidadania”, que na época era dirigida pelo
futuro presidente Lula, este quando assumiu
a presidência trouxe o programa como seu
carro chefe de governo42,43. Entretanto,
antes de sua efetiva implantação, foi
pensado, planejado e discutido por anos,
contando com a participação integrada: de
especialistas na área da segurança
alimentar; das esferas governamentais, com
as diversas políticas públicas já existentes e
com uma articulação interministerial; e da
sociedade civil44-46.
Em 2003, no ano de sua criação, o Fome
Zero era administrado pelo o Ministério
Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome (MESA) sob a
coordenação de José Graziano da Silva,
posteriormente em 2004, quando este
ministério foi extinto, a tarefa de gerir o
Fome Zero passou a ser do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS)12,45, 46.

O Fome Zero foi estruturado por meio da
articulação de políticas, programas e ações
já existentes, o que o diferencia dos outros
programas anteriores que apresentavam sua
atuação de forma isolada 47, 40. Além disso,
apesar do Fome Zero ser gerido pelo MDS,
ele integra a ação de diversos ministérios;
destaca-se em sua implantação os
ministérios: de Desenvolvimento Agrário;
de Meio Ambiente; de Saúde; de Cidades;
de Ciência e Tecnologia; de Comunicações;
de Desenvolvimento, de Indústria e
Comércio Exterior; de Justiça; de Minas e
Energia; de Trabalho e o Ministério de
Turismo46,48. Este também integra o
trabalho de todas as esferas governamentais
(municipais, estaduais e federal) e inclui a
participação da sociedade civil46.
A participação de diversos ministérios
setoriais no Fome Zero favorece a
realização de suas atividades12,49. Além
disso, sua atuação perpassa pelo campo da
intersetorialidade, que é entendido como a
articulação de diversos saberes técnicos e
experiências, adotando uma decisão
racional no processo de gestão, buscando o
trabalho conjunto e o diálogo entre saberes
distintos de programas, projetos e equipes
técnicas; trazendo uma inter-relação entre
as diversas políticas50. O Fome Zero possui
a participação popular em seu controle, a
sociedade possui o direito e o dever de
fiscalizar as ações desenvolvidas, sugerir
mudanças e formulação de novas ações51.
O objetivo principal do Fome Zero é o
combate a fome, a miséria e a exclusão
social, oferecendo a população acesso a
alimentação adequada e promovendo a
cidadania e acesso a direitos, visando a
promoção e a ação efetiva das políticas de
alimentação e de Segurança Alimentar e
fortalecendo na pauta pública esta
discussão41,42,51. Seu foco se dá sobre a
população de baixa renda que possui maior
dificuldade de aceso aos alimentos, assim,
criou-se uma rede de promoção e proteção
social, objetivando não apenas a SAN, mas
também a assistência social e a
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transferência de renda, buscando a inclusão
social47,48,52.
A proposta do Fome Zero apresenta três
níveis de ação: as políticas estruturais, as
políticas emergenciais ou específicas, e as
políticas locais. As políticas estruturais são
destinadas a modificação das condições de
vida dos indivíduos através de alterações e
melhorias
nos
níveis
econômicos,
distribuição de renda e mercado de trabalho,
combatendo as causas da fome e da
pobreza. As políticas emergenciais ou
específicas buscam evitar, de forma
imediata, a carência de alimentos
priorizando a população de baixa renda, por
meio de ações que aumentem a oferta de
alimentos e o acesso da população a eles. E
as políticas locais desenvolvem-se por meio
de análise das condições particulares de
cada região, contando com a participação
das administrações locais (governos
estaduais e municipais) e população civil
para a definição das ações40, 43.
O Fome Zero é composto por diversas ações
e programas divididos em quatro eixos que
se articulam e agem de forma conjunta
buscando o mesmo objetivo, sendo estes:
Ampliação do Acesso aos Alimentos (Eixo
1), Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Eixo 2), Promoção de Geração de Renda
(Eixo 3) e Articulação, Mobilização e
Controle Social (Eixo 4)35,43, 45,53.
Em relação aos eixos, o Eixo 1 caracterizase por conter programas e ações de
transferência de renda, alimentação e
nutrição e acesso à informação e educação.
