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   Nosso objetivo com este policy paper é 
propor ações complementares às políticas 
públicas já existentes voltadas para a 
problemática em torno da volta do Brasil ao 
Mapa da Fome no ano de 2018, à luz do 
conceito de insegurança alimentar. 
Evidenciaremos o arrefecimento das políticas 
públicas dessa agenda ao longo dos anos, 
identificando as fragilidades dos programas 
vigentes.

 

  Após breve apresentação referente ao 
contexto histórico colonial do Brasil e sua 
herança agroexportadora, o recorte 
pretendido para contextualização do 
diagnóstico abrange desde o período de 
combate à fome no governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2011); as métricas 
utilizadas para mensurar e dar visibilidade à 
gravidade do problema da insegurança 
alimentar em todos seus níveis, trabalhando 
com índices do governo brasileiro e ONU 
(domésticos e internacionais); o retorno do 
Brasil ao Mapa da Fome e a não adequação 
das metas da agenda 2030 para o combate 
à fome no governo de Jair Messias Bolsonaro 
(2018-2022).


Apresentação
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   A relação do Brasil com a insegurança alimentar 
sucede o processo de colonização, extermínio e 
dominação de povos, exploração de riquezas e 
subserviência do território latino americano para 
com as metrópoles europeias do século XVI, feitos 
que direcionam o início da projeção internacional 
do Brasil e condicionam sua forma de 
desenvolvimento. A inserção brasileira no Sistema 
Internacional, enquanto país agroexportador, se 
estabelece desde sua primeira divisão 
administrativa, podendo-se considerar que as 
capitanias hereditárias dos colonos portugueses 
possibilitaram a existência de grandes latifúndios 
para produção e extração de recursos dos vastos 
territórios (BETHELL, 2009). 



  Segundo definição da FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1996): “a 
segurança alimentar ocorre quando as pessoas têm 
acesso físico, social e econômico permanente a 
alimentos seguros, nutritivos e em quantidade 
suficiente para satisfazer suas necessidades 
nutricionais e preferências alimentares, tendo assim 
uma vida ativa e saudável, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais”. Dessa 
forma, de acordo com a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar (EBIA) de 2006, há três 
níveis de insegurança alimentar, são eles:

 Insegurança Alimentar leve: Ocorre quando 
existe incerteza sobre a capacidade para 
conseguir alimentos.

 Insegurança Alimentar moderada: Ocorre 
quando a qualidade dos alimentos e sua 
variedade está comprometida, a quantidade 
ingerida se reduz de forma drástica ou ainda, 
diretamente, determinadas refeições não são 
realizadas.

 Insegurança Alimentar grave (considera-se 
esse estágio como fome): Atinge-se este ponto 
quando não são consumidos alimentos durante 
um dia inteiro ou mais.



  Logo, para se estar em situação de fome é 
necessário atingir o nível de insegurança alimentar 
grave. De acordo com o pensador e ativista político,

Josué de Castro, em sua obra Geografia da Fome: 









  

   Portanto, ao olhar para o processo histórico 
brasileiro torna-se evidente o que Celso Furtado 
(1961) chama de subdesenvolvimento, uma 
desordem social, política e econômica que, para ser 
rompida, necessita de transformações profundas 
na sociedade e sua organização, ou seja, em sua 
estrutura. Logo, a lógica da inserção internacional 
do Brasil, que perdura até os dias atuais, se limita a 
ser um país agroexportador que aspira ao 
desenvolvimento e essa característica deságua em 
diversos problemas sociais, como é o caso da 
insegurança alimentar.



   No ano de 2014, o Brasil alcançou o marco 
histórico de sair do Mapa da Fome, ferramenta que 
a Organização das Nações Unidas (ONU) utilizava 
como forma de acompanhar a progressão dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
especificamente o objetivo 1: “Acabar com a fome e 
a miséria” (ONU, 2015).



  Segundo o “Relatório sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio” publicado pela ONU 
em 2015, a agenda dos ODM era composta por 
oito objetivos globais assumidos pelos países-
membros da ONU, cuja meta era fazer com que os 
países avançassem rapidamente rumo ao combate 
à fome e à pobreza, à implementação de políticas 
de saúde, saneamento, educação, habitação, 
promoção da igualdade de gênero e meio 
ambiente, além de medidas para o 
estabelecimento de uma parceria global para o 
desenvolvimento sustentável, demonstrado na 
figura 01.

Contextualização

“A fome é, conforme tantas vezes tenho 
afirmado, a expressão biológica de males 
sociológicos. Está intimamente ligada com 
as distorções econômicas, a que dei, antes 
de ninguém, a designação de 
subdesenvolvimento” (p. 223, 1946).
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¹ 1 US$ PPC equivale a uma medida em dólares internacionais. Os PPC são fatores de Paridade de Poder de Compra, isto é, uma taxa de conversão calculada pelo Banco 
Mundial, que indica quantos reais são necessários para comprar o mesmo que um dólar americano compraria nos Estados Unidos. Para fins de cálculo do ODM 1, são 
consideradas em pobreza extrema as pessoas que vivem com menos de US$ PPC 1,25 por dia, ou US$ PPC 38,00 por mês, considerando a duração média de 30,4 dias 
por mês (Relatório Sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 2015).

