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RESUMO: A revisão histórica das Políticas Públicas de
Alimentação e Nutrição implementadas no Brasil e a análise das avaliações críticas feitas sobre elas demonstraram
que as mesmas não vêm cumprindo seus objetivos de
solucionar o problema nuitricional brasileiro. A necessidade de garantir Segurança Alimentar à população levou à
busca de novas formas de execução de Políticas Sociais.
Concluiu-se que os Programas de Renda Mínima permanecem como instrumentos potenciais de enfrentamento
da exclusão social e da miséria, por sua capacidade de
redistribuir renda, de centralizar ações de combate à pobreza e por garantir acesso aos mínimos sociais, aí incluídos os mínimos nutricionais necessários à segurança alimentar.
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Introdução
O tema "Segurança Alimentar" vem ganhando, ao
longo dos últimos anos, importância cada vez maior. No início do século 21, o Brasil e o mundo não puderam eliminar a
pobreza absoluta, a exclusão e a fome que ainda vitimam
parcela significativa da população. A busca por Políticas
Públicas realmente efetivas na superação desses problemas
tem mobilizado estudiosos e políticos. Os debates têm se
intensificado após o compromisso assumido pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em seu ato de posse, de
erradicação da fome, da miséria e da exclusão social. Essa
atitude recolocou no foco da atenção a questão da incapacidade histórica de garantir acesso aos 'mínimos nutricionais',
como parte dos 'mínimos sociais', das políticas públicas até
agora implementadas, não apenas no Brasil como em vários
outros países. A política a ser adotada nos próximos anos no
Brasil fica, nesse quadro, elevada à condição de exemplo
para o mundo, caso obtenha sucesso em sua empreitada.
Foi realizado um levantamento histórico das políticas
públicas desenvolvidas no país, de forma a propiciar a aná-

lise e a busca de elementos que permitissem identificar possíveis causas de seus fracassos, reconhecidos em avaliações por diferentes autores. Essa revisão histórica constituiu-se como base para uma análise das perspectivas de sucesso com a implementação de novos modelos de políticas
públicas realmente comprometidas com a busca de superação dos problemas relacionados à alimentação e nutrição e
com mudança.
Breve Histórico
O PRINCÍPIO
A década de 30 marca os primórdios do estabelecimento, no Brasil, de uma política de enfrentamento da questão da fome e da desnutrição. Ela aparece na seqüência de
uma fase de transformação do tema "alimentação" em um
novo campo de saber, uma disciplina científica denominada
inicialmente de nutrologia e, posteriormente, de nutrição 5,10,17.
Esse foi um fenômeno decorrente da importância que
o tema alimentação assumiu no período pós Primeira Guerra
Mundial. Embora a alimentação fosse uma preocupação constante e objeto de estudos desde a Antigüidade, a partir do
século XVIII - num momento importante para a evolução dos
conceitos científicos - iniciaram-se estudos enfocando a
questão dos gastos e das necessidades energéticas. O químico francês Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o
"pai da Nutrição", estabeleceu a relação do processo de respiração com o metabolismo dos alimentos. Durante o século
XIX, os estudos concentraram-se nas proteínas, culminando, no início do século XX, com a descoberta e o estudo
mais aprofundado das vitaminas 9.
O desenvolvimento científico do assunto, bem como
os problemas de alimentação enfrentados durante a Primeira
Guerra, contribuíram para que se percebesse a importância
do tema, encarado, desde logo, como um "problema" relacionado às questões sociais, econômicas e até de segurança
nacional. Nos países - centrais ou periféricos - em que havia
um mínimo de "desenvolvimento urbano-industrial", o tema
adquire posição de destaque. Entre 1915 e 1935, várias instituições científicas foram criadas, em diferentes países da
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Europa, Ásia e América, com o objetivo de estudar a questão
e de propor soluções para os "problemas alimentares" enfrentados pelo mundo5. Também no Brasil, surgiu, mais ou
menos na mesma época, o interesse pelo assunto. Um grupo
expressivo de jovens médicos brasileiros passou a estudar a
questão. Parte deles, sob influência das escolas americana e
européia, dedicou-se à pesquisa biológica, clínica e experimental, desenvolvendo um ramo da ciência que se
convencionou chamar de 'fisiologia da nutrição'. Outro grupo, influenciado por Pedro Escudero, médico argentino que
fundou e dirigiu, em Buenos Aires, o Instituto Nacional de
Nutrição, optou por estudar a nutrição na sociedade, procurando definir um padrão de 'alimentação racional' que
disponibilizasse, às pessoas, os elementos estudados e preconizados pelos fisiologistas. Os dois grupos, embora lidassem com o tema a partir de ângulos diferentes, relacionaramse, ao longo da história, de forma a se complementarem. O
primeiro fornecia ao segundo a credibilidade científica necessária para fundamentar suas propostas de intervenção
social e política; já o segundo, garantia, ao primeiro, visibilidade e recursos 5.
Cursos foram criados nas escolas médicas e estudos
começaram a ser feitos5. Vários foram os médicos que se
dedicaram tanto a uma quanto à outra vertente do estudo da
nutrição. Entre os pioneiros podem ser citados os nomes de
Annes Dias, Peregrino Júnior, Seabra Velloso, Silva Telles,
Moura Campos, Paula Souza, Dutra de Oliveira, Hélio Lourenço de Oliveira, Silva Mello, Olavo Rocha, Alexandre
Moscoso, Sálvio de Mendonça e Salgado Filho13. Aquele
que mais se destacou foi, sem dúvida, Josué de Castro, que,
ao longo de sua carreira, teve livros publicados em todo o
mundo, desempenhou papel fundamental no processo de
transformação do tema alimentação em assunto de interesse
de estado, participou ativamente de organismos internacionais dedicados à questão da alimentação e esteve na linha
de frente de todas as iniciativas concretas da política brasileira de alimentação ao longo dos 30 anos seguintes10.
Desde o princípio, também no Brasil, a alimentação
foi logo relacionada às questões sociais e econômicas: a
ligação entre alimentação e renda foi estabelecida já nos primeiros trabalhos científicos realizados no País, que buscavam conhecer o problema alimentar da população por meio
de estudos sobre orçamento familiar e perfil de consumo
alimentar. Na verdade, essa forma científica de olhar para o
"problema alimentar" da população apenas corroborava aquilo que o senso comum já indicava. Coimbra et al. 5, discorrendo sobre os trabalhos científicos realizados no Recife - "Condições de Vida das Classes Operárias no Recife", pelo grupo
de Josué de Castro e no Rio de Janeiro - pelo Departamento
Nacional de Saúde Pública, afirmam :
O que esses inquéritos, e os inúmeros que se lhes
seguiram, tinham de característico era a forma de medir,
avaliar e quantificar as carências alimentares, a partir de
um amplo e minucioso esquadrinhamento das dietas e da
participação da alimentação nas despesas. Com elas, a
nutrologia dava um passo decisivo no Brasil, como havia
acontecido em outros países, pois confirmava, com o arsenal de sua ciência, o que todos já sabiam, que o povo vivia
mal e passava fome, mas o fazia com uma linguagem nova,
118

emprestada do laboratório e por ele sacramentada.
Logo os resultados desses trabalhos serviram para
subsidiar a política salarial. A instituição do Salário Mínimo,
pela Lei 185 de 14/01/36, regulamentada pelo Decreto-Lei 399
de 30/04/38 considerava que ele deveria garantir, entre outros itens, uma ração essencial mínima, teoricamente capaz
de prover o aporte nutricional necessário ao trabalhador10.
Entretanto, mesmo que os técnicos envolvidos reconhecessem o papel da pobreza na determinação dos problemas alimentares da população brasileira, as soluções apresentadas pelos especialistas para a alteração desse quadro,
constatado, então, de forma científica, privilegiaram o investimento em educação, para ensinar a população a comer
correta e racionalmente. Dando seqüência a seu raciocínio,
Coimbra et al.5 continuam:
Mas também [a nutrologia] dizia algo original, que
o povo tinha de ser ensinado a comer, guiado a comer corretamente, exatamente por viver mal e ser pobre. ... ainda
que reconhecesse o caráter limitante da pobreza, o que o
discurso da nutrição afirmava era a necessidade de uma
verdadeira cruzada educativa, que alterasse velhos e equivocados hábitos alimentares e que os substituísse por uma
alimentação racional.
Dessa forma, embora tenha contribuído para embasar
o início da política salarial brasileira, o enfoque da ciência
para a solução do problema nutricional do brasileiro concentrou-se em uma proposta de trabalho que tinha duas vertentes principais: uma ligada ao abastecimento (racionalização
da oferta de alimentos) e outra centrada na educação do
povo, para que aprendesse a se alimentar corretamente5.
Entretanto, na execução da política de estado para a alimentação prevaleceu, ao longo do tempo, uma terceira vertente:
a da distribuição de alimentos.
Os resultados dos trabalhos realizados e as idéias
dos cientistas a respeito do "problema da alimentação" foram, então, amplamente divulgados. Neste primeiro momento, o grupo detentor do 'saber da nutrição' promoveu um
exaustivo debate sobre o assunto, publicando artigos, trabalhos e livros - destinados tanto à comunidade científica
quanto ao público leigo - com o objetivo de alertar a todos
sobre o problema identificado, cuja solução estava nas mãos
da nutrologia, que tinha o conhecimento necessário para
isso. Essa divulgação dos novos conhecimentos vinha acompanhada de denúncias sobre a ausência de uma política
alimentar por parte do Estado, capaz de solucionar o problema 5,10.
O ESTADO BRASILEIRO ASSUME A EXECUÇÃO DA
POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO
Com a criação do SAPS - Serviço de Alimentação da
Previdência Social, em 1940, o estado brasileiro assume o
papel de conduzir uma política que buscasse solucionar o
problema demonstrado pelos cientistas. A alimentação passa, então, da condição de apenas mais um campo de saber
para a de uma política pública. A este respeito, Coimbra et al. 5
observam:
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Como, e porque, esse saber foi incorporado pelo
estado, transformando-se no discurso que justificava e fundamentava a política de alimentação que se inauguraria
é, em parte, decorrência da estratégia que essa
intelectualidade desenvolveu para transformá-lo em norma, aproximando-se do estado e oferecendo-se para guiar
a intervenção. Mas é igualmente explicável pelas características próprias do estado brasileiro desse período, seu
corporativismo organicista e seu pendor populista. Um traço sozinho, contudo, dificilmente daria conta do processo,
pois se o organicismo foi importante no caso brasileiro,
nem sempre foi indispensável, haja vista que tais políticas
surgiram um pouco por toda a parte. É claro, porém, que
apenas a consideração da estratégia do saber nutricional
é insuficiente, na medida em que, para se enraizar, precisava solo, senão fértil, pelo menos não hostil. A natureza do
sistema político brasileiro, na realidade, era tal que fez as
coisas mais fáceis, funcionando como terra hospitaleira
para a palavra dos nutrólogos. Juntou-se, rigorosamente
falando, a fome com a vontade de comer. Os sacerdotes da
nova ciência tinham o saber, mas lhes faltava o poder. O
estado, que do segundo tinha até demais, nada possuía do
primeiro. A nutrologia, assim, entra no estado e se politiza.
O estado abre um espaço e surge a política de alimentação
no Brasil.
O SAPS, criado por intermédio do Decreto-Lei no.
2.478, de 05/08/1940 e extinto em 1967, marca, desse modo, o
início, na prática, de uma "política de alimentação e nutrição" - entendida como a promoção de padrões adequados
para a alimentação da população - executada pelo estado
brasileiro. A Instituição tem origem no Serviço Central de
Alimentação, criado um ano antes pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do IAPI - Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Este Serviço
era dirigido por um Conselho formado, em sua maioria, por
médicos nutrólogos, tendo à frente Josué de Castro. Nesse
momento e dessa forma, esse grupo de cientistas agrega-se
à máquina pública, vindo a comandar, por longo tempo, as
instituições responsáveis pela execução da política alimentar do estado brasileiro10.
Esse Serviço teve, entre suas atribuições principais,
o fornecimento de refeições para trabalhadores e estudantes, a venda de alimentos a preços de custo - em postos de
venda instalados em cinco estados brasileiros - para trabalhadores, o trabalho de educação alimentar, a formação de
pessoal técnico especializado e o apoio a pesquisas na área
de alimentação. Apenas 5 anos depois de sua criação, o SAPS
chegou a ter, em funcionamento, na cidade do Rio de Janeiro, um Restaurante Central e mais outros 4 - na Imprensa
Nacional, na União Nacional dos Estudantes, no Cais do
Porto e em uma empresa privada, além de servir refeições
transportadas para trabalhadores de mais 55 empresas e de
fiscalizar o funcionamento de mais 45 restaurantes mantidos
por empresas ou outros órgãos públicos5. Na área de formação de pessoal, ofereceu vários tipos de cursos, como de
"Voluntárias da Alimentação", "Auxiliares de Alimentação",
"Nutrólogos", "Nutricionistas", "Profissionais de sala, copa
e cozinha" e "Visitadoras de Alimentação", conforme relata
Coimbra et al., p.1815. Para o apoio a pesquisas, contava
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com um Laboratório, um Biotério e uma Cozinha-escola, conforme relata L'Abbate10.
Criado por um governo "populista", no contexto da
política trabalhista de Vargas, o SAPS teve importância primordial na história da política de alimentação e nutrição no
Brasil. Durante sua existência sofreu diversas alterações em
seu perfil de funcionamento e em seus objetivos técnicos e
políticos. Foi extinto em 1967, num momento em que o padrão de relacionamento entre o estado e a sociedade alterouse radicalmente10.
Entre a época da criação do SAPS e o início da década de 70, várias outras instituições, co-responsáveis pela
execução da política de alimentação do estado brasileiro,
foram criadas, com objetivos semelhantes ou correlatos aos
do SAPS, envolvendo o trabalho do mesmo grupo de profissionais. As atribuições definidas para essas instituições eram
bastante parecidas, com uma ou outra peculiaridade. Todas
tinham como responsabilidades estudar a situação nutricional
e os hábitos alimentares da população, estudar e propor
normas da política nacional de alimentação, estimular e acompanhar campanhas educativas. Nesse intervalo foram criados5,10:
a) o Serviço Técnico de Alimentação Nacional - STAN (criado pela Portaria no. 5-42, de 19/10/1942 e extinto em 1945) subordinado à Coordenação da Mobilização Econômica do
Governo Federal, num momento em que se enfrentavam as
dificuldades decorrentes da Segunda Guerra e dirigido por
Josué de Castro, tinha como objetivo fornecer orientação
técnica à produção agrícola e à indústria de alimentos;
b) o Instituto de Tecnologia Alimentar - ITA (criado em 31/
04/1944 e incorporado pela então Universidade do Brasil em
1946) - a partir da doação ao STAN, por um grupo de indústrias de alimentos, de um laboratório para a realização de
estudos e pesquisas experimentais; foi criado com o objetivo de produzir conhecimentos técnico-científicos que dessem suporte à indústria nacional de alimentos ;
c) a Comissão Nacional de Alimentação - CNA (criada pelo
Decreto-Lei no. 7328, de fevereiro de 1945 e extinta em 1972)
- órgão do Conselho Federal de Comércio Exterior, e posteriormente transferido para o Ministério da Educação e da Saúde (1949), com a função de realizar estudos sobre a alimentação do povo brasileiro, promover educação nutricional e
apoiar tecnicamente a indústria de alimentos desidratados ;
d) o Instituto Nacional de Nutrição (criado pelo Decreto-Lei
no. 8.684, de 16/01/1946), na então Universidade do Brasil,
hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, a partir
da incorporação do ITA, sob a Direção de Josué de Castro,
tinha como objetivos, além da realização de estudos e pesquisas e da difusão de conhecimentos, a formação de pessoal técnico especializado.
A EXECUÇÃO DA POLÍTICA POR MEIO DE PROGRAMAS
A partir do início da década de 50, uma nova forma de
execução da política de alimentação e nutrição começa a se
delinear - a da implementação de Programas de distribuição
de alimentos a segmentos específicos da população. Em 1952,
a CNA elaborou um plano de trabalho denominado A Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil, que,
entre outras propostas, concebe e estrutura um programa de
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merenda escolar de caráter nacional, sob responsabilidade
pública, racionalizando as iniciativas preexistentes e dandolhes orientação técnica e suporte econômico, a ser executado a partir da metade da década de 50. Tal programa, iniciado
efetivamente em 1955, expandiu-se rapidamente com o apoio
de organizações internacionais como o Fundo Internacional
de Socorro à Infância - FISI/ONU e, na década seguinte, dos
programas "Alimentos para a Paz" e "Aliança para o Progresso" e da "Agency for International Development USAID", por meio de doações e da venda de alimentos por
preços simbólicos (excedentes agrícolas norte-americanos)5.
Desse modo, iniciado com a distribuição de leite em pó e de
farinhas enriquecidas, apoiado em instituições de auxílio internacional, o Programa de Merenda transformou-se, ao longo desses anos, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, sustentado e coordenado pelo Governo Federal e executado pelos Governos Estaduais e, posteriormente pelos
Municipais. O programa cresceu, diversificou-se (incluindo
a distribuição de produtos industrializados - formulados - e
de alimentos 'in natura') e firmou-se como um dos maiores,
mais abrangentes e efetivos programas de distribuição de
alimentos, funcionando, hoje, sob a coordenação do FNDE
- Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação/
MEC. É o mais antigo programa de alimentação em execução
no Brasil.
Embora a atuação do SAPS se concretizasse pela distribuição de refeições a determinados segmentos da população (trabalhadores, estudantes), esse tipo de ação,
implementada como um programa de governo e concebido
para abranger todo o país, tem início efetivo com o Programa
Nacional de Alimentação Escolar. A partir daí, as demais
ações governamentais nessa área também passam a ser concebidas e executadas na forma de Programas, com objetivos
específicos, destinados a grupos populacionais específicos
em situação de risco, por diferentes instâncias de governo.
Mais que isso, adquirem uma nova característica na sua forma de execução e implementação. Passam a envolver diferentes instâncias de governo, diferentes Ministérios e Instituições executoras, na maior parte das vezes agindo de forma pouco ou nada integrada, chegando a haver duplicidade
de funções e de populações-alvo. A esse respeito, L'Abbate10
observa :
com a CNA inicia-se, ainda que de forma tímida, o
padrão de organização burocrática que será assumida em
toda sua plenitude na década de 70 : os programas de
alimentação e nutrição passam a depender, para sua execução, da ação conjunta de várias instituições, que por
sua vez se emaranham numa grande complexidade de trâmites burocráticos, tornando muitas vezes tortuoso o caminho a ser percorrido para um recurso orçamentário transformar-se num benefício concreto, no caso, determinada
quantidade de alimento a ser distribuída a também determinada parcela da população.
A criação do Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição - INAN, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, em 1972, marca esta alteração na forma de execução da
política de alimentação pelo estado brasileiro, embora suas
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atribuições fossem bastante parecidas com as das instituições que o precederam: assistir o governo na formulação da
política nacional de alimentação e nutrição e estimular pesquisa científica de apoio. Mas, além disso, deveria propor,
promover, fiscalizar e avaliar o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - PRONAN. A implementação do
PRONAN, a partir de 1973, deu-se pela integração de vários
sub-programas, alguns executados pelo próprio INAN, outros executados por Instituições de diferentes Ministérios.
A forma de execução desses Programas variava consideravelmente, podendo ir da distribuição de alimentos em espécie para diferentes populações de risco - gestantes, nutrizes,
pré-escolares e escolares desnutridos - a estratégias de abastecimento e comercialização de alimentos a baixo custo, passando pelo atendimento a trabalhadores por meio da concessão de incentivos fiscais aos empregadores que fornecessem alimentação a preços subsidiados. Há uma certa dificuldade em listar e caracterizar todos os Programas de intervenção nutricional executados a partir de então, pois, além
de sua multiplicidade, devem-se considerar os problemas
relativos à "complexidade dos trâmites burocráticos" envolvidos em sua implementação, como observado por
L'Abbate11.
Listar os programas de alimentação e nutrição que se
conceberam e executaram no Brasil seria, certamente, uma
tarefa de difícil execução. Além disso, qualquer tentativa resultaria em uma lista, provavelmente incompleta, tantos foram eles, alguns de existência efêmera, inclusive. Alguns dos
mais conhecidos estão registrados em trabalhos de diversos
autores4,11,14,15,19,31, e incluem aqueles executados em convênios com agências internacionais ou implementados pelo
próprio estado brasileiro, cuja execução era de responsabilidade de diferentes Ministérios; aqueles que propiciavam
atendimento a diferentes populações-alvo, de diferentes faixas etárias, por meio da distribuição de alimentos básicos;
os voltados para a população rural de baixa renda; os que se
propunham a incentivar a produção e a comercialização de
alimentos a baixo custo, entre outros. Uma descrição mais
detalhada desses Programas pode ser encontrada em Barros1.
O que se quer registrar é que, até o final da década de
80, diversos e diferentes "programas" representaram, na prática, as formas principais de execução da política nacional de
alimentação e nutrição.
Com o advento da Nova República e atendendo às
diretrizes calcadas no lema "Tudo pelo Social", os programas, de maneira geral, contaram com uma significativa
ingestão de recursos19. No final da década de 80, entretanto,
os programas existentes foram sendo, aos poucos, técnica e
financeiramente esvaziados. O início da década de 90 marcou uma mudança nos rumos da política social do estado
brasileiro, assim como nos programas de alimentação e nutrição. O Governo Collor trouxe irregularidades administrativas e na gestão dos recursos, verificadas em relação a vários
dos programas citados. Ocorreu um desmonte do aparato
do estado responsável pela execução das ações sociais. Os
recursos destinados à área social escassearam e, conseqüentemente, os resultados dos programas foram seriamente
prejudicados31.
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A BUSCA DA SEGURANÇA ALIMENTAR
No início de 1993, a sociedade civil organizou-se, criando o movimento "Ação da Cidadania Contra a Fome, a
Miséria e pela Vida", por iniciativa do sociólogo Herbert de
Souza, que despertou grande parte da opinião pública para a
questão. A Ação, que teve origem no Movimento pela Ética
na Política, iniciado em 1992, "contra a corrupção no Governo Collor, lançou a semente do combate à fome e à miséria" e
levou à criação, em todo o país, de milhares de Comitês de
Solidariedade, cuja ação, na maior parte das vezes, privilegiava a arrecadação e distribuição de alimentos, na forma de
cestas básicas, às populações carentes7. Da parte do Estado, uma tentativa de mudança na forma de lidar com a questão da fome e da desnutrição no Brasil ocorreu no início do
Governo Itamar Franco, com a publicação, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA8, do estudo "Mapa da
Fome: Subsídios à Formulação de uma Política de Segurança
Alimentar", realizado a partir dos dados das PNADs - Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios - de 1986 e 1990.
A partir da constatação de que o país vivia um "estado de
calamidade social", uma vez que havia no Brasil 31,6 milhões
de indigentes (cuja renda "per capita" lhes permitia garantir,
na melhor das hipóteses, apenas uma alimentação adequada) e 61,3 milhões de pobres (cuja renda "per capitã" lhes
permitia garantir, além da alimentação adequada, outras necessidades básicas como saúde, educação, habitação, transporte e vestuário), foi criada, pelo Presidente da República,
uma comissão, composta por representantes do governo e
da sociedade, para a elaboração de um Plano de Combate à
Fome e à Miséria. O Plano priorizava, em cada Ministério, as
ações que poderiam determinar a alteração desse quadro,
incorporando não só aquelas da área social, mas também
ações de política econômica, de geração de emprego e renda, políticas agrícolas e agrárias, além de programas de alimentação e outros complementares16.