O Eixo 2 visa o Fortalecimento da
agricultura familiar já que esta constitui a
maior dos espaços agrícolas e é o mais
importante fornecedor de alimentos para o
mercado doméstico. O Eixo 3 busca
capacitar os indivíduos para que os mesmo
busquem, posteriormente, meios próprios
de subsistência, buscando inseri-los no
mercado de trabalho, por meio de
qualificações sociais e profissionais,
economia solidária e microcrédito para

pequenos produtores, incentivando a
economia. O Eixo 4 objetiva a inserção da
sociedade civil nos programas e políticas
sociais8,54.
Dentro do Eixo 1 (Acesso aos Alimentos)
existe um programa que trabalha com a
transferência direta de renda, o Programa
Bolsa Família, que é considerado o
principal programa da estratégia, vindo
unificar os programas de transferência de
renda governamentais já vigentes55. Este
beneficia famílias em situação de pobreza e
de extrema pobreza em todo o País. Estas
famílias devem ser cadastradas no Cadastro
Único (CadÚnico) que é um banco de dados
que fornece informações para todos os
programas federais e o valor recebido por
cada família dependerá do tamanho da
mesma, da idade de seus integrantes e de
sua renda; além de seu recebimento ser
dependente do cumprimento de suas
condicionalidades41, 56, 57.
O Bolsa Família foi criado em 2004
buscando: unir o acesso a direitos mínimos
como saúde, educação e assistência social;
combater a fome por meio da promoção da
segurança alimentar e nutricional, combater
a pobreza; e conceder não apenas um
benefício para a diminuição da miséria e
exclusão social, que por vezes torna as
famílias assistidas dependentes dos
programas, mas oferecer a estas recursos
para que alcancem sua emancipação; além
de promover a intersetorialidade em suas
ações e entre todas as esferas do governo5860
.
Também, inserido no Eixo 1 estão os
programas de alimentação: o Programa
Nacional de Alimentação do Escolar
(PNAE), a distribuição de Vitamina A e
Ferro, programas que garantem alimento
aos grupos populacionais específicos, a
promoção de Educação Alimentar e
Nutricional, a implantação do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), e a criação do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) 8,54.
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O PNAE é um programa que oferece
alimentação adequada aos estudantes da
rede pública em todo território nacional,
objetivando atender às necessidades
nutricionais dos alunos durante sua
permanência na escola. A distribuição de
Vitamina A ocorre para puérperas e
crianças de 6 meses a 5 anos, de áreas
endêmicas e a distribuição de ferro acontece
para crianças de 6 a 18 meses, gestantes e
puérperas; além disso, outra ação
importante no enfrentamento da anemia foi
a fortificação com ferro e ácido fólico de
todas as farinhas de trigo e milho de uso
comercial, após o ano de 20038, 61,62.
A ação de distribuição de alimentos aos
grupos populacionais específicos objetiva o
repasse de alimentos para atender de forma
emergencial a famílias em situação de
insegurança alimentar que possuem
dificuldade em produzir ou adquiri
alimentos, devido a longos processos de
exclusão social, ou grupos em situação de
calamidade pública, como: comunidades
quilombolas e de terreiros, famílias
atingidas pela construção de barragens,
famílias de pescadores, população de
municípios que estejam em situação de
emergência e/ou calamidade pública. A
Educação Alimentar e Nutricional busca
conduzir a hábitos alimentares saudáveis
por meio de ações que promovam a
Segurança Alimentar e Nutricional63,64.
O SISVAN é um conjunto de ações que visa
o monitorar o estado nutricional da
população por meio de dados oferecidos ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e objetiva
identificar e evidenciar as tendências de
saúde e nutrição e o cenário de insegurança
alimentar da população. O PAT busca
melhorias das condições nutricionais dos
trabalhadores, principalmente os de baixa
renda, por meio de oferta de refeições a
estes no local de trabalho65,66.
