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INTRODUÇÃO
Em abril de 2021, a Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar
(Rede PENSSAN) divulgou um estudo que
revela que mais de 50% da população brasileira

O PET do IRI/PUC-Rio foi estabelecido em 2013.

não tem acesso à segurança alimentar. De
acordo com a pesquisa, 116,8 milhões de
brasileiros não possuíam acesso garantido e
permanente à alimentação. Desse total, pelo
menos 19,1 milhões de pessoas estão na
classificação de insegurança alimentar grave,
ou seja, passando fome, sem alimentos para
todo o grupo familiar. E apesar da insegurança
alimentar ser um fenômeno presente em
diversos contextos e períodos históricos da

humanidade, o tema volta a ter relevância justamente por conta da negligência do Estado
brasileiro em tratá-lo com a devida seriedade, ainda mais quando já foi demonstrado que
há caminhos possíveis para combatê-la.
Diante dos possíveis equívocos quanto aos conceitos contemplados por esse tema,
consideramos necessário distingui-los. O conceito de Insegurança alimentar, para a Rede
PENSSAN, é a situação em que alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos.
Já a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), enxerga
a insegurança alimentar como uma situação que existe quando as pessoas não possuem
acesso a quantidades suficientes de alimentos nutritivos e seguros para o normal
crescimento e desenvolvimento de uma vida ativa e saudável. Nesses termos, a
vulnerabilidade alimentar diz respeito a um indivíduo que não necessariamente está em
situação de insegurança alimentar, mas pode vir a estar, dependendo da mudança de
algum fator, como o econômico.
Faz

sentido

insegurança

explicitar
alimentar,

que

a

como

parâmetro de análise, é dividida em
alguns níveis, podendo ser leve,
moderada ou grave. De acordo com
o IBGE (apud, QWERTY, 2020), a
insegurança alimentar leve é a
situação em que há preocupações
ou incertezas sobre o acesso à
comida no futuro, resultando no
consumo de alimentos de menor
qualidade, para não diminuir a
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quantidade adquirida no presente.

A insegurança alimentar moderada, por sua vez, é a redução quantitativa dos
alimentos consumidos entre os adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação. Nesse
ponto, há a ocorrência do “pular refeições”, que se trata da postura de alguns membros da
família não se alimentarem em algum momento do dia, para que posteriormente possam
vir a comer ou até mesmo deixar que outra pessoa coma em seu lugar, normalmente uma
criança. Por fim, a insegurança alimentar grave é a redução quantitativa de alimentos
também entre as crianças, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação entre todos os

membros da família. A insegurança alimentar grave é o que caracteriza a fome, uma vez
que esta se trata da não ingestão de nutrientes e calorias suficientes para repor os gastos
energéticos que mantém o organismo em funcionamento.
Ainda no ano de 1952, no seu livro "Geografia da Fome", o sociólogo e
historiador Josué de Castro apontava para o esforço das classes mais abastadas em retirar
a fome do panorama de discussão da sociedade. Na visão do autor, interessava ao
imperialismo econômico e ao comércio internacional que a produção, distribuição e
consumo dos produtos alimentares fossem processos exclusivamente econômicos,
conduzidos pelo interesse econômico daqueles que detivessem seu controle, não pelo
direito à saúde pública (1952, p. 31). Seu trabalho foi essencial por contribuir com o
conceito de “fome oculta”, algo que ocorre antes mesmo da falta quantitativa de
alimentos: o consumo de alimentos pobres em qualidade nutricional, com baixa
quantidade de vitaminas, sais minerais e nutrientes. Assim, mesmo que os indivíduos se
alimentem, a dieta é pobre nutricionalmente, o que acarreta o adoecimento e morte da
pessoa.
Apesar dos estudos e discussões iniciados na década de 1930, muitos deles
liderados por Josué de Castro, as ações sobre o problema da subnutrição só são
encontradas a partir de 1940. Com a criação do Serviço de Alimentação da Previdência
Social (SAPS), o Estado brasileiro voltou sua atenção para a alimentação dos
trabalhadores e suas famílias, sendo extinto em 1967. Diante do aprofundamento das
discussões sobre a influência da nutrição no desenvolvimento, diversas autarquias e
programas, entre eles o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN),
foram criados, visando fornecer ao governo federal estratégias em relação ao tema. Entre
programas que forneciam alimentos e estimulavam a produção por pequenos e médios
agricultores, a política de alimentação e nutrição do Brasil ia avançando, culminando no
programa "Fome Zero" em 2003, que seria acompanhado da unificação de programas de
transferência de renda no Bolsa Família, no ano seguinte (ARRUDA e ARRUDA, 2007).
Hoje, o Brasil ocupa o posto de um dos maiores produtores e exportadores de
alimentos do mundo, tendo uma pauta diversificada e extensa. Ainda assim, isso não o
impede de conviver com a insegurança alimentar. E não há qualquer contradição nesse
aspecto: a questão é o modelo de desenvolvimento a que o país serve, que está atendendo
aos interesses daqueles que o modelo visa beneficiar: produtores e exportadores de

