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Roteiro

1. Realidade brasileira
• Diversidade sócioespacial
• Desigualdade social e econômica
• Insegurança alimentar e nutricional  da população

2. Estratégia Fome Zero (2003) e Situação Atual da construção da 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio nal

• implantar sistema nacional de SAN
• agir no território ( alimento da agricultura famili ar e renda 

para promover direito humano às famílias pobres) 

3. Caminhos e pistas da experiência brasileira
• Principais programas governamentais



1. Realidade brasileira
• Diversidade socioterritorial
• Desigualdade social e econômica
• Insegurança alimentar e nutricional da 

população



Brasil en Sudamérica

Localización de Brasil en Sudamérica e identificación de 
sus grandes regiones geográficas

Grandes Regiones Geográficas 



Brasil • População estimada: 189,9 milhões de 
habitantes

• 26 estados, 1 Distrito Federal e 5.564 
municípios 

• População pobre: 11,1 milhões de famílias (51,4 
milhões de pessoas) – 21% da população

• População extremamente pobre: 4,5 milhões de 
famílias – 8,2% da população

• Os 20% mais ricos da população se apropriam 
de 61% da renda nacional
• Os 20% mais pobres da população ficam com 
2,9% da renda nacional

•34,8% sofrem de insegurança alimentar (2004)



Prevalência de situação de segurança alimentar 
em domicílios particulares, por situação do 
domicílio (Brasil – 2004)



2. Estratégia Fome Zero (2003) e Situação Atual 
da construção da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional

• implantar sistema nacional de SAN
• agir no território ( alimento da agricultura 

familiar e renda para promover o direito 
humano à alimentação às famílias 
pobres)



Acesso ao Alimento
1. Bolsa Família
2. Alimentação escolar (PNAE)
3. Cisternas 
4. Restaurantes Populares
5. Bancos de Alimentos
6. Alimentos a grupos populacionais específicos
7. Agricultura Urbana / Hortas Comunitárias
8. Alimentação e nutrição dos povos indígenas
9. Educação alimentar, nutricional e para o consumo
10. Alimentação Saudável/ Promoção de hábitos saudá veis
11. Alimentação do trabalhador (PAT)
12. Desoneração da Cesta Básica

Geração de renda 
1. Qualificação social e profissional
2. Economia Solidária e inclusão produtiva
3. CONSADs
4. Organização produtiva de comunidades pobres (PRO DUZIR)
5. Desenvolvimento de cooperativas de catadores
6. Microcrédito produtivo orientado

Fortalecimento da Agricultura Familia r
1. PRONAF
2. Garantia safra
3. Seguro da agricultura familiar 
4. Programa de Aquisição de Alimentos

FOME ZEROFOME ZERO

Articulação e controle soci al 
1. Casa das Famílias (CRAS/PAIF)
2. Educação cidadã e mobilização social 
3. Capacitação de agentes públicos
4. Mutirões e doações
5. Parcerias com empresas e entidades
6. Conselhos de controle social

FOME ZERO (2003)
Eixos, programas e ações



“É a 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 social, econômica e ambientalmente
sustentáveis.”

Art. 3º da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006

Marco Conceitual e Legal da Segurança Alimentar 
e Nutricional no Brasil



Implantação do SISAN + Ações no Território



Implantação do SISAN + Ações no Território



Sujeitos Sociais (MDS)
Agricultores Familiares Pobres e Famílias Pobres com Insegurança Alimentar





Geografia das ações de SAN do MDS



Diretrizes e programas da Política Nacional de SAN (III 
Conferência Nacional, 2007)

1. Promover o acesso universal à alimentação adequada 
e Saudável

• Programa Bolsa Família
• Programa de Aquisição de Alimentos
• Cestas de Alimentos
• Cisternas

2. Estruturar sistemas justos, de base agroecológica  e sustentáveis 
de produção, extração, processamento e distribuição  de alimentos

• Rede de Equipamentos de SAN (Restaurantes Populares, Cozinhas 
Comunitárias, Banco de Alimentos, Feiras Populares, Mercado da Família)

• PAA
• Rede de Equipamentos Públicos de SAN

• Agricultura Urbana e Periurbana



Continuação Diretrizes e programas
3. Instituir processos permanentes de educação e 
capacitação em SAN e Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA)

• Educação Alimentar e Nutricional
• Capacitação de Conselheiros
• Campanhas Educativas

4. Ampliar e coordenar as ações voltadas para povos 
indígenas e demais povos e comunidades tradicionais  
definidos pelo Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro  de 
2007

• Carteira Indígena
• CRAS Indígen

•Distribuição emergencial de alimentos
•PAA



Continuação Diretrizes e programas

5. Fortalecer as ações de alimentação e nutrição em 
todos os níveis de atenção à saúde

• Articulação entre Sistemas Públicos (SUAS-SISAN)

6. Promover a soberania e a segurança alimentar e 
nutricional em âmbito internacional

• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
• Reunião Especializada da Agricultura (REAF) - MDA
• Instituto Social Brasil – Argentina
• Agenda de Ministros de Desenvolvimento Social do Mercosul



3. Caminhos e pistas da experiência brasileira
• Principais programas governamentais



Caminhos e pistas da experiência brasileira para  
regular o mercado e impor limites ao interesses 

do capital

a) Ações para a produção de alimentos para o mercado  
interno, apoiada no modo de vida e de produção da 
agricultura familiar e camponesa

b) Ações para estruturação de sistemas de produção e 
distribuição de alimentos da agricultura familiar e  
camponesa para o abastecimento local e regional

c) Transferência direta de renda para as famílias



Pistas para regular o mercado e impor limites aos i nteresses do capital 

a) Ações para a produção de alimentos para o mercado  
interno, originada na agricultura familiar e campon esa

• Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar- PRONAF (crédito, seguro, preço 
mínimo, assistência técnica)

• II Plano Nacional de Reforma Agrária



Pistas para regular o mercado e impor limites aos i nteresses do capital 

b) Ações para estruturação de sistemas de produção e 
distribuição de alimentos da agricultura familiar e  
camponesa para o abastecimento local e regional

• Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar – PAA

• Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE

• Rede de Equipamentos Públicos de SAN



Pistas para regular o mercado e impor limites aos i nteresses do capital 

c) Transferência direta de renda para as famílias

• Programa Bolsa Família
• Programas de Educação Alimentar
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Muchas gracias!!