No Eixo 1, se encontra também as Redes de
Segurança Alimentar e Nutricional locais e
regionais, sendo: Restaurante Popular,

Cozinhas Comunitárias, Feiras, Agricultura
Urbana e Bancos de Alimentos. Os
Restaurantes Populares comercializam
refeições
prontas,
nutricionalmente
balanceadas, a preços acessíveis, garantindo
a dignidade da população que se alimenta
fora de casa, principalmente as classes
sociais mais vulneráveis. As Cozinhas
comunitárias são espaço nos quais são
produzidas e comercializadas ou doadas
refeições para populações em de baixa
renda, atendendo mais de 100 indivíduos
por refeição, em ao menos 5 dias por
semana54,67,68. As Feiras livres oferecem
oportunidade de renda ao pequeno
agricultor familiar, pois possibilita a
comercialização
do
seu
excedente
produtivo, e oferece a população o acesso a
alimentos a custos inferiores. A Agricultura
Urbana refere-se ao cultivo de hortifrútis e
à criação de pequenos animais em quintais,
às margens de ruas e sacadas. E os Bancos
de alimentos são instituições que arrecadam
alimentos em parceira com o setor
alimentício ou a sociedade civil e
distribuem aqueles que estão próprios para
o consumo a entidades assistenciais69-71.
E por fim, no Eixo 1 encontra-se o programa
de Abastecimento de água por meio de
Cisternas que são construídas para
população do semiárido brasileiro,
buscando armazenar as águas da chuva72.
Dentro do Eixo 2 (Fortalecimento da
Agricultura Familiar) encontra-se o
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) que é um
programa de crédito voltado a agricultura
familiar, com juros subsidiados, que apoia
prioritariamente a produção de alimentos.
Conjuntamente, encontra-se o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) que utiliza
mecanismos de comercialização que
favorecem a aquisição direta de produtos de
agricultores familiares. Parte dos alimentos
é adquirida pelo governo, que é proveniente
dos agricultores familiares, para a formação
de estoques estratégicos e distribuição à
população em maior vulnerabilidade social
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e a outra parte dos alimentos é adquirida
pela agricultura familiar, para formação de
estoques próprios73.
O Eixo 3 (Geração de Renda) busca
incentivar a economia solidária e
desenvolver ações de qualificação da
população de baixa renda inserido-a no
mercado de trabalho. Neste Eixo tem-se a
Economia Solidária proveniente do apoio a
cooperativas populares, redes de produção e
comercialização, feiras de cooperativismo e
economia solidária. Possui a finalidade de
promover o fortalecimento e a divulgação
da economia solidária, diante das políticas
integradas buscando o desenvolvimento por
meio da geração de trabalho e renda com
inclusão social. É o conjunto de atividades
econômicas de produção, distribuição,
consumo, poupança e crédito, que são
organizadas em forma de autogestão 54.
No Eixo 4 (Articulação, Mobilização e
Controle Social) existem os Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS),
nos quais se faz o cadastramento das
famílias. Estes são unidades públicas
integrantes da Proteção Social Básica do
Sistema Único da Assistência Social
(SUAS) que estão nos municípios,
trabalhando para a prevenção de ocorrência
de situações de vulnerabilidades e riscos
sociais nos territórios, por meio do
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, e da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania74.

por meio da formulação de políticas
públicas como estratégias para suprir as
demandas sociais. Na busca da efetivação
deste direito, a PNAN e a PNSAN
tornaram-se
marcos,
estabelecendo
diretrizes que servem de base para a criação
de ações que conduzam à melhoria da
alimentação e nutrição da população e a
garantia de uma alimentação adequada.
Estas duas políticas serviram de plano de
fundo para a criação do Fome Zero como
principal estratégia que põe em prática as
ações pautadas no objetivo de assegurar que
nenhum brasileiro seja privado do acesso à
alimentação adequada. Esta estratégia é
ampla e possui a participação de vários
atores, entre eles: todas as esferas do
governo (municipal, estadual e federal); os
diversos
setores
e
ministérios
governamentais; a sociedade civil e seus
segmentos que atuam por meio do controle
social, fiscalizando as ações desenvolvidas,
avaliando-as, cobrando e propondo
melhorias.
Ainda se faz necessário o acompanhamento
e avaliação permanente das políticas
públicas destinadas à alimentação e
nutrição e do Fome Zero a fim de observar
sua atuação e eficácia.
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