Foi criado, então, o CONSEA - Conselho Nacional de
Segurança Alimentar, integrado por oito Ministros de Estado (Saúde, Educação, Bem Estar Social, Trabalho, Fazenda,
Planejamento, Agricultura e Secretaria Geral da Presidência
da República) e por 21 cidadãos brasileiros representando
diversos segmentos da sociedade16. Calcado em três princípios básicos - o apelo à solidariedade, a busca de parceria
com a sociedade civil e a descentralização das ações - o
grande desafio do Plano foi rearranjar toda uma estrutura
administrativa praticamente destruída pelo governo anterior. Peliano & Beghin afirmam:
As dificuldades orçamentárias que vêm sendo enfrentadas pelo Governo Federal são amplamente reconhecidas. Portanto, cuidou-se no Plano de não criar novos
projetos e sim identificar aquelas atividades em andamento e sobre as quais deverá ser concentrado todo o esforço
de garantir uma ação coordenada, associada à melhoria
gerencial, alocação prioritária dos recursos e um acompanhamento permanente. É sobretudo na melhoria gerencial
que estão depositadas as esperanças de se estender o impacto dos recursos disponíveis e de se reduzir os desperdícios na aplicação das verbas públicas. 16

Alim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

Os avanços no discurso do governo e na mobilização
popular resultaram, na prática, na continuidade das ações de
distribuição de alimentos. O CONSEA enfrentou problemas
como "restrições orçamentárias, precariedade de funcionamento e dificuldades de articulação das instituições", e sua
atuação foi, aos poucos, sendo esvaziada e reduzida 21.
No início da primeira gestão Fernando Henrique Cardoso "a busca de políticas sociais públicas mais eficientes e
o crescimento da participação da sociedade civil em iniciativas sociais levaram à criação, em 1995, do Programa Comunidade Solidária", vinculado diretamente à Presidência da República e que abrangia as ações do Governo Federal na área
social e na de alimentação e nutrição. Criado pelo Decreto
no. 1366, de 12/01/1995, o Programa Comunidade Solidária
tinha o objetivo de "coordenar as ações governamentais
voltadas para o atendimento da parcela da população que
não dispunha de meios para prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza" 3. Buscando atuar com base no princípio da parceria, o Programa chamava vários atores do cenário nacional para dividir com o
Governo a tarefa de erradicar a fome e a pobreza:
Mais uma vez, ressalta-se que combater a fome e a
exclusão social é responsabilidade de todos: embora o Governo Federal tenha um papel fundamental na formulação
de políticas e na execução das ações, não pode, sem colaboração, solucionar os graves problemas da miséria.
A estrutura administrativa do Programa era formada
por um Conselho, com uma composição bastante semelhante à do CONSEA e que absorveu as atribuições daquele Conselho, dedicando-se "à implementação de experiências inovadoras, desenvolvidas em parceria com entidades privadas
e que possam se transformar em referências para políticas
públicas", e por uma Secretaria Executiva, "instância de articulação", que respondia pelas ações de governo, coordenando um elenco de programas prioritários, que compunham
uma "Agenda Básica"3.
Esses Programas, executados por diferentes Ministérios, foram agrupados segundo seis "grandes objetivos".
Parte deles já existia, implantados por governos anteriores e
executados desde antes da criação do Comunidade Solidária, tendo sido incorporados à agenda no momento de sua
definição. Outros eram programas novos, criados numa tentativa de fazer frente aos problemas advindos da globalização
e das mudanças econômicas do momento.
Os Programas que compunham a Agenda foram agrupados de acordo com os objetivos a que se propunham e os
Ministérios aos quais estavam vinculados: Redução da
Mortalidade na Infância , Ministério da Saúde - Programa
de Combate às Carências Nutricionais, Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, Ações de Saneamento
Básico da Fundação Nacional de Saúde, Programa Nacional
de Imunização - PNI, Programa de Atenção Integral à Saúde
da Mulher, da Criança e do Adolescente; Melhoria das Condições de Alimentação, Ministérios da Educação e da Agricultura e do Abastecimento - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA; Apoio ao Desenvolvimento Pré-Escolar e
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ao Ensino Fundamental, Ministério da Educação - Programa de Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, Programa
Nacional de Transporte Escolar - PNTE, Programa Saúde do
Escolar, Programa de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental - PMDE; Fortalecimento da Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF; Geração de Emprego e Renda e Qualificação Profissional, Ministério do Trabalho - Programa de
Geração de Emprego e Renda - PROGER, Plano Nacional de
Formação Profissional - PLANFOR, Intermediação Profissional; Melhoria das Condições de Habitação e Saneamento, Ministério do Planejamento e Orçamento - Programa
Habitar - Brasil, Programa de Ação Social em Saneamento PASS.
Alguns desses Programas eram direcionados exclusiva ou preferencialmente a Municípios prioritários, selecionados pelo Programa entre os mais pobres de cada Estado.
O objetivo era obter uma "convergência e uma integração,
implementando, simultaneamente, o maior número possível
de ações numa mesma localidade". Com isso, o Comunidade
Solidária esperava "melhorar a eficiência e a eficácia dos
programas, acelerando a redução dos índices de miséria e
exclusão social nos bolsões de pobreza do país"3.
Embora seja possível identificar ou relacionar alguns
dos Programas dessa Agenda com aqueles executados na
época do INAN, como o Programa de Combate às Carências
Nutricionais, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, o Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA
e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, é preciso observar que dessa vez, foram
alteradas suas formas de execução.
Quanto ao Programa de Combate às Carências
Nutricionais, ele não mais previa a distribuição de suplementos minerais e vitamínicos para populações de risco. Seu
objetivo passou a ser recuperar crianças desnutridas de 6 a
23 meses, com a distribuição de óleo de soja e leite em pó e
promover "outras ações nutricionais epidemiologicamente
relevantes para os Municípios". O Município interessado
deveria elaborar um Plano Municipal de Combate às Carências Nutricionais. Aprovado esse Plano, os recursos para
sua operacionalização eram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde diretamente para o Fundo Municipal de Saúde,
que deveria implementá-lo de acordo com as Normas do
Ministério da Saúde 3.
O Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE
manteve os mesmos objetivos, mas passou a ser
operacionalizado de forma totalmente descentralizada. Os
recursos eram repassados diretamente para os Municípios
que assinaram um convênio com o FNDE (Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da Educação). Aqueles Municípios
que não aderiram à descentralização passaram a receber os
gêneros alimentícios das Secretarias Estaduais da Educação, que os adquiria com os recursos recebidos do FNDE. A
fiscalização e o controle da execução do Programa, em cada
Município, passaram a ser feitos por um Conselho Municipal de Alimentação Escolar, cuja existência tornou-se condição para a assinatura do convênio. Os municípios prioritários
do Comunidade Solidária passaram a receber valor 50% maior que os demais 3.
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Já o Programa de Distribuição de Alimentos PRODEA, embora pareça semelhante, a princípio, a tantos
outros executados anteriormente, tinha como objetivos distribuir alimentos dos estoques públicos, prioritariamente para
famílias carentes de bolsões de pobreza, trabalhadores rurais sem-terra, populações indígenas carentes e populações
de municípios em calamidade pública decretada. Os Municípios deveriam ter uma Comissão Municipal de Alimentação,
que selecionava e cadastrava as famílias a serem beneficiadas, retirava os gêneros em Postos Regionais de Distribuição da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento e
providenciava a sua distribuição 3.
Por último, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF tinha por objetivos
viabilizar infra-estrutura rural, fortalecer serviços de apoio,
elevar o nível de capacitação e profissionalização de pequenos agricultores e favorecer seu acesso aos mercados de
produtos e insumos. O Programa se propunha a promover a
integração de políticas públicas setoriais, o financiamento
de infra-estrutura e serviços em municípios com base em
Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, o financiamento da produção agrícola familiar, por intermédio de agentes financeiros e a capacitação de agentes multiplicadores e
de agricultores familiares, por meio de convênios com o Ministério da Agricultura. Seu processo operacional incluía
ações de caráter deliberativo, consultivo e executivo, que
eram executadas nos níveis municipal, estadual e federal 3.
O que esses Programas - e os demais que compunham a Agenda - tinham em comum, é que, na maioria dos
casos, o Governo Federal passava a cuidar do financiamento, repassando recursos para Estados e Municípios, que
deviam candidatar-se a eles por meio do envio de Planos e
Projetos, elaborados e acompanhados por Comissões Municipais formadas por representantes da Administração
Municipal, das Instituições envolvidas e da sociedade civil.
Foi por meio do Programa Comunidade Solidária que
o Governo Federal passou a enfrentar, em meio a uma crise
econômica de proporções globais, o desafio de resolver questões que sobreviveram ou sobrevieram ao ajuste econômico
levado a efeito no início do primeiro mandato de Fernando
Henrique Cardoso, como o desemprego crescente, a má distribuição de renda e as desigualdades sociais.
A partir de 2001, passaram a ser implantados pelo
Governo Federal alguns programas de transferência de renda. Tomando por base os vários programas do tipo Renda
Mínima executados em diversos Estados e Municípios, o
Governo Federal criou os Programas Bolsa Escola (no Ministério da Educação), Bolsa Alimentação (no Ministério da
Saúde) e Bolsa Renda (no Ministério da Integração Nacional). Os dois primeiros Programas, administrados por meio
de convênios com Prefeituras Municipais, remuneravam famílias selecionadas que atendessem a determinadas condições: desde que a renda familiar per capita não excedesse R$
90,00 (noventa reais), com até 3 (três) benefícios de R$ 15,00
(quinze reais) para cada criança em idade escolar ou entre 6 e
11 meses de idade. O Programa Bolsa-Renda distribuiu, durante alguns meses, uma bolsa no valor de R$ 60,00 a
famílias residentes na Zona Rural dos Municípios em
estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo
Federal.
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A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
O Conselho Nacional de Saúde aprovou, em 06/05/
1999, documento estabelecendo as bases da "Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN". O documento contém um breve diagnóstico da situação alimentar e nutricional
do Brasil, a base conceitual da política estabelecida, os propósitos e as diretrizes da PNAN 2.
Constata-se, inicialmente, que o quadro carencial representado pela desnutrição protéico-calórica, pelas carências específicas de micronutrientes e pelos índices
insatisfatórios de aleitamento materno exclusivo convive,
atualmente, com outras questões que assumiram status de
problemas de saúde pública no país, como a evolução epidêmica da obesidade, das dislipidemias, do diabetes melito e
das doenças cardiovasculares deles decorrentes. Além disso, considera que os compromissos assumidos na busca de
uma situação de Segurança Alimentar requerem ações eficientes de vigilância sanitária, como forma de garantir padrões
adequados de qualidade dos alimentos produzidos no país
ou importados.
Desse modo, o Ministério da Saúde passou a assumir a execução de uma política que tem como propósito "a
garantia da qualidade dos alimentos colocados para consumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis e
a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, bem
como o estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos". Para isto, reconhece a necessidade de um "redimensionamento das práticas, mediante a
formulação ou readequação dos planos, programas, projetos ou atividades que operacionalizarão as diretrizes fixadas
nesta Política Nacional". Para a execução dessa política, assumiu como diretrizes o estímulo às ações intersetoriais que
propiciem o acesso universal aos alimentos, a garantia de
segurança e da qualidade dos produtos e da prestação de
serviços na área de alimentos, o monitoramento da situação
alimentar e nutricional, a promoção de práticas alimentares e
estilos de vida saudáveis, a prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e
nutrição, a promoção de linhas de investigação e o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos.
O documento estabelece, ainda, as responsabilidades de natureza intra e intersetorial, bem como as responsabilidades dos gestores das esferas Federal, Estadual e Municipal para a execução da PNAN. No que se refere às ações
intra e intersetoriais, propõe "o estabelecimento de parcerias e a articulação interinstitucional que possibilitem consolidar compromissos multilaterais" para a garantia da Segurança Alimentar. São também elencados os diversos setores
federais envolvidos e as medidas preconizadas para a consecução de seus objetivos: a Comissão Intersetorial de Alimentação do Conselho Nacional de Saúde; o Comunidade
Solidária, por sua "capacidade de mobilização dos diferentes setores"; o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, por seus "programas agrícolas", de "extensão rural", incentivo à "produção local" e "agricultura familiar"; o Ministério de Orçamento e Gestão, por sua responsabilidade na
"alocação de recursos orçamentários"; o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, buscando "proAlim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

mover a alimentação e nutrição dos assentados"; o Ministério das Relações Exteriores, objetivando "uma ação conjunta no combate às carências de micronutrientes" "no âmbito
do MERCOSUL"; o Ministério do Trabalho, para ações de
"melhorias das condições nutricionais dos trabalhadores",
"expansão do PAT-Programa de Alimentação do Trabalhador para as regiões mais carentes" e "identificação de sua
repercussão sobre as atividades econômicas"; o Ministério
da Educação para a promoção de práticas alimentares e
nutricionais saudáveis junto aos escolares e seus familiares,
a formação de profissionais de saúde, a avaliação da qualidade da merenda escolar, a introdução de conteúdos
educativos de saúde, alimentação e nutrição no currículo do
ensino básico e a avaliação e o fortalecimento dos vínculos
com as universidades; o Ministério da Indústria e Comércio
e Ministério da Ciência e Tecnologia, com relação às "importações de alimentos" e aos "aspectos tecnológicos" envolvidos na produção e fortificação de alimentos; e o Ministério da Justiça, em relação à "defesa do consumidor".
Finalizando, o documento explicita as responsabilidades dos gestores dos três níveis de governo. Assim, o
financiamento das ações, cabe, de forma solidária, aos três
níveis de governo. Ao nível federal cabe fornecer subsídios,
estabelecer normas, avaliar e promover campanhas publicitárias de incentivo à adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis e o controle social da implementação da política, entre outros; ao nível Estadual, promover planos, programas, projetos e atividades da política, orientar, cooperar
tecnicamente e apoiar os municípios e promover mecanismos de consolidação do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), entre outros; já ao nível Municipal
cabe "operacionalizar o componente municipal de sistemas
nacionais básicos para a implementação desta Política", "atender a clientela portadora de agravos nutricionais", "definir e
adquirir" os alimentos para os programas de suplementação
alimentar, além de outras ações.
Avaliação
O desempenho e o destino de cada um dos programas citados, implementados em diferentes épocas, por diferentes governos, variaram consideravelmente. Alguns foram extintos, outros permaneceram, embora com sua forma
de operacionalização diferenciada. Outros, ainda, foram criados para responder à demanda cada vez maior por ações de
política social. Muitas Instituições foram envolvidas na sua
implementação; algumas já nem existem mais.
Muitas tentativas de avaliação de desempenho desses Programas, em conjunto ou isoladamente, foram feitas.
Devem, necessariamente, ser consideradas as dificuldades
envolvidas nesse tipo de trabalho, dada a multiplicidade de
causas do fenômeno fome/desnutrição e a quantidade de
variáveis envolvidas, dispondo-se, para isso, muitas vezes,
apenas de dados oficiais. Alguns autores posicionaram-se a
respeito da Política de Alimentação que o Estado Brasileiro
implementou ao longo de sua história.
Com relação aos diferentes programas executados
pelo INAN, Silva19 aponta aspectos positivos na avaliação
de apenas dois deles - o Programa de Combate ao Bócio
Endêmico (PCBE) e o Programa Nacional de Incentivo ao
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Aleitamento Materno (PNIAM), que atingiram os objetivos
propostos. No primeiro caso, avalia que em 1990 o bócio
endêmico estava praticamente sob controle. No segundo,
convém lembrar que, somaram-se, ao Programa do Governo,
iniciativas de diversas Organizações Não Governamentais,
algumas ainda atuantes, com o mesmo objetivo.
Quanto aos demais programas, o autor aponta, entre
os aspectos negativos, a baixa cobertura da população alvo,
a baixa cobertura da necessidade dos atendidos, uma maior
eficiência nas regiões menos carentes, a pouca ou nenhuma
influência sobre o estado nutricional da população (PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Ministério da
Educação; PSA - Programa de Suplementação Alimentar, do
Ministério da Saúde; PCA/PAN - Programa de
Complementação Alimentar/Programa de Apoio Nutricional,
da Legião Brasileira de Assistência) e o atendimento a uma
clientela bem acima dos níveis de pobreza extrema (PAT Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do
Trabalho e PNAE). Além disso, ressalta que os indicadores
antropométricos no período melhoraram mais nas faixas de
maior renda e em regiões mais desenvolvidas, mantendo as
diferenças regionais. Alega, ainda, que essa melhora deve
ser atribuída a outros fatores - sobretudo os relacionados
à distribuição de renda, à elevação das taxas de urbanização
e à melhoria das condições de saneamento e de saúde pública. Silva19 conclui que:
depois de 20 anos de experiência, o PRONAN, com
um investimento equivalente a mais de US 8 bilhões de
dólares e a distribuição de mais de 7 milhões de toneladas
de alimentos básicos e formulados, não chegou a afirmarse como política nacional eficiente no combate à desnutrição.
Segundo o autor, o motivo para esse mau desempenho está na falta de integração entre as áreas de nutrição e
saúde; na falta de medidas voltadas ao aperfeiçoamento
durante o desenvolvimento dos programas; na falta de coordenação e articulação, resultando em multiplicidade de programas; no privilégio das áreas urbanas em detrimento das
áreas rurais; e nas irregularidades e incertezas na liberação
de recursos.
Campino4, analisando os programas do INAN cita,
como principais problemas encontrados na sua execução "a
superposição de ações", "a falta de capacidade gerencial", a
"inexistência de uma coordenação efetiva", além da "pulverização de recursos".
Partindo da premissa de que "as políticas sociais são
produtos da correlação de movimentos de acumulação de
capital, de forças sociais e de formas que assume o estado
em determinadas conjunturas", Vasconcelos31 analisa o desempenho desses programas e identifica, na sua execução,
"a articulação de três dimensões" : a econômica, a política e
a social (reprodução da força de trabalho). Com relação à
primeira dimensão, observa a presença de "evidências de
favorecimento e estimulação do capital" - em relação à indústria de formulados - e de "mecanismos vinculados à lei
da oferta e procura e da contratendência à baixa tendência
da taxa de lucro no mercado de alimentos" - como no caso do
PNLCC (Programa Nacional de Leite para Crianças Caren124

tes), que o autor cita como o exemplo mais característico (o
programa foi criado num momento de crise de comercialização
do leite e seu desempenho e cobertura populacional estiveram intimamente ligados ao seu preço de mercado). Na dimensão política observa a presença dos mecanismos
populistas, o uso eleitoral dos programas e os desvios de
verbas para outros fins, entre outros. Com relação à dimensão social, afirma que a redução da prevalência da desnutrição verificada no período 1974-89 não resulta dos programas de alimentação e que seu melhor desempenho nas áreas
menos carentes evidencia uma "preocupação com a manutenção da força de trabalho", que "ocorre dentro de limites
mínimos e seletivos".
Já analisando as iniciativas da sociedade civil e a
mobilização social em torno da questão da fome e da miséria,
Feliciello & Garcia6 alertam para o papel que esse tipo de
campanha acaba representando perante o sistema estabelecido:
hoje está em pauta a mobilização da sociedade brasileira em torno do combate à fome e à miséria, e neste
sentido a proposta é "fazer alguma coisa". Talvez este tenha sido, em termos de eficácia, um dos aspectos mais relevantes deste movimento, ou seja, retomar o tema da fome,
criando impacto com a divulgação do estado de indigência de uma grande fatia da população. Impacto este veiculado pela mídia e que curiosamente teve mais ressonância
do que o convívio que temos com a pobreza em situações
do cotidiano, como é o caso, por exemplo, dos meninos de
rua nos semáforos, o aumento da violência, o isolamento
das classes sociais que dispõem de recursos em redutos
policiados, entre inúmeras outras situações que expõem as
disparidades sociais. Este impacto propiciou a
permeabilidade dos diferentes segmentos da sociedade às
mais variadas propostas de ação que outrora eram
rechaçadas sob o rótulo de assistencialismo. Mesmo que
venhamos a engrossar este movimento em contribuições é
importante mantermos a lucidez para não embarcarmos
numa militância voluntarista e acrítica, ainda mais quando se busca o crescimento da cidadania.
Silva et al.21, fazendo uma leitura do discurso crítico
produzido a respeito do Comunidade Solidária, afirmam que
o Programa é visto como "social emergencial e
assistencialista", além de "descaracterizador da Assistência
Social como Política Pública, de responsabilidade primária
do Estado". Os autores, após uma análise da literatura e uma
identificação do que consideraram "argumentos críticos",
levantaram, na forma de operacionalização do Programa, os
seguintes problemas :
- apelo à solidariedade como imposição do governo,
"gerador de voluntarismo" e uma tentativa de "deslocar a
responsabilidade do Estado para a Sociedade Civil";
- "elevada seletividade" da população alvo, restringindo a Assistência a "situações extremas", em "detrimento
da justiça social e da igualdade, identificada como uma "estratégia política de corte neoliberal", "reducionista do papel
do Estado" ;
- esforço do governo para "terceirização dos programas e serviços assistenciais no país", por meio de "OrganiAlim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

zações da Sociedade Civil de Caráter Público", repassando
as ações e programas sociais para um "conjunto heterogêneo do denominado Terceiro Setor" ;
- prioridade dada ao combate à inflação, "em detrimento de um projeto econômico-político capaz de superar a
imensa defasagem entre crescimento econômico e desenvolvimento social", uma vez que a "estabilização da moeda
não levou ao crescimento, mas à recessão e ao desemprego
crescente";
- falta de uma "proposta objetiva de correção das
distorções estruturais" que vá "além de situações
emergenciais", uma vez que o enfrentamento da pobreza, no
Brasil, "demanda articulação com políticas de distribuição
de riqueza, incremento do emprego e renda, qualificação profissional, com priorização de políticas básicas de acesso à
saúde, educação, segurança, habitação" ;
- substituição da "perspectiva da universalização dos
mínimos sociais pela estreita focalização dos miseráveis entre os miseráveis" ;
- substituição de um "projeto de cidadania" pela "caridade pública, com participação secundarizada do governo,
numa verdadeira refilantropização da questão social";
- "distorção do princípio de descentralização", com a
substituição da "representação das diferentes forças sociais organizadas" pelo "apelo à solidariedade";
- e, finalmente, a "combinação de uma diretriz liberal
com a prática populista", "expresso pela continuação da figura do primeiro-damismo" o que "vem reiterar, no imaginário da população, a velha idéia de que a questão das políticas de atenção à pobreza é de responsabilidade de todos,
incluindo a ação dos políticos, do governante e da família".
Com base nestas constatações, Silva et al21. concluem que:
Em síntese, longe de representar uma proposta articulada com uma política econômica macroestrutural, com
possibilidade de correção das distorções estruturais da
sociedade brasileira, o Programa Comunidade Solidária
restringe-se a ações emergenciais e circunstanciais que
pretendem, sobretudo, "compensar" setores já estruturalmente vulnerabilizados em conseqüência dos efeitos perversos de políticas econômicas de flexibilização, fragmentação e precarização das condições de trabalho, que atingem, com maior ênfase, exatamente os setores com menor
possibilidade de enfrentar as conseqüências dessas mesmas políticas.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição adotada pelo Governo Federal a partir de maio de 1999 não foi, até
o momento, objeto de avaliação por parte dos especialistas
em Políticas Públicas. Uma análise superficial permite verificar, entretanto, que sem que o Estado tenha dado conta de
resolver os problemas carenciais anteriormente constatados,
viu-se na obrigação de incorporar à sua agenda a busca de
soluções para os problemas decorrentes do excesso e da má
alimentação, num contexto de globalização e de abertura do
mercado de alimentos, garantindo a qualidade e a sanidade
do que se disponibiliza para o consumo da população.
Embora muitas das iniciativas municipais de implantação de Programas de Renda Mínima tenham sido acompaAlim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

nhadas por pesquisadores especialistas em Políticas Públicas, o conjunto dos diferentes Programas do tipo transferência de renda, da forma como vêm sendo implementados,
nos seus diferentes níveis de execução, não foram, até o
momento, objeto de avaliação sistemática. Um primeiro olhar
crítico sobre eles, entretanto, mostra que a cobertura do atendimento é insuficiente frente ao número de famílias que se
encontram em situação de miséria ou pobreza. Por
constituirem iniciativas isoladas, de diferentes níveis de governo, correm o risco de repetir alguns dos mesmos erros já
citados, como a pulverização de recursos, a falta de
integração, a multiplicidade e a superposição de ações. Notase, além disso, que o valor dos repasses mensais por família,
na maior parte dos Programas implementados, é insuficiente
para fazer com que as famílias possam, efetivamente, transpor a Linha da Pobreza e se beneficiar das alterações em sua
qualidade de vida, decorrentes dessa transposição.
Novos Caminhos e Perspectivas
O velho e conhecido "problema alimentar do Brasil"
transformou-se em uma questão de Segurança Alimentar. Sua
garantia a toda a população brasileira requer a execução de
uma Política de Estado que vise proporcionar a todos o acesso aos mínimos nutricionais, como parte integrante dos mínimos sociais que compõem seu direito à cidadania.
O desenvolvimento de uma Política de Alimentação
calcada na execução de "programas", especialmente os de
distribuição de alimentos, já se mostrou ineficaz para a solução do problema alimentar e nutricional da população brasileira. Recursos significativos foram gastos e, na melhor das
hipóteses, protelou-se a solução definitiva da questão. Um
atendimento emergencial e assistencial à população que está
enfrentando a fome e a miséria, só tem sentido se vier acompanhado de mudanças estruturais, com efetiva e significativa redistribuição de renda, que permitam a erradicação da
miséria e da fome.
A forma como a Política de Alimentação e Nutrição
foi levada a efeito, no Brasil, não demonstra a preocupação
de buscar a solução estrutural do "problema alimentar".
Muito pelo contrário, esteve sempre dissociada da questão
econômica, da redistribuição de renda, do combate ao desemprego e isto não se deu por acaso. Afinal, conforme afirma Tartaglia26:
o contingente de trabalhadores à disposição das
empresas não as obriga a gastar muito tempo e dinheiro
para solucionar os problemas de alimentação e nutrição
de seus trabalhadores e muito menos dos possíveis futuros
empregados ... o capitalismo se desenvolveu sem precisar
resolver essa questão de forma ampla e profunda.
Uma Política que vise garantir Segurança Alimentar à
população deve englobar diferentes segmentos da sociedade e da cadeia produtiva, pois como continua Tartaglia26, o
acesso de cada cidadão ao alimento está hoje condicionado
por interesses de mercado:
A frase bíblica "comerás o pão com o suor do teu
rosto" deixou de ser uma verdade. Para a grande maioria
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da população do planeta, o ato da alimentação depende
de complexos mecanismos de decisão dos produtores capitalistas, do papel de intervenção do Estado, dos subsídios
à agricultura, do grau de concentração da terra e do capital investido na indústria alimentar, etc.
Em artigo a respeito da Conferência da Fome organizada pelo Banco Mundial, Souza22 reafirma a necessidade de
que se discuta a questão sem separar o econômico do social:
Separar o econômico do social é exatamente remeter o real ao econômico e o utópico ao social. É remeter a
solução para o econômico e o problema para o social. ... O
modelo de desenvolvimento que se implantar em um país
nunca terá necessariamente a ver com a pobreza desse país.
A produção é interna. A pobreza é externa. ... Nesse sentido, os atores econômicos são sempre inocentes na produção da pobreza e da miséria. O desenvolvimento é econômico, a pobreza é social.
E continua:
Esta visão é de um simplismo admirável, mas de uma
força ideológica impressionante. Quando entram na fábrica, os trabalhadores são fatores econômicos, quando saem
são problemas sociais. Os governos, quando definem seus
orçamentos, são atores econômicos, quando respondem aos
efeitos de desenvolvimento no plano da saúde, educação,
saneamento básico ou da seguridade social são incompetentes sociais sem recursos, verbas ou responsabilidades
assumidas. Quando produz é gerente do Capital, quando
assiste é Bem estar social. Em um tem dinheiro. No outro
tem problemas.
O conceito adotado hoje diz que existe Segurança
Alimentar e Nutricional quando são garantidas, a todos, "condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma
existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana" 28.
Está claro que adotar uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional implica em atacar vários e complexos
problemas, nos mais diferentes setores da sociedade. E, mais
do que isso, fazê-lo de forma consistente e integrada, rompendo com as práticas populistas e assistencialistas. A distribuição de alimentos só se justificaria em situações
emergenciais. Novas formas de garantir a todos o acesso
aos alimentos básicos necessários e suficientes devem ser
buscadas.
A renda é um dos mais importantes fatores limitantes
do acesso a uma alimentação suficiente. Um dos itens que
mais pesam no orçamento familiar de populações de baixa
renda é, com certeza, a alimentação. A Lei de Engel - como
normalmente são referidas as conclusões do trabalho de
Ernest Engel, realizado na Alemanha em 1857 - constata este
fato. Os dados observados por Engel, que analisou os gastos de famílias de diferentes níveis de renda, levaram-no a
concluir que "quanto mais pobre uma família, maior é a pro126

porção do total de gastos que ela precisa despender com
alimentos. Quanto mais rica a população, menor é a parte de
seus gastos totais despendida com alimentos" 25.
Iniciativas para buscar garantir um "mínimo de existência" à população estiveram presentes em diferentes sociedades ao longo da história da humanidade. Os chamados
Programas de Renda Mínima apresentam-se como uma alternativa concreta e viável. Vários países adotam, de diferentes
formas, medidas destinadas a garantir à população, uma renda mínima suficiente para cobrir os custos com suas necessidades básicas para uma vida digna. Alguns trabalhos detalham os diferentes tipos de Renda Mínima implementados
ao longo da história da humanidade (Silva, 199620; Suplicy,
199523 e Suplicy & Buarque, 199624). No Brasil, o debate a
este respeito foi introduzido na agenda política pelo Senador
Eduardo M. Suplicy, com a apresentação, ao Senado, do Projeto de Lei no. 2561, de 1992, inscrevendo-se definitivamente
como tema importante nas discussões sobre Políticas Sociais.
De acordo com Urani27:
O Brasil não é um país pobre. Dados da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
do IBGE (1990) mostram que a renda média do trabalho
seria três vezes suficiente (se distribuída de modo equânime) para satisfazer às necessidades básicas de todos os
brasileiros... A pobreza no Brasil, portanto, deve-se mais à
desigualdade de renda do que à incapacidade do país em
gerar renda. Essa é a razão fundamental que torna interessante se pensar nas maneiras de viabilizar políticas
centradas em transferências maciças em dinheiro às camadas mais pobres da população para combater a pobreza
no Brasil.
Sem dúvida, programas de transferência monetária,
como o Programa de Garantia de Renda Mínima, nas suas
diversas formas de implementação, são objeto de muita controvérsia como alternativa de Política Social. Mas hoje, após
a implantação de várias experiências nos três níveis de governo, são um fato inquestionável na realidade brasileira.
Mais ainda se for considerado seu potencial para melhorar
as condições de consumo de alimentos, entre outros bens,
pelas famílias beneficiadas.
O debate em torno do tema tem sido amplo e se sustentado por diferentes concepções de renda mínima. Diferentes formas de transferência monetária têm sido propostas
por diversos autores, apresentando, cada uma, suas
especificidades. Uma análise detalhada do debate internacional relativo às diferentes propostas de Renda Mínima foi
feito por Silva 20. A autora procurou classificar as diferentes
propostas segundo suas concepções teóricas e características centrais.
Em seu trabalho, Silva20 define renda mínima como:
uma transferência monetária a indivíduos ou a famílias, prestada condicional ou incondicionalmente;
complementando ou substituindo outros programas sociais, objetivando garantir um patamar mínimo de satisfação de necessidades básicas.
Esta definição busca contemplar as diferentes conAlim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

cepções e demonstra a existência de uma ampla variedade de
propostas e de formas de execução, chamadas genericamente de renda mínima.
Ramos 18 identifica três alternativas básicas de
implementação de programas de renda mínima: (a) o Imposto
de Renda Negativo, segundo a qual, em linhas gerais, fixa-se
uma renda mínima exógena (linha de pobreza, indigência) e
uma alíquota (imposto) sobre os rendimentos, que, dependendo da renda mínima definida poderá ser positiva ou negativa. Se negativa, o indivíduo receberá uma
complementação monetária de renda; se positiva, contribuirá para o financiamento do programa. (b) a Renda Universal,
na qual um montante financeiro é assegurado a todo indivíduo ou família, independentemente de seu nível de renda. E
(c) a Renda Mínima Complementar, que consiste em compensar o rendimento de um indivíduo ou família até o mínimo
preestabelecido.
O Imposto de Renda Negativo, ao proporcionar segurança material mínima aos mais necessitados, prevê a substituição de outros programas sociais; há forte preocupação
com a motivação para o trabalho e com a utilização de critérios rígidos para o acesso, bem como um acompanhamento
constante dos beneficiários 20.
A Renda Universal é defendida por diversos autores,
com características e denominações diferenciadas. Van
Parijs29, por exemplo, por razões econômicas (modo efetivo
de combate à pobreza e ao desemprego duradouro) e ideológicas (possibilidade de emancipação da espécie humana),
defende a idéia de uma "renda básica", paga incondicional e
universalmente, por tempo ilimitado, a todos os membros de
uma comunidade. Para o autor:
A basic income is an income paid by a political
community to all its members on an individual basis,
without means test or work requirement.30
Os defensores da idéia de Renda Mínima Complementar entendem que sua concessão, por tempo limitado,
deve estar articulada com o sistema de proteção social já
existente e com a inserção profissional e social do beneficiário,
que seria selecionado por critérios pré-estabelecidos, sujeito ao cumprimento de algumas exigências como contrapartida
e a um acompanhamento próximo.
As experiências nacionais e internacionais parecem
mostrar que embora não tenha, por si só, a capacidade de
erradicar a pobreza e superar as desigualdades sociais
provocadas pelo sistema econômico, a renda mínima tem um
enorme potencial como instrumento central de uma política
de combate à pobreza. Num programa de renda mínima, o
beneficiário precisa de um acompanhamento próximo, que
pode se transformar numa excelente fonte de informações.
Há espaço para que se exija algum tipo de contrapartida,
sendo os mais adequados a freqüência à escola para as crianças e atividades de pré-capacitação e reinserção
ocupacional que "não sejam formas travestidas de emprego
desqualificador", além de visitas periódicas a postos de saúde e participação em ações de interesse da comunidade para
os adultos. Caberia ao Estado oferecer tais serviços, estendendo aos beneficiários do programa "a cobertura social
mínima indispensável à sua reintegração cidadã". Esta relaAlim. Nutr., Araraquara, v.14, n.1, p. 109-121, 2003

ção propiciaria, como acréscimo, a ampliação do controle
social das ações de governo e do gasto público. Para isso,
não se pode pensar a renda mínima como substituta de outras políticas sociais compensatórias - esperando que o mercado resolva o problema de pobreza do país. Um programa
de renda mínima pode ter um papel organizador e centralizar
uma política de erradicação da pobreza em um determinado
período de tempo. 12
Embora expressivos recursos tenham sido gastos em
variados programas e com diferentes objetivos, não se adotou, até o momento, uma política sistemática de combate à
pobreza no Brasil. Lavinas & Varsano12 argumentam que "talvez a única forma eficaz de combater a pobreza" seja "a conjugação organizada de esforços das três esferas de governo", tendo, o programa de renda mínima, o papel organizador
desse esforço conjunto.
Em trabalho que se propôs, inicialmente, a verificar
as alterações causadas pelo incremento de renda no perfil de
consumo alimentar e na disponibilidade de alimentos e nutrientes para consumo de um grupo de famílias beneficiárias de
Programas de Renda Mínima, Barros1 constatou que a alimentação é, sim, prioridade no orçamento doméstico, embora não de forma isolada. Observou-se que a precariedade e a
necessidade de melhorias das condições de moradia, entre
outros, determinaram uma divisão na destinação dos recursos. As alterações ocorridas no perfil de consumo das famílias atendidas estiveram mais voltadas para a diversificação,
com a inclusão de novos itens e elementos de despesa no
orçamento doméstico, do que para o aumento de consumo,
especialmente de alimentos. Tais resultados, entretanto, não
anulam o potencial dos Programas de Garantia de Renda
Mínima como alternativa coadjuvante para uma Política de
Alimentação e Nutrição.
Observou-se que, para uma otimização dos resultados, alguns fatores têm que ser cuidadosamente analisados
e considerados ao se definirem as formas de implementação,
os valores dos benefícios a serem pagos e a forma de acompanhamento e de atendimento das necessidades sociais do
grupo de beneficiários. A concessão dos benefícios por tempo limitado dificulta a superação da situação geradora da
pobreza e da miséria, consideradas as poucas possibilidades de encaminhamento dos beneficiários para atividades
autônomas de geração de renda e de solução para o desemprego. A alternativa de pagamento do benefício por tempo
indeterminado, garantiria a melhoria da situação da família
até que esta alcançasse, de alguma forma, a independência
econômica. Nesse caso, seriam necessários investimentos
maciços em formação, treinamento e geração de emprego e
renda, de forma a não prolongar, além do necessário, a dependência das famílias ao Programa. A concessão de uma
complementação progressiva da renda familiar 'per capita',
até que um nível de renda determinado (uma Linha de Pobreza, definida de acordo com as condições e o custo de vida,
os níveis de carência e as características do Município ou
Região) fosse atingido, certamente garantiria a todos os
beneficiários, de fato, o mínimo estabelecido como necessário à sobrevivência. As chances de sucesso seriam maiores
se o benefício do Programa de Renda Mínima fosse considerado como complemento das políticas sociais já existentes e
não como um substituto delas, em virtude das condições de
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pobreza extrema dos beneficiários e do valor limitado das
transferências monetárias. O acompanhamento das famílias
beneficiárias, com a exigência de uma agenda de compromissos como contrapartida é fundamental para a melhoria das
condições de vida e para a resolução das dificuldades encontradas por cada uma delas. O simples repasse do benefício não garantiria a superação da pobreza e a modificação da
situação de carência e exclusão das famílias. O acompanhamento das famílias seria realizado por equipes técnicas e
pelos Conselhos Municipais, o que permitiria a realização de
um trabalho de orientação para a melhoria das condições de
vida, de encaminhamentos para a resolução de problemas
específicos, da conjugação de esforços de diferentes redes
de atenção (saúde, educação, moradia, abastecimento, etc.)
ao cidadão, em busca da superação da pobreza e da exclusão
social.
Além disso, as melhorias das condições de alimentação e nutrição das famílias beneficiárias certamente seriam
mais efetivas com a concessão de benefícios cujo valor efetivamente elevasse o nível de renda das famílias acima da
Linha de Pobreza, por um período de tempo suficiente para a
independência financeira da família. Tais melhorias seriam
atingidas à medida que outras necessidades tão ou mais
prioritárias das famílias fossem atendidas.
O Programa de Renda Mínima, se implementado de
forma adequada, pode ser um importante instrumento de
enfrentamento da exclusão social e da miséria, centralizando
as ações de combate à pobreza e garantindo às famílias beneficiadas o acesso aos mínimos sociais, aí incluídos os mínimos nutricionais necessários à segurança alimentar.
Considerando sua capacidade de distribuir renda e
de aumentar o poder de compra dos beneficiários, é inegável
o potencial do programa de renda mínima como a mais efetiva alternativa para uma política de recuperação de carências
alimentares e nutricionais no Brasil.
Num momento político decisivo para os destinos do
país, em que o Governo Federal coloca como seu principal
objetivo a erradicação da fome, da miséria e da exclusão social, a formatação de ações e estratégias não pode
desconsiderar os programas de transferência monetária - renda mínima - como a possibilidade concreta de, naturalmente
e de forma desburocratizada, aumentar a disponibilidade de
alimentos e conseqüentemente de nutrientes para as populações carentes.
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ABSTRACT: The revision of the late Brazilian Food and
Nutrition Public Policies and the analysis of their critical
evaluations demonstrate that they have not been
carrying out their purpose of solving the Brazilian
nutritional problems. The need to guarantee Food
Security to the population resulted in the search of news
ways of performing the Social Policies. The conclusion
is that the Programs of Minimum Income (Renda Mínima) are potential instruments to deal with social exclusion
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and poverty, because of their ability to redistribute
income, to centralize actions to fight against poverty
and to guarantee the access to the social minimum,
including the nutritional minimum necessary for food
security.
KEYWORDS: Public policies; food security; minimum
income; fight against hunger
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