commodities agrícolas e minerais, que não se preocupam com a transformação da
estrutura produtiva brasileira e a consequente qualificação da sua pauta exportadora.
As próximas seções terão como objetivo colocar em perspectiva o caminho das
políticas em relação à segurança alimentar até o ponto considerado auge: a saída do Mapa
da Fome. Além disso, o tema será relacionado com a discussão acerca do papel da agenda
de desenvolvimento nas políticas de insegurança alimentar, avançando sobre as críticas e
alternativas. Apontaremos também para o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor no
suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, seus desafios e expectativas
para o futuro.

A INSEGURANÇA ALIMENTAR: AVANÇOS E RETROCESSOS NO BRASIL
Da década de 1980 em diante, o Brasil enfrentou um período de contínuas
instabilidades monetária e financeira. Com a implementação do Plano Real, foi possível
estabilizar a economia e aproveitar os ventos positivos do cenário internacional para os
exportadores de commodities. Diante da crescente demanda da China, da Europa e dos
EUA por produtos primários, foi possível para o país atrair investimentos e impulsionar
sua economia, tendo anos de superávits primários e capacidade de pagar as dívidas
externas, além de acumular uma grande quantia nas reservas internacionais.
Esse contexto permitiu uma maior capacidade de investimento aos governos
posteriores, como o governo Lula, que expandiu os gastos sociais, principalmente o
combate à insegurança alimentar. A unificação de programas sociais no Bolsa Família,
assim como a implementação do programa “Fome Zero”, foram de grande importância
por jogar luz na insegurança alimentar em seus diversos níveis: leve, moderado e grave.
Além disso, também estabeleceu condicionantes à continuidade do programa, como a
vinculação da frequência escolar das crianças beneficiadas, sendo acompanhado de
iniciativas que impactavam em outros âmbitos da vida da população brasileira, tal como
o fornecimento de energia elétrica no programa “Luz para Todos”.
Ainda assim, essa cruel realidade possui diferentes facetas e maneiras de impactar
a vida da população. Ao introduzir o conceito de "fome oculta", de Josué de Castro, este
briefing visava apontar para um problema anterior à falta de alimentos: a pobreza
nutricional daquilo que é consumido, tanto em quantidade quanto qualidade. A percepção
do autor de que a fome é produto direto da desigualdade social vai de encontro ao tratado
nesta pesquisa e além. Como ramificação dessa discussão, há, por exemplo, pesquisas