   O principal desafio dos ODM durante a época de 
sua criação, em 2000, era garantir que a 
globalização se tornasse uma realidade palpável 
para todos os povos do mundo, já que seus 
benefícios sempre foram compartilhados de 
maneira desigual entre os países devido às 
disparidades entre nações que estavam em um 
amplo desenvolvimento econômico e nações que 
viviam constantes momentos instáveis de 
economia em transição (ROMA, 2019).



   O ODM mais relevante em nossa discussão é o 
primeiro: acabar com a fome e a miséria, que 
possuía como objetivo erradicar a extrema pobreza 
e a fome. Segundo o “V Relatório Nacional de 
Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio”, publicado em 2014 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), o ODM 1 contava com três metas globais: (1) 
"Até 2015, reduzir a pobreza extrema à metade do 
nível de 1990"; (2) "Até 2015, reduzir a fome à 
metade do nível de 1990" e (3) “Garantir trabalho 
decente e produtivo para todos, promovendo a 
inclusão de mulheres e jovens”. Além das metas 
globais, também existiam metas individuais para 
países em situações críticas, como o caso brasileiro, 
por exemplo: "Até 2015, reduzir a pobreza extrema

 a um quarto do nível de 1990" e "Até 2015, erradi-

car a fome".



















   Com a redemocratização e a transição para o 
século XXI, é possível identificar maiores 
movimentações estratégicas de políticas públicas 
para o combate à fome devido à pressão 
internacional exercida pelas metas da ONU e pelo 
próprio agravamento da pobreza e vulnerabilidade 
alimentar da população brasileira. Porém, é com a 
eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos 
Trabalhadores) em 2003 que o tema passa a 
ocupar um papel central nas políticas públicas do 
governo, passando assim a ter ações mais incisivas 
e tangíveis para a diminuição da insegurança 
alimentar. A principal proposta do primeiro governo 
Lula (2003-2006), era composta por ações que 
buscavam combater a fome para além de doações, 
bolsas e projetos de caridade, como um país 
agroexportador e uma potência econômica 
mundial (BARBOSA, SOUZA, 2009).



   A partir do governo Lula, o Estado passa a dar 
maior ênfase em questões sociais, proporcionando 
a inclusão social às famílias de baixa renda e uma 
mudança na situação de cidadania, com acesso à 
nutrição, educação, saúde e bens de consumo. 
Seguindo esta linha, foi lançado em 2003 o 
projeto Fome Zero, buscando criar além de 
medidas estruturais para a resolução do problema 
da fome, políticas de apoio à agricultura familiar, o 
direito à complementação de renda, ampliação da 
distribuição de merenda escolar e apoio à 
programas criados a partir desses princípios por 
parte dos governos estaduais e municipais. As inici-

“No ano de 1990, 
25,5% dos brasileiros 
viviam em situação de 
extrema pobreza, de 

acordo com o indicador 
global utilizado pela 

ONU de USD PPC 1,25” 
ao dia¹ (ROMA, p.19, 2019).

Fonte:  Agenda de Compromissos Governo Federal e Municípios, 2013-2016.

Figuara 01 - Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio
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ativas do programa foram desde ajuda financeira às 
famílias mais pobres, à projetos de criação de 
cisternas no sertão nordestino, além de construção 
de restaurantes populares e distribuição de 
vitaminas e suplementos alimentares para 
combater a subnutrição (BARBOSA, SOUZA, 
2009). 



   Durante o ano de 2004, a estratégia de 
desenvolvimento social foi aperfeiçoada por 
intermédio da integração das ações de combate à 
pobreza em um único programa, o Bolsa Família. O 
programa consistia na transferência de renda para 
famílias em situação de extrema pobreza e tinha 
como principais condições para acesso ao benefício 
o acompanhamento de nutrição, da saúde e da 
frequência escolar das crianças das famílias 
atendidas. Ao final de 2005, o valor total do Bolsa 
Família atingiu 0,3% do PIB, beneficiando 8,7 
milhões de famílias. Lembrando que o programa



 

  

Bolsa Família não se limitava à transferência direta 
de renda, mas também contribuiu para o acesso 
efetivo das famílias aos serviços básicos de 
educação, saúde e assistência social, além de 
integrar-se com outras ações e programas do 
governo e sociedade civil voltados ao 
desenvolvimento de alternativas de ocupação, 
geração de renda e elevação do bem-estar das 
famílias pobres (MERCADANTE, 2010).



Para o monitoramento da progressão do ODM 1, o 
Brasil utilizou o indicador de  análise do percentual 
da população vivendo com R$70,00 ao mês, 
critério adotado pelo Plano Brasil sem Miséria 
(2011) durante o governo de Dilma Rousseff 
(Partido dos Trabalhadores, 2011-2016), para definir 
pessoas vivendo em condição de extrema pobreza, 
plano este que também auxiliou o país a sair do 
Mapa da Fome.

Fonte: Rede PENSSAN / Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021.

Figura 02 - Evolução da fome no Brasil: porcentagem da população 
afetada pela insegurança alimentar grave entre 2004 e 2020
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   A figura 02 demonstra a evolução da insegurança 
alimentar grave, ou seja, a ocorrência da fome entre 
o ano 2004 e 2020, de acordo com a Rede 
Pensann (2021). Nota-se que o período de 2009 a 
2013 apresenta baixos níveis de insegurança 
alimentar grave, contexto que abrange o governo 
Lula e Dilma anteriormente citados, sendo 2014 o 
ano em que o “Relatório global da ONU para 
Alimentação e Agricultura” foi publicado, 
divulgando a saída do Brasil do Mapa Mundial da 
Fome. Porém, os dados apresentados também 
indicam que os resultados obtidos entre 2009 e 
2013 sofreram um retrocesso em comparação ao 
avanço da fome apresentado nos anos seguintes.



   Para que continuemos tratando do avanço da 
fome (insegurança alimentar grave) no Brasil, é 
preciso entender a mudança que ocorreu nos indi-

   Apesar de não divulgar mais o Mapa da Fome, a 
ONU ainda divulga seu resultado por meio do 
"Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no 
Mundo” ou em inglês “World Food Programme”, uma 
representação gráfica com estimativas da fome no 
mundo por meio do Programa Alimentar Mundial 
(PAM). O índice é calculado com base no “PoU”, 
Prevalence of Undernourishment ou Prevalência da 
Desnutrição, em português. O resultado da 
pesquisa se dá em uma estimativa do percentual 

cadores da FAO e como isso afeta a interpretação 
da insegurança alimentar no contexto brasileiro. 
Após a saída do Brasil do Mapa da Fome em 2014, 
a ONU mudou sua abordagem para comunicar os 
dados da fome no mundo e com isso deixou de 
divulgar o Mapa da Fome com base nos ODM e 
passou a adotar uma agenda com metas previstas 
para 2030, a chamada “Agenda 2030”, que se 
dispõe sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). De acordo com a ONU, em 
2015, definiu-se os ODS como: “[...] um apelo 
global à ação para acabar com a pobreza, proteger 
o meio ambiente e o clima e garantir que as 
pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de 
paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para 
os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim 
de que possamos atingir a Agenda 2030”².

da população cujo consumo alimentar não é o 
suficiente para manter uma vida ativa e saudável, 
considerando a média móvel dos últimos três anos 
do país.



   A FAO utiliza o PoU desde 1996, porém algumas 
mudanças na publicação dos dados afetou a 
interpretação do estado da fome no Brasil, isso 
porque até 2015, países com percentual acima de 
5% de sua população subalimentada tornavam-se 

Fonte: Site da ONU³

Figura 03 - Evolução da fome no Brasil: porcentagem da população 
afetada pela insegurança alimentar grave entre 2004 e 2020

² Disponível em:  https://brasil.un.org/#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%20s%C3%A3o%20um%20apelo%20

global%20%C3%A0,de%20paz%20e%20de%20prosperidade.

³ Disponível em: https://unric.org/pt/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel/.
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elegíveis para adentrar ao Mapa da Fome e a partir 
de 2017, esse indicador caiu para 2,5%. Na 
publicação do “Estado da Segurança Alimentar e 
Nutricional no Mundo” de 2020, o Brasil apareceu 
com menos de 2,5% desse percentual, de modo 



























   A inconsistência dos dados ocorre por conta dos 
diferentes indicadores utilizados pelo Brasil e pela 
ONU. O PoU apresenta o percentual de pessoas 
subalimentadas, enquanto que a EBIA apresenta 
dados mais abrangentes e detalhistas, conforme 
abordado no início deste policy paper (p. 5), 
também levando em conta fatores como a 
condição do indivíduo e de sua família, além da 
qualidade e quantidade de refeições realizadas 
durante determinado período.



   O indicador PoU não se trata de uma estimativa 
de consumo alimentar de indivíduos ou domicílios, 
por isso seria incorreto concluir que o Brasil 
superou o problema da fome, ao passo em que os 
indicadores utilizados pelo IBGE e pela Rede 
Penssan, como a EBIA, apresentam dados que 
contradizem o índice da ONU e são mais 
adequados para avaliar a fome no Brasil.


que, a interpretação da pesquisa nos leva a um 
resultado em que o Brasil não estaria mais no Mapa 
da Fome, ou melhor, não apresentaria números 
significativos de insegurança alimentar.4




























 
“Em dois anos o número 
de pessoas em situação 

de insegurança alimentar 
passou de 10,3 milhões 

para 19,1 milhões, ou 
seja, cerca de 9 milhões 
de pessoas passaram a 
conviver com a fome”


(Rede PENSSAN, 2021).

4 Disponível em: https://www.cfn.org.br/index.php/sem-categoria/onu-apresentara-relatorio-anual-da-seguranca-alimentar-no-planeta/ 

5 Disponível em: https://www.wfp.org/publications/hunger-map-2020.

Figura 04 - Mapa da Fome, 2020, segundo a ONU

Fonte: World Food Programme, 2020.5



106 Art. 2o  Fica instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, com o objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional, na 
forma do art. 3o da Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, bem como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo território nacional.

   É importante ressaltar que o cenário brasileiro 
anterior à pandemia da COVID-19 que teve início 
em 2020, apresentava uma conjuntura política 
polarizada, uma crise econômica, com altas taxas 
de desemprego e reformas no aparato institucional 
de proteção social, além de demonstrar de acordo 
com dados do IBGE (2019), um aumento no 
número de pessoas vivendo em situação de 
extrema pobreza, totalizando 13,5 milhões. Soma-
se a isso o progressivo desmonte dos programas e 
políticas relacionados a projetos de segurança 
alimentar e combate à fome. Entre os exemplos a 
serem citados está a extinção do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CONSEA) (FREITAS, 2020).



   A extinção do CONSEA foi realizada por meio da 
Medida Provisória 870/19 assinada no primeiro dia 
de mandato de Jair Messias Bolsonaro (Partido 
Social Liberal, 2018-2019) em 2019. A organização 
era responsável por políticas de combate à fome 
nos últimos 15 anos e desempenhava um papel 
importante no monitoramento do problema da 
segurança alimentar. Entre seus poderes, estava o

de convocar conferências nacionais, gerir a Política 
e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional6 além de ser a principal ferramenta da 
sociedade civil para dialogar com o governo acerca 
das demandas de segurança alimentar.



   A partir do exposto, passaremos a tratar adiante 
de ações que julgamos necessárias para que a 
problemática apresentada possa ser gradualmente 
superada, buscando colocar a agenda que envolve 
a segurança alimentar e seus desdobramentos em 
evidência perante o governo e a sociedade civil.



Fonte: Rede PENSSAN / Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021.

Figura 05 - Evolução da insegurança alimentar e da fome no Brasil, 
segundo a Rede PENSSAN



Propostas de Combate à Fome
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   De acordo com o doutor em Ciência Política 
Leonardo Azevedo (2013), é possível problematizar 
a dicotomia entre as ideias de políticas universais e 
políticas de foco, para que assim possamos 
visualizar os caminhos possíveis para minimizar, ou 
em uma possibilidade utópica, extinguir a 
problemática da fome. Para isso foram analisadas 
as concepções do termo “justiça” cunhado por 
Perelman (2000): a primeira concepção “a cada 
qual a mesma coisa” evidencia como política justa 
as de cunho universal, entendendo como o justo as 
políticas que desconsideram particularidades ou 
diferenciações. Já a concepção “a cada qual 
segundo suas necessidades” nos revela o traço 
justo das políticas de foco, ou seja, nesse 
entendimento se vê que há indivíduos carentes e 
que necessitam de tratamento diferenciado para 
que possam ter uma garantia mínima de 
sobrevivência. O Programa Fome Zero, já citado 
anteriormente, trabalhou com ambas políticas: 
dentre aquelas de cunho universal podemos citar o 
Restaurante Popular, que disponibiliza refeição a 
baixíssimo custo para qualquer indivíduo, diferente 
do Bolsa Família que possuía uma política focal, na 
qual havia a transferência direta de renda 
exclusivamente para as pessoas de baixa renda. 



   Ainda de acordo com Azevedo:












   Conforme Hofling (2021), as políticas públicas são 
prerrogativas do Estado e cabe somente a ele a 
implementação destas, portanto, independente se 
forem universais ou focais, as ações por nós 
propostas não podem ser desligadas do âmbito 
governamental, entretanto, procuramos nos 
desvencilhar de políticas focais que possuem 
caráter emergencial e priorizamos políticas

universais de longo prazo a fim de ampliar a rede 
de beneficiários, apesar de não descartarmos ações 
ligadas à transferência direta de renda num 
primeiro momento por julgá-las essenciais a curto 
prazo.


































   A seguir encontra-se uma tabela por nós 
elaborada com possíveis ações para  potencializar o 
combate à insegurança alimentar no contexto 
doméstico brasileiro.  



“O carro-chefe que impulsiona o orçamento 
do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome é o Bolsa Família. A 
priorização orçamentária do Bolsa Família 
em detrimento a outras políticas de 
Segurança Alimentar e outras políticas 
universais refletem a clara decisão política 
pelo programa de transferência direta de 
renda condicionada” (p. 161, 2013).

Introdução às ações

“Existe muita coisa que pode 
ser feita. Desde o tratamento 

emergencial das questões 
que nos abalam, desde o 

repartir o pão, até a mudança 
de rumo de nosso 

desenvolvimento. Não se 
trata apenas de dar comida a 

quem tem fome. É 
importante, sim, muitas 

vezes vital, resolver o 
problema emergencial. Mas é 

preciso pensar no futuro, 
pensar a longo prazo e 

organizar a sociedade em 
busca de soluções 

permanentes para o fim da 
miséria, da recessão, do 
desemprego” (Ação da 
Cidadania, p. 3, 1993).
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7 A Agrofloresta é um sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre coberto pela vegetação, muitos tipos de plantas juntas, 
umas ajudandos as outras, sem problemas com “pragas” ou “doenças”, dispensando o uso de venenos. Nos Sistemas Agroflorestais, encontramos uma mistura de 
culturas anuais, árvores perenes e frutíferas e leguminosas, além de criação de animais e a própria família de agricultores, em uma mesma área (IPOEMA, 2018). 



8 A classificação, denominada NOVA, assume que a extensão e o propósito do processamento a que alimentos são submetidos determinam não apenas seu conteúdo 
em nutrientes, mas outros atributos com potencial de influenciar o risco de obesidade e de várias outras doenças relacionadas à alimentação (Nupens - USP, 2021).



9 De acordo com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento e de prática contínua e 
permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no contexto da 
realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional.


Figura 06 - Propostas para o combate à fome
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   O Programa Auxílio Brasil seria o novo programa 
social de transferência de renda, destinado às 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 
em todo o país (Ministério da Cidadania, 2021). 



   Para usufruir deste benefício além da 
obrigatoriedade de possuir inscrição junto Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÚnico), alguns 
outros critérios precisam ser cumpridos para que o 
benefício continue sendo concedido, como 
frequência escolar mensal mínima de 60% para 
crianças de 4 e 5 anos de idade e 75% para a faixa 
etária entre 6 e 21 anos, observância do calendário 
nacional de vacinação instituído pelo Ministério da 
Saúde, o acompanhamento do estado nutricional 
de crianças até 7 anos de idade incompletos e pré-
natal para as gestantes (Ministério da Cidadania, 
2021). Critérios estes que não se distanciam do que 
já era exigido anteriormente pelo Programa Bolsa 
Família.



   Os desafios frente a essa forma de transferência 
direta de renda, como abordado por Azevedo 
(2013), está no fato de que o critério para obtenção 
do benefício é feito exclusivamente de acordo com 
a renda per capita10 e a definição dos beneficiários 
com base nos dados do CadÚnico, que por sua vez 
é auto-declaratório, ou seja, é possível cadastrar 
uma renda que não condiga com a realidade em 
prol do benefício. O Brasil possui um percentual 
altíssimo de trabalhadores informais, de acordo 
com pesquisa realizada pelo IBGE, a informalidade 
no mercado de trabalho atingia 41,6% dos 
trabalhadores do país em 2019, ou 39,3 milhões de 
pessoas e este é um dos principais entraves que 
dificultam uma boa focalização da política, uma vez 
que abre espaço para que pessoas recebam o 
benefício indevidamente.

   Assim como Azevedo (2013), entendemos que as 
políticas públicas deveriam focar na entrada formal 
ao mercado de trabalho ou em uma atividade que 
permita a subsistência e não somente transferência 
de renda por si só, tendo em vista que a mesma 
deveria ser algo emergencial e temporário, visando 
e acompanhando de perto a progressão desses 
indivíduos em relação à pobreza. 



   É por isso que dentro Programa Auxílio Brasil, há 
alguns incentivos ao esforço individual como: o 
Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio 
Inclusão Produtiva Rural e o Auxílio Inclusão 
Produtiva Urbana. Exploraremos melhor o Auxílio 
Inclusão Produtiva Rural que vai de encontro com a 
proposta de nossa análise. 



   De acordo com o art. 16 da Lei nº 14.284, de 29 de 
dezembro de 2021:










   Este auxílio seria um complemento do Auxílio 
Brasil e possui como condicionalidade a doação de 
alimentos para famílias em situação de 
vulnerabilidade social atendidas pela rede 
educacional e socioassistencial, em valor 
correspondente a parte do valor anual do auxílio 
recebido, conforme previsto no primeiro parágrafo 
do art. 16, citado acima.  Lembrando que a 
exigência dessa doação do percentual mínimo de 
alimentos poderá ser descontinuada  mostrar-se

“O Auxílio Inclusão Produtiva Rural será 
concedido para incentivo à produção, à 
doação e ao consumo de alimentos 
saudáveis pelos agricultores familiares que 
recebam os benefícios previstos no caput 
do art. 4º desta Lei, para consumo das 
famílias". 

Programa Auxílio Brasil

10* Renda total da família dividida pelo número de pessoas que dependem dessa renda na casa

   A ideia de nossas propostas consiste em rever 
iniciativas já existentes voltadas para a 
problemática da insegurança alimentar e preencher 
as lacunas que forem encontradas, contando com a 
articulação dos diversos níveis do governo (federal, 
estadual e municipal) e com os segmentos da 
sociedade civil. 

   Trataremos de dois programas, iniciando pelo 
Programa Auxílio Brasil (2021) que veio em 
substituição ao Programa Bolsa Família (2004). Em 
sequência, abordaremos o Programa de Aquisição 
de Alimentos (2003) que foi substituído pelo 
Programa Alimenta Brasil (2021), finalizando com a 
reforma agrária popular.
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inviável, ou seja, comprometer a segurança 
alimentar do beneficiário do auxílio e de sua 
família, conforme previsto no parágrafo sexto do 
mesmo artigo.



   Esse Auxílio Inclusão Produtiva Rural é um passo 
que precede o chamado Programa Alimenta Brasil 
(PAB) que é o novo programa de aquisição de 
alimentos do Governo Federal, que tem como 
finalidade ampliar o acesso à alimentação e 
incentivar a produção de agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores artesanais, povos 
indígenas e demais populações tradicionais. Por 
meio de dispensa de licitação, o poder público 
compra alimentos produzidos por esses 
agricultores e os destina às famílias em situação de 
insegurança alimentar, rede socioassistencial, 
escolas públicas, unidades de saúde, unidades de 
internação socioeducativas e prisionais, entre 
outras (Ministério da Cidadania, 2021).



   Essa iniciativa muito se assemelha às nossas 
ações 1 e 2 , apresentadas na tabela, contando com 
transferência direta de renda ao produtor agrícola e 
transferência direta de alimento aos consumidores 
finais. A diferença é que os beneficiários não têm a 
obrigatoriedade de colaborar com essa cadeia 
produtiva, o que para nós não colabora para o 
progresso e futura emancipação do auxílio 
governamental, deixando de trazer aos 
beneficiários a possibilidade de se tornarem auto 
suficientes. Desse modo, a ideia é complementar o 
programa já existente com esse critério para tornar-
se beneficiário, colaborar com a manutenção da 
produção agrícola, seja com força de trabalho ou 
insumos, pois dessa forma tornamos uma política 
pública focal em uma universal, não limitando a 
gama de beneficiários, tendo em vista que todos 
que colaborarem com o andamento do programa 
poderão ter acesso aos seus frutos.

   O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi 
um plano de desenvolvimento gerenciado por um 
grupo interministerial que inclui entidades como o 
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar 
(MESA), Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Ministério da Fazenda (MF) 
e posteriormente o Ministério da Educação (MEC) 
(SAMBUICHI, Regina. et al. 2014).



   O PAA tem como finalidade principal promover o 
acesso da população à alimentação 
nutricionalmente correta em conjunto com o 
incentivo à produção agrícola familiar visando o 
desenvolvimento socioambiental e para isso terá 
em seu escopo de atuação dois tipos de 
beneficiários incluídos no programa: 1) Produtores 
de alimentos que se enquadram na categoria de 
agricultura familiar e 2) Destinatários, sendo estes 
consumidores constituídos por indivíduos em 
situação de insegurança alimentar ou 
equipamentos e instituições inclusos na estrutura 
de alimentação e nutrição do governo.

   Em 2021, foi realizada uma alteração na 
legislação que ampara a existência e 
funcionamento do programa, sendo estabelecido o 
novo PAB, que em suma manteve a mesma 
estrutura e objetivos do programa anterior, com 
exceção da construção de estoques públicos de 
alimentos, ação deixada de lado em decorrência às 
alterações realizadas na política de abastecimento 
nacional nos anos anteriores (SAMBUICHI, Regina. 
et al. 2022). Apesar das mudanças normativas do 
PAB, o novo programa ainda apresenta  as mesmas 
dificuldades que o PAA no que diz respeito à 
disponibilidade de recursos e de investimento, 
conforme veremos adiante. As estratégias de 
compras governamentais através do poder de 
compra do Estado como promoção da segurança 
alimentar e da agricultura alimentar são 
instrumentos importantes para o cumprimento da 
agenda socioambiental, bem como das metas dos 
ODS, portanto, a redução de investimento de 
recursos destinados a esses programas 
compromete diretamente sua funcionalidade e 
capacidade de transformação (SWENSON et al. 
2021).

Programa de Aquisição de Alimentos
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   Abaixo serão apresentados dois gráficos que 
representam o investimento aplicado no PAA no 
período de 2003 a 2019. O primeiro apresenta a 
aplicação em milhões de reais, enquanto que o 
segundo demonstra a quantidade de produtos 
adquiridos em 1 milhão de quilos. 























      Ao longo dos anos o programa passou por 
diversos montantes de investimentos, no gráfico 
feito por um estudo do IPEA em 2014 (Figura 07) 
podemos identificar que no período entre 2003 a 
2012 ocorre um grande aumento na destinação de 
recursos públicos à compra de alimentos a partir do 
PAA, elevando de 145 milhões em 2003 para 838 
milhões em 2012.



   A redução na quantidade de produtos adquiridos 
ocorreu devido à diminuição de recursos aplicados 
no PAA, cujo crescimento é percebido até o ano de 
2012 (Figura 08), quando passou a sofrer restrições 
orçamentárias que comprometeram a operação do 
programa. A drástica redução de recursos aplicados 
resultou, no período de 2018 a 2019, em níveis de 
execução inferiores aos primeiros anos de operação 
(SAMBUICHI, Regina. et al. 2022).



   De acordo com o proposto pelos dois estudos do 
IPEA (2014 e 2022) podemos entender que o 
programa iniciou em 2003 com progressivos 
investimentos, atingindo seu auge em 2012. No 
entanto, em 2013 já é possível notar um declínio na 
entrada de recursos e investimentos no programa, 
gerando uma redução progressiva na aquisição de 
alimentos, chegando aos anos de 2018 e 2019 
atingindo baixos graus de execução devido à falta 
de recursos para suas operações. Com o 
agravamento da pandemia do COVID-19 o 
programa recebeu um crédito específico como 
forma de investimento ao combate à emergência 
de saúde e instabilidade alimentar gerada pela 
pandemia, porém em 2021, por meio da MP nº 
1.061/2021, ocorreu a extinção do PAA substituído 
pelo PAB.



   O PAA foi criado para atuar em diversas 
modalidades através de diferentes atores. Uma 
rede de agentes se fez necessária, tanto 
beneficiários quanto agentes de intermediação e 
apoio, além dos agricultores e suas organizações 
que careciam de ajuda para lidar com as exigências 
burocráticas de uma política pública como essa. O 
programa se fez possível graças ao contexto da 
época que possuía uma pauta voltada para a 
segurança alimentar e nutricional e outra pauta 
para o desenvolvimento rural. As duas agendas 
convergiram com a criação do CONSEA, o que 
demonstra que o PAA tinha apoio de agendas 
fortes dentro do governo, além de recursos finan-

Figura 07: Evolução dos 
montantes anuais aplicados em 
compras do PAA (2003 - 2012) 
(Em R$ milhões)

Fonte: Políticas Agroambientais e Sustentabilidade - IPEA,  2014.

Figura 08: Evolução da 
Quantidade de Produtos 
Adquiridos pelo PAA, por 
Modalidade (2011-2019)

Legenda: 

CDS: Compra com Doação Simultânea


CDAF: Compra Direta da Agricultura Familiar



Fonte: Contribuições do Programa de Aquisição de alimentos para segurança 
alimentar nutricional no Brasil - IPEA, 2022.
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ceiros para firmar uma política pública de prestígio 
internacional (SAMBUICHI, Regina. et al. 2022).



   Desta forma, podemos notar que a janela de 
oportunidade em 2003, criação do PAA, contava 
com diversos fatores que influenciaram na 
propagação da agenda de segurança alimentar, 
sendo o CONSEA um dos principais atores que 
direcionou a pauta dessa política pública. Nossa 
análise nos leva a concluir que uma primeira ação

   Além da distribuição de renda como um dos 
principais fatores responsáveis pela desigualdade 
no Brasil, um outro fator também é responsável 
pela situação: a questão fundiária. Segundo o 
Censo Agropecuário do IBGE (2017), o Brasil possui 
51.203 estabelecimentos com mais de mil hectares 
e estes estabelecimentos representam 1% das 
propriedades rurais, que possuem 47,6% da área 
ocupada por todas as fazendas do  país. Ou seja, 
uma pequena parte de latifundiários e empresas 
relacionadas à agricultura e pecuária possuem 
quase metade da área de fazendas do país, 
escancarando a desigualdade de distribuição de 
terras.



  Diante dessa situação, a reforma agrária é uma 
pauta frequentemente retomada e amplamente 
discutida no Brasil, trata-se de uma política que 
busca uma reorganização da terra nos campos, ou 
seja, da distribuição social da terra. Esta distribuição 
se daria por meio de assentamento de 
trabalhadores nas terras, fornecendo a eles 
condições de uma moradia digna e produção 
agropecuária. Desta maneira, a produção de 
alimentos, produção industrial e criação de serviços 
ajudaria o país com o grande problema da fome  
(MARTINS, 2000).



   Uma das visões que contempla a viabilidade de 
uma reforma agrária no país é por meio da 
distribuição de terras que não cumprem com sua 
função social11. Os movimentos sociais existentes 
no país hoje visam o acesso à terra por meio de 
assentamentos rurais, ocupando porções de terra 
sem função social, buscando a desapropriação e 
distribuição da terra para os membros dos


assentamento, criando lares, trazendo segurança às 
famílias e desenvolvendo um espaço produtivo.



   O principal movimento que levanta essa bandeira 
no Brasil é o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST). Criado em 1984, é um dos maiores 
movimentos de massa da América Latina e tem 
participação fundamental em pautas como 
alimentação, moradia e política. É um dos 
principais movimentos produtores de alimentos 
que fortalecem a agricultura familiar abastecendo 
feiras locais e regionais, mercados locais e auxiliam 
na questão da alimentação escolar e de outros 
entes públicos, desta maneira, não apenas as 
famílias assentadas em ocupações irão ser 
beneficiadas, mas todo o sistema ao seu entorno.12



   Diante de uma conjuntura adversa devido à falta 
de políticas públicas que possam auxiliar o 
processo para a realização da reforma agrária no 
país, o MST desenvolveu nos últimos anos uma 
atualização da análise sobre a questão agrária, a fim 
de propor uma reforma agrária de acordo com seu 
tempo histórico. O conceito de reforma agrária 
clássica traz o foco na necessidade de terra para 
quem trabalha, sendo esta a categoria central do 
movimento na década de 1980 e 1990, além dessa 
abordagem, também é imposto a necessidade de 
produzir alimentos saudáveis a toda população, 
adquirindo um caráter popular da reforma agrária 
(SANTOS, 2014).


que pode ser efetiva para a retomada dessa agenda 
é a restauração do CONSEA, que representava 
diferentes setores da sociedade brasileira, 
conforme proposto na ação 6 da tabela. Como dito 
anteriormente, o CONSEA apresentava-se como 
um instrumento de diálogo entre sociedade civil e 
governo, sendo as demandas desses setores 
fundamentais para o aprimoramento e proposição 
de novas políticas públicas. 

Reforma Agrária Popular

11 Estatuto da terra (1964): terra que está improdutiva; donos responsáveis por crimes ambientais ou terra autuada por trabalho análogo à escravidão, etc)

12* Disponível em:https://mst.org.br/quem-somos/
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trazer ao país. Com o alcance do governo e 
conhecimento do povo, o início do projeto se torna 
mais tangível. 



   Desta maneira, alcançando as massas e obtendo 
apoio político, aliados com a urgência de se 
resolver a questão da insegurança alimentar que 
paira no país, é possível caminharmos para os 
primeiros passos da necessária reforma agrária 
popular. 



   Existem alguns pontos a serem destacados na 
proposta da reforma agrária popular, como a 
exigência de que a terra e todos os bens da 
natureza em território brasileiro precisam estar a 
serviço do povo brasileiro, impedindo a 
concentração da propriedade privada, buscando o 
fim do latifúndio. Outro destaque é a proposta de 
construção da soberania alimentar, produzindo 
alimentos saudáveis em cada região do país, para 
atender todas as necessidades do povo, de acordo 
com seus hábitos alimentares e culturais, atingindo 
uma das raízes do aumento da insegurança 
alimentar (Programa Agrário do MST, 2014).



   De acordo com os pontos apresentados pela 
proposta do MST para a realização de uma reforma 
agrária popular, propomos como ação o diálogo 
com governo para a criação de novas políticas 
públicas,  para que este processo seja iniciado e 
comece a caminhar para sua instauração 
combatendo à insegurança alimentar de maneira 
efetiva no contexto brasileiro. Diante de um 
cenário de aproximação das eleições nacionais, 
existe uma boa possibilidade de exposição das 
ideias referentes à reforma agrária popular aos 
candidatos ao governo e bancada de deputados, 
para a apresentação dos pontos propostos pelo 
MST, além de apresentar este plano de ação por 
meio do diálogo com as massas, explicitando os 
objetivos do projeto e os benefícios que ele pode

“Nenhum fator é mais negativo para a 
situação de abastecimento alimentar do 
país do que a sua estrutura agrária feudal, 
com um regime inadequado de 
propriedade, com relações de trabalho 
socialmente superadas e com a não 
utilização da riqueza potencial dos solos. 
Apresenta-se deste modo a Reforma 
Agrária como uma necessidade histórica 
nesta hora de transformação social que 
atravessamos como um imperativo 
nacional. 

Concebemos a reforma agrária como um 
processo de revisão das relações jurídicas e 
econômicas, entre os que detêm a 
propriedade agrícola e os que trabalham nas 
atividades rurais. Precisamos enfrentar o 
tabu da reforma agrária - assunto proibido, 
escabroso, perigoso - com a mesma 
coragem com que enfrentamos o tabu da 
fome” (CASTRO, p.281, 1946). 


“O que falta é 
vontade política 
para mobilizar 

recursos a favor dos 
que têm fome”


Josué de Castro 
(1908-1973).
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   O objetivo desta análise procurou evidenciar a 
situação da insegurança alimentar no Brasil e seus 
desníveis ao longo dos anos, com enfoque para o 
período compreendido entre governo Lula e 
governo Bolsonaro, no qual é possível enxergar de 
forma notória a ascensão e o declive da agenda de 
segurança alimentar enquanto pauta do governo.



   A forma de mensuração do nível de insegurança 
alimentar se mostrou de extrema importância para 
que fosse possível compreender a gravidade do 
problema que enfrentamos. Observamos que o 
índice utilizado pela ONU deixou de expressar a 
realidade brasileira a partir de 2014, tendo em vista 
que alterou o percentual mínimo de pessoas 
subalimentadas para enquadrar um país no Mapa 
da Fome, de 5% para 2,5%, ou seja, o Brasil não se 
encontraria no Mapa da Fome em 2020 de acordo 
com a ONU. Dessa forma, concluímos que a Escala 
Brasileira de Segurança Alimentar, indicador 
doméstico, se mostrou mais eficiente no sentido 
de demonstrar a urgência na retomada da agenda 
de segurança alimentar ao apresentar dados que 
abrangem a condição do indivíduo, para além da 
qualidade e quantidade de refeições que o mesmo 
realiza durante determinado período.



   Por fim, propusemos ações de caráter universal 
visando a retomada da agenda de segurança 
alimentar no governo brasileiro e 
consequentemente o combate à insegurança 
alimentar. Através dos dados levantados 
procuramos compreender programas que já 
abordavam pautas dessa agenda e suas 
fragilidades, a fim de indicar soluções para as 
lacunas existentes. Dentre as ações por nós 
escolhidas está a transferência direta de renda e de 
alimentos; estabelecimento de uma canal de 
comunicação direto entre a sociedade civil e o 
governo sobre as demandas dessa agenda e a 
reforma agrária popular.


Considerações Finais
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“[...] existem duas maneiras de 
morrer de fome: não comer nada e 
definharde maneira vertiginosa até 
o fim, ou comer de maneira 
inadequada e entrarem um regime 
de carências ou deficiências 
específicas, capaz de provocarum 
estado que pode também conduzir 
à morte. Mais grave ainda que a 
fomeaguda e total, devido às suas 
repercussões sociais e econômicas, 
é ofenômeno da fome crônica ou 
parcial, que corrói silenciosamente 
inúmeraspopulações do mundo.”

Josué de Castro,  Fome:  Um Tema Proibido 
de 2003
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do Milênio: Disponível em : https://www.abm.org.br/wp-content/uploads/2013/09/
AgendaCompromissosODM.pdf. Acesso em: Mai/2022.



Figura 2: Rede PENSSAN / Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em: http://olheparaafome.com.br/
VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acesso em: Mar/2022.



Figura 03: Nações Unidas: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2022. Disponível em: https://
unric.org/pt/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel/. Acesso em Mai/2022.



Figura 04: World Food Programme. Hunger Map, 2020. Disponível em: https://www.wfp.org/publications/
hunger-map-2020. Acesso em Mar/2022.



Figura 05: Rede PENSSAN / Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia 
da Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em: http://olheparaafome.com.br/
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oportunidades e lições aprendidas. Brasília: IPEA, 2014. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/livros/livros/livro_politicasagroambientais.pdf. Acesso em: Jun/2022.



Figura 08: SAMBUICHI, Regina et al. Contribuições do Programa de Aquisição de Alimentos para a 
Segurança Alimentar Nutricional do Brasil. Brasília, IPEA,  2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
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AZEVEDO, Leonardo. Do Fome Zero ao Bolsa Família: processo decisório, dilemas e desafios de uma 
política pública de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, 2013. Disponível em: https://app.uff.br/
riuff/handle/1/14071.  Acesso em: Mai/2022.



BARBOSA, Nelson, SