
O QUE É SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL 

HISTÓRIA NO BRASIL E EM MINAS GERAIS 

O tema da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem sido debatido em nível nacional 
quanto mundial. Destes debates diversas propostas de políticas públicas são elencadas na 
tentativa de diminuir a miséria e os males da fome. Uma seqüência de fatores despertou o 
interesse mundial sobre a temática, mobilizando segmentos sociais para a garantia do direito à 
alimentação de qualidade. 
  A partir de 1940 um crescente número de estudos começou a ser produzido sobre a fome e 
a miséria.  Dentre estes estudos destaca-se o trabalho do brasileiro Josué de Castro, médico, 
antropólogo e geógrafo que escreveu “Geografia da Fome”, diagnosticando que a fome estava 
politicamente restrita ao hemisfério sul e que assim como a má alimentação, esta não era um 
fenômeno natural, mas sim social. Desde então, este debate foi alcançando dimensões políticas.  

Já na década de 90, nomeados pensadores e militantes, dentre eles o sociólogo Herbert de 
Souza (Betinho), fomentaram discussões e ações pela “Ética na Política” através dos “Comitês da 
Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e pela Vida”.  

No ano de 1993, uma proposta de política nacional de segurança alimentar foi apresentada 
ao Governo Federal como “Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria”. A partir desta 
proposta, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA, com a presidência 
de D. Mauro Morelli, no governo do presidente Itamar Franco. Como ação fundamental do 
CONSEA foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar com participação de 
quase duas mil pessoas, sendo que o Estado de Minas Gerais contou com cerca de 90 
participantes. O relatório final refletiu a preocupação da população brasileira com a concentração 
de renda e da terra, vista como um dos principais determinantes da fome e da miséria no país. 

A conferência contou com a participação de uma grande delegação brasileira composta por 
representantes de movimentos articulados em torno da SAN no Brasil. Resultou, daí, a criação do 
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1998. O Fórum Brasileiro tomou 
como prioridade de ação a motivação dos governadores eleitos para a criação de Conselhos 
Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional.   

Entretanto, as mudanças na estrutura do governo nacional impediram a continuidade do 
trabalho iniciado. Em seu primeiro ano de governo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
extinguiu o CONSEA e adotou em seu plano de governo o programa Comunidade Solidária como 
uma das estratégias para intervir neste tema. A proposta do conselho foi somente retomada com a 
presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Em Minas Gerais a discussão da Segurança Alimentar e Nutricional – SAN foi 
incorporada à política em 1999 com a criação do CONSEA-MG, conta com D. Mauro Morelli 
como presidente indicado pelo Governador de Estado. Ainda em 1999, a partir da motivação do 
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e da demanda de indicação de nomes para a 
composição do CONSEA-MG, nasceu o Fórum Mineiro de Segurança Alimentar Nutricional, 
articulando entidades e movimentos sociais urbanos e rurais em torno do tema Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

Assim o CONSEA-MG foi estruturado e seu principal objetivo tem sido, dentre outros, a 
ser um órgão colegiado deliberativo, representativo do Estado e de organizações da sociedade 
civil, para assegurar políticas públicas, programas e ações de Segurança Alimentar Nutricional a 
todas as pessoas.  

Em 2003 o tema da Segurança Alimentar e Nutricional volta à pauta do Governo Federal a 
partir do lançamento do Programa Fome Zero e da reconstituição do CONSEA Nacional. De lá 
até hoje diversos programas vêm sendo implementados com o objetivo de garantir a Segurança 
Alimentar e Nutricional da população brasileira. As discussões acerca da institucionalização de 
uma política nacional de segurança alimentar e nutricional resultaram na promulgação da Lei 



nacional nº. 11.346 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN 
em setembro de 2006.  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-06/2006/Lei/L11346.htm 

 

MARCO LEGAL 
 
A lei nacional define que: “A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na 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 sustentáveis.” (Artigo 3º) 

No Artigo 4º ainda coloca que a segurança alimentar e nutricional abrange: 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, 
incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda; 
II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,  incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 
IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem 
como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que 
respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; 
V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 
VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características 
culturais do País. 
 
Hoje sabemos que para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional local é preciso que: 

• ninguém passa fome; 
• não haja desperdício de alimentos 
• os alimentos tenham preços acessíveis e sejam produzidos em maior quantidade e com 

maior variedade; 
• a sociedade esteja mobilizada e conscientizada para a participação ativa nas ações de 

SAN; 
• seja criada a Política Municipal de SAN, articulada em um sistema próprio que garanta 

a intersetorialidade com as demais políticas públicas do município (SISAN); 
• seja realizada a Conferência Municipal de SAN em até quatro anos, visando a 

proposição de diretrizes da política, prioridades do plano e trocas de experiências; 
• seja elaborado um Plano Municipal de SAN como instrumento de articulação de 

programas e ações de SAN.  
 

SEGURANÇA ALIMENTAR EM JUIZ DE FORA 
 

 Em Juiz de Fora, a sociedade civil organizada, através de seus movimentos sociais, 
sindicatos e pastorais, vem discutindo Segurança Alimentar desde 1999. A vinda de Dom Mauro 
Morelli para a igreja da Glória em primeiro de outubro de 2000 foi um marco importante na 
história da Segurança Alimentar na cidade. A partir daí se formou a Comissão Regional de 
Segurança Alimentar da Zona da Mata III (CRSANS) que, recebendo subsídio e informações do 
CONSEA-MG, começou a articular a criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar 



na Zona da Mata III. O último conselho municipal criado foi o COMSEA-JF, em 2007. Hoje Juiz 
de Fora tem o direito à alimentação adequada fundamentado na nova Lei Orgânica do município 
e durante a I conferência municipal de Segurança Alimentar em 2009, os delegados aprovaram a 
minuta da lei que cria o Sistema Municipal de Segurança Alimentar que atualmente se encontra 
na mão do prefeito da cidade para aprovação. 
 Além disso, o COMSEA-JF ajudou o município na conquista da implantação do 
Restaurante Popular que encontra se em obra e que será uma política importante de Segurança 
Alimentar para garantia de alimentação saudável ao povo em maior vulnerabilidade social.  
 Juiz de Fora ainda fechou convênio com o Ministério de Combate à Fome e 
Desenvolvimento Social (MDS) para implantação do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) que consiste na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar local para 
distribuição na rede sócio assistencial, que são entidades beneficentes que atendem a população 
carente com fornecimento de alimentação.  A aquisição dos alimentos da agricultura familiar é 
feita com repasse de verba do MDS. 
  Outras políticas públicas importantes de SAN devem ser implantadas no município para 
garantir a Segurança Alimentar à população, dentre elas as cozinhas comunitárias que funcionam 
nos bairros e servem refeições saudáveis a preços acessíveis a população carente, assim como o 
Banco de Alimentos e as hortas caseiras e comunitárias. 
 Quanto mais a sociedade civil se organiza para definir suas necessidades na área de 
Segurança Alimentar e propor as ações necessárias, quanto mais o município poderá alcançar a 
garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada às pessoas. 
 