como a do historiador Jonathan Ablard, publicada na revista “História, Ciências, Saúde”,
da FIOCRUZ, intitulada “A constituição da transição nutricional latino-americana em
uma perspectiva histórica, 1850 até o presente”, que, entre outras coisas, aborda o avanço
dos alimentos ultraprocessados na América Latina, pobres em nutrientes e ricos em
açúcares e gorduras. Esse avanço ocorre especialmente nas classes mais pobres, devido
ao baixo custo dessa indústria, diminuindo a qualidade da alimentação mais acessível.
Dessa forma, os problemas se acumulam em relação à garantia da segurança alimentar,
uma vez que se deve colocar em perspectiva não apenas a produção de alimentos de
qualidade em quantidade suficiente, mas também sua distribuição para a população, que
deve ter condições de acessar e consumir.
A postura do governo mudou a relação do Brasil com a agenda de segurança
alimentar, colocando-a junto de outras prioridades. Segundo informações da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, em 2004, cerca de 34,9% dos
domicílios que participaram da pesquisa apresentavam algum nível de insegurança
alimentar, sendo, 18,0% equivalente a insegurança alimentar leve, 9,9% moderada e 6,9%
grave. Utilizando o conceito de insegurança alimentar, isso significa dizer que, em
diferentes níveis, os residentes desses domicílios não conseguiam realizar o direito de
acessar, de modo regular e permanente, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais (Rede Penssan, 2021). A
situação de insegurança alimentar grave também pode ser vista como a fome, que é
quando há ausência de alimentos ou necessidade de pular refeições entre todos os
membros do domicílio, incluindo as crianças (MOTTA, Renata apud ECOA Uol, 2021).
Em 2009, o PNAD registrou uma queda nesse índice, com 30,2% dos domicílios em
situação de insegurança alimentar, sendo 18,7% leve, 6,5% moderada e 5,0% grave. Já
em 2013, a queda foi mais expressiva, mostrando que 22,6% dos domicílios apresentavam
algum nível de insegurança alimentar, com 14,8% insegurança leve, 4,6% moderada e
3,2% grave.
Sumariamente, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) encontra uma
plataforma política no governo Lula (CONSEA, 2009), abrindo um lócus híbrido
composto pelo governo e sociedade civil para o diálogo e ação que seja capaz de pautar
o tema. Nesse momento, o Brasil se tornou uma referência internacional, com suas
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Figura 2 | Luis Inácio Lula da Silva participando da 5ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
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com o relatório “O estado da segurança alimentar e nutricional no Brasil: Um retrato
multidimensional” da FAO, publicado em 2014.
No mesmo ano, o Brasil saiu do Mapa da Fome, que funcionava como um
incentivo à erradicação da fome aos países classificados como “em desenvolvimento”.
Para traçar esse caminho de saída, é proveitoso olhar para a análise da redução da fome e
extrema pobreza, o primeiro objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM). Um dos indicadores mais importantes para a métrica deste ODM era o
Prevalence of Undernourishment (PoU) - em português, prevalência de subalimentação , que avaliava a proporção da população com ingestão de calorias abaixo do recomendado
para manter a atividade normal e saudável (FAO).
O PoU, no entanto, não refletia evidentes avanços na qualidade de vida dos
brasileiros e, sendo o mesmo há uma década, foi realizada uma revisão para entender o
porquê. A partir de então, este indicador passou a ponderar e incluir o consumo de
alimentos fornecidos gratuitamente aos alunos da rede pública nas escolas do Brasil,
expressando o impacto de políticas públicas voltadas para o combate à fome. A
incorporação desse aspecto, com base no relatório “O Estado da Insegurança Alimentar
no Mundo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura” publicado
pela FAO em 2014, demonstrou que o PoU chegou a nível menor que 5% no Brasil e
consolidou a saída do país do Mapa da Fome.
A detailed analysis of a recent Household Budget Survey in Brazil
revealed how food provided for free through the school meals program and
consumed by children while at school, had not been accounted among the

sources of household food consumption, accounting for a downward bias of the
average per capita daily dietary energy consumption of 674 kcal (FAO, 2020).

De 2014 em diante, o panorama político brasileiro começou a se deteriorar, com
crises recorrentes que se proliferam até então, certificando a fragilidade dos direitos
conquistados ao longo dos anos, e a necessidade de estarmos constantemente lutando para
protegê-los. Mesmo com os avanços registrados até a metade da década, a segurança
alimentar, ou acesso pleno e permanente a alimentos em quantidade e qualidade, se
mostra uma realidade difícil de ser mantida para a maior parte da população brasileira,
especialmente perante à ascensão de projetos políticos que não são compatíveis com a
vida humana.
A repercussão da guinada à extrema direita reflete nos números: o índice de
desemprego voltou a subir, empresas e comércios começaram a fechar e, como
consequência, isso teve impacto na segurança alimentar da população. No PNAD de
2018, houve um aumento no percentual de domicílios em situação de insegurança
alimentar, totalizando 36,7%, um retrocesso de mais de uma década no combate à
insegurança alimentar no Brasil. Desses 36,7%, 24% eram equivalentes a insegurança
leve, 8,1% moderada e 4,6% grave.
Na esteira da crise que se seguiu nesses anos, outro pilar do combate à insegurança
alimentar foi duramente atingido: os restaurantes populares. Os restaurantes populares,
idealizados e implementados a partir do final da década de 1990, têm como premissa a
produção e o fornecimento de refeições saudáveis, com alto valor nutricional e preço
acessível para pessoas em situação de insegurança alimentar (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2007). O posicionamento dessas unidades,
normalmente, é em local de grande circulação de pessoas, para atender trabalhadores,
formais ou informais, ou qualquer um que necessite, fornecendo café da manhã, almoço,
café da tarde e até mesmo jantar. Entretanto, em uma cidade como o Rio de Janeiro, por
exemplo, em 2019, dos 8 restaurantes populares mantidos pelo governo do Estado, apenas
3 estavam funcionando, dificultando o acesso da população à alimentação saudável e de
baixo custo. Hoje, essas mesmas 3 unidades, de Bangu, Bonsucesso e Campo Grande, só
estão abertas devido a municipalização da gestão (Prefeitura do Rio, 2020), ou seja, a
cidade do Rio de Janeiro assumiu o financiamento dos restaurantes populares.

Há quem diga que os alimentos não devem ser considerados produtos a serem
comercializados, mas bens essenciais que devem ser garantidos a toda população. É de se
ter em perspectiva se é papel de um modelo de desenvolvimento assegurar as condições
materiais, sociais e ambientais para que esse objetivo seja alcançado, mudando o
propósito da sociedade atual da obtenção de lucro, do desenvolvimento econômico, para
a garantia do desenvolvimento humano.
O DESENVOLVIMENTO E A INSEGURANÇA ALIMENTAR
Inserir o tema da insegurança alimentar no campo do desenvolvimento requer
considerar as inúmeras discussões acerca do conceito, que inicialmente foi conceituado
como estritamente econômico, passando por um conceito multidisciplinar e virando alvo
de críticas de uma parcela dos pós-desenvolvimentistas por ser visto como um método de
domínio das grandes potências. Aqui, o objetivo será entender qual foi o impacto dos
modelos de desenvolvimento aplicados no Brasil no combate à insegurança alimentar, se
é que, em algum momento, essa foi uma prioridade.
Pode-se enxergar a transição entre os modelos de desenvolvimento no Brasil com
as mudanças no paradigma da economia política internacional. Antes das décadas de
crise, de 1970 a 1990, o Estado brasileiro exercia um papel de maior centralidade na
economia, até por conta da presença tímida da iniciativa privada nacional. Porém, essa
centralidade dizia respeito mais aos assuntos econômicos, em virtude da posição
secundária de temas como a segurança alimentar da população. Apesar do crescimento
econômico, visualizado no período conhecido pelo “milagre econômico”, a crescente
desigualdade social não era colocada em perspectiva, justamente pelo viés economicista
do desenvolvimento. Essa abordagem levou a um descontentamento que culminou no
surgimento de grupos teóricos contrários a esse modelo de desenvolvimento, como o
grupo dos pós-desenvolvimentistas.
Com a ascensão do neoliberalismo, a centralidade do Estado começa a ceder
espaço para a iniciativa privada, os investimentos externos e as privatizações, que
tampouco pautam a vulnerabilidade alimentar da população brasileira. Ainda assim, ao
longo da década de 1990, as políticas públicas de segurança alimentar avançam, com a
criação dos restaurantes populares e programas sociais voltados à alimentação, chegando
a um ponto de inflexão a partir de 2003. Através de investimentos estatais, com auxílio
de bancos públicos, programas de infraestrutura e sociais, o Estado passa a acompanhar

mais de perto o conjunto da população mais vulnerável no que diz respeito à insegurança
alimentar, providenciando, inclusive, programas específicos como o “Fome Zero”. Desse
ponto em diante, as políticas de segurança alimentar ganham centralidade diante de uma
nova visão de desenvolvimento, não totalmente diferente das anteriores, mas que
reconheceu a importância da atuação estatal na diminuição das desigualdades sociais.
Em termos dos estudos de desenvolvimento, esse movimento é descrito por
Pieterse (2010) como um movimento pendular da história, indicando que o Estado deveria
voltar a ser protagonista na promoção do desenvolvimento. Mesmo que existam diversas
críticas aos governos Lula e Dilma sobre transformações estruturais na sociedade, para
essa discussão, eles servem como indicação de que há alternativa para os modelos de
desenvolvimento, podendo ser uma nova abordagem multidimensional e interdisciplinar.
Nessa abordagem, descreve Pieterse, caberia ao Estado construir uma coalizão ao redor
de um caminho de crescimento, onde a iniciativa privada teria espaço para gerá-lo, mas a
qualidade seria averiguada pelo setor público, assegurando que é inclusivo e sustentável,
seja ambiental e socialmente.
Apesar da convicção de que as políticas públicas contra a fome e a insegurança
alimentar são absolutamente necessárias, é preciso se ater ao fato de que a má distribuição
de recursos é o ponto culminante das perpetuações de desigualdade e violências. Não se
trata de uma crise produtiva ou quaisquer fatores que seriam capazes de remotamente
justificar a ausência de uma alimentação saudável para a população e, portanto, a fome é
uma maneira de violência proveniente do sistema em que estamos inseridos e,
recentemente, tornou-se mais aguda, sendo fruto de uma mistura de descaso,
incompetência e barbárie. Em uma gama de aspectos que concernem o avanço do campo
social, o Brasil retrocedeu 15 anos em cinco e a fome permeia os corpos da extrema
pobreza (MENEZES, 2021), transparecendo a profunda confluência entre as discussões
de desenvolvimento e as várias faces da brutalidade da fome.

CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE: A AÇÃO INDIVIDUAL E SEUS
LIMITES
Em declaração para a Revista Exame (2021), o economista e analista de políticas
públicas Francisco Menezes afirma que “não se pode naturalizar essa questão [da
insegurança alimentar] como uma fatalidade sobre a qual não se pode intervir”. A filósofa
Martha Nussbaum (1997) também aborda essa naturalização e, de certa maneira, conforto

com o fato de que a fome existe e que não há culpados: “dizemos para nós mesmos que
não estamos causando nenhum dano, nós estamos simplesmente falhando em intervir para
prevenir um dano que está ocorrendo de qualquer maneira” (1997, p. 2). Aqui, a questão
a ser adereçada é a maneira em que cenários de fome e insegurança alimentar são
abordados de maneira periférica, como algo dado e presumivelmente imutável.
Em abril de 2020, o ministro da economia Paulo Guedes se referiu a mais de 20
milhões de brasileiros como “invisíveis” (VALOR, 2020). Com esse termo, ele quis fazer
referência a um grupo da população que não havia sido identificado pelo governo pelo
caráter informal de suas relações trabalhistas e pela ausência do cadastro de suas situações
financeiras junto ao Estado, mais especificamente ao governo federal. Essa declaração
evidencia o espaço que existe entre as políticas públicas implementadas nos últimos anos
e a população, que carece de uma maior assistência.
Com essa constatação, é possível falar sobre o trabalho realizado pelo terceiro
setor no Brasil afora no que diz respeito à segurança alimentar. Com um espaço entre o
alcance do poder público, que pode ser limitado por diversos fatores, como falta de
vontade política, e a real necessidade da população, as organizações não-governamentais
cumprem um papel crucial, na maioria das vezes, na tarefa de socorrer emergencialmente
alguém que está passando fome. Normalmente, o trabalho dessas organizações é visto no
atendimento a populações em situação de rua, regiões periféricas das cidades e regiões
do Brasil, assim como outros grupos em vulnerabilidade socioeconômica. Quando o
poder público falha em garantir ou dar condições básicas para que as pessoas se
alimentem de maneira adequada, esses indivíduos podem ser acolhidos por essas
organizações ou deixados à própria sorte.
Com o retorno do Brasil ao Mapa da Fome, iniciativas como a do “Natal Sem
Fome” tiveram de retornar. A crise política e econômica que se instaurou no país
propiciou um ambiente de aprofundamento das desigualdades já existentes, evidenciando,
novamente, o importante papel desempenhado pelo terceiro setor que atua na assistência
às populações mais vulneráveis. A chegada da pandemia da COVID-19, em 2020,
agravou um cenário que já era caótico, acrescentando à equação as dificuldades sanitárias
e a necessidade de isolamento, impedindo, em muitos casos, o exercício de atividades
informais para o precário sustento desses grupos. O auxílio emergencial, implementado
em 2020, desempenhou bem o seu papel, garantindo, inclusive, um aumento na renda
média da população brasileira (IPEA, 2020, apud Ministério da Cidadania, 2020) e levar

a taxa de extrema pobreza do Brasil ao menor patamar em 40 anos (DUQUE, 2020, apud
Ministério da Cidadania, 2020). Segundo a CNN Brasil, cerca de 66 milhões de
brasileiros receberam o benefício, com parcelas de, no mínimo, 600 reais. Agora, em
2021, a prorrogação do auxílio diminuiu não apenas o valor como também a quantidade
de beneficiários aptos a continuar recebendo as parcelas, o que, em um cenário de
progressivo aumento da inflação e desvalorização da moeda nacional, diminui o já
pequeno poder de compra da parcela mais pobre do país.
Nesse contexto, o protagonismo das organizações não-governamentais chama
atenção por preencher esse vácuo de suporte aos mais vulneráveis. Organizações como a
“Amigos Do Bem” e a “Ação da Cidadania”, por exemplo, já existiam antes do período
pandêmico, realizando ações no sentido de providenciar moradia, água potável e
alimentação para famílias em regiões onde a atuação do Estado é precária ou insuficiente,
como no sertão nordestino e em comunidades do Rio de Janeiro. Existem, por outro lado,
organizações que, a princípio, não atuavam exclusivamente para combater a questão da
insegurança alimentar, mas que viram a necessidade de modificar o trabalho exercido
devido à pandemia. Esse é o caso da Ser Cidadão, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma
organização nascida da certeza de que a educação e o trabalho podem transformar a vida
dos jovens.
Antes da pandemia, os colaboradores da instituição realizavam um trabalho de
capacitação de jovens e jovens adultos para o mercado de trabalho, com uma metodologia
voltada, também, para o desenvolvimento pessoal, além de possibilitar a preparação dos
estudantes da organização para o vestibular. Com a chegada da pandemia, o trabalho
presencial precisou ser suspenso, mas as necessidades dos alunos e ex-alunos da
organização aumentaram, principalmente no que diz respeito à alimentação e renda. A
Ser Cidadão, na região de Santa Cruz e arredores, representa uma referência para os
moradores no que diz respeito a trabalho e educação, mas, na pandemia, também virou
referência no que diz respeito a combater a insegurança alimentar.
Em entrevista exclusiva concedida para os organizadores deste policy briefing,
Viviane Lobato1, coordenadora de projetos da Ser Cidadão, falou sobre as diferenças na
assistência à população antes e durante a pandemia, sua percepção desse momento e
perspectivas para o futuro em relação à segurança alimentar. Sobre o trabalho realizado e
o impacto da pandemia, ela citou a necessidade de mudança diante da crescente demanda.
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realizados pela organização. “Os apoios aumentaram porque já conheciam a instituição e
o bom trabalho realizado. Então, como as empresas não sabiam ajudar, a Ser Cidadão
atuou como um mediador entre aqueles que oferecem os recursos e aqueles que
necessitam desses recursos.”. Em relação às limitações da campanha, sua resposta foi
direta. “A ‘Ser Solidário’ tem ultrapassado as expectativas da organização. A Ser Cidadão
sempre espera muito mais do que apenas garantir alimento, ela quer muito mais para a
vida das pessoas (...) sempre realizando além daquilo que foi estabelecido como meta.”.
“Quando eu entrei na Ser Cidadão, eu dizia que a melhor ideia seria
desenvolver tantas pessoas a ponto do terceiro setor não precisar
existir. Hoje, isso está longe da minha cabeça.”
– Viviane Lobato, Coordenadora de Projetos da Ser Cidadão
No que diz respeito a mudanças estruturais na sociedade, que tornem o trabalho
do terceiro setor no combate à insegurança alimentar menos necessário, a coordenadora
de projetos Viviane Lobato é mais cautelosa sobre grandes avanços. Diante da realidade
e da crescente demanda ao longo do tempo, ela conclui que o terceiro setor sempre será
necessário. Entretanto, ela ainda vê possibilidades para avançar, principalmente através
do trabalho na educação e na empregabilidade como meio de dar segurança para as
pessoas e diminuir as desigualdades sociais. “O investimento em quem tem menos
recursos, é o ideal para se avançar na sociedade.".
Ainda no âmbito de redes de solidariedade em prol da luta pelo direito à
alimentação, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) esteve à frente da
organização da campanha “Cozinhas Solidárias”, que inaugurou cozinhas comunitárias
por vários estados do Brasil durante a pandemia de COVID-19. Embora a pauta principal
do MTST seja a luta por moradia digna, a organização não se ausentou diante do
enfrentamento da fome em um momento de aprofundamento de crises. Esse esforço
coletivo é uma inspiração para que não se julgue a fome enquanto fenômeno inevitável,
porque mesmo o alheamento é uma escolha consciente diante do sofrimento do próximo.
A organização de campanhas de solidariedade, acreditamos, é uma das principais
frentes em que a sociedade civil pode se engajar. Contudo, é imprescindível contestar a
organização estrutural da distribuição de renda e de formulação de políticas públicas por
parte do governo. Uma ilustração recente dessa luta é a campanha “Comida no Prato,

Vacina no Braço”, que vêm sendo amplamente difundida no ano de 2021 e, para além de
ser um chamado de mobilização popular, é também um convite à reflexão sobre o direito
à vida plena de comida e saúde (LEITÃO, 2021).
O auxílio emergencial já tem data para acabar, entretanto, a situação de
insegurança alimentar de mais de 100 milhões de brasileiros continuará por tempo
indefinido. O atual governo federal, na figura do Ministério da Economia, acredita na
retomada do crescimento econômico com o fim progressivo das restrições sanitárias
(VEJA, 2021). Cabe lembrar, porém, que a atividade econômica do Brasil sofria antes
mesmo da chegada da pandemia, por conta das expectativas negativas dos agentes
econômicos, queda no preço das commodities e redução do investimento público. Mesmo
com a recente elevação dos preços dos produtos primários, é de se questionar se apenas
esse fator será suficiente para armar o Estado brasileiro com recursos para amenizar e
investir estruturalmente para a retirada da população da insegurança alimentar, isso é,
educar, capacitar e providenciar oportunidades econômicas e sociais duradouras.

CONCLUSÃO
Alguns debates levantam mais questionamentos do que respostas, mas não é por
isso que eles devem deixar de ser realizados. A insegurança alimentar não é novidade no
Brasil, entretanto, ela saiu do foco do Estado brasileiro há alguns anos, permitindo que
milhares de pessoas fossem deixadas à própria sorte. Dessa forma, se faz necessário
intensificar os esforços no sentido de jogar luz sobre a discussão, apontar para a urgência
de ações que ajudem a mitigar a insegurança alimentar neste momento, seja por novos
auxílios emergenciais ou fornecimento direto de alimentos, sem esquecer a origem
estrutural do problema.
No entanto, é ingenuidade acreditar que isso possa ser realizado durante a
administração de um governo que extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (Canal Rural, 2019). Esperar que medidas estruturais sejam adotadas
visando a atenuação do problema da insegurança alimentar é quase uma ilusão, ainda
mais com a difusão da noção de que o auxílio emergencial temporário e a posterior
continuidade do programa Bolsa Família serão suficientes, ainda que apontem resultados
promissores nesse sentido.

É de se refletir se é possível realizar justiça social sem mudar o modelo econômico
a que o país está submetido, com alta concentração de renda e aprofundamento das
desigualdades. Se o grave problema da insegurança alimentar está diretamente associado
às desigualdades sociais, que, por sua vez, estão vinculados ao modelo econômico de
desenvolvimento que o Brasil adota há anos, não é suficiente combater um mantendo o
outro. Entretanto, entre a teoria e a prática há um grande abismo, que só será superado
com a mobilização do corpo político nesse sentido. Não há espaço para se falar, aqui, na
superação do capitalismo e substituição por algo que nem sequer existe, pois é necessário
se ater à realidade, mas sempre com intuito de transformá-la.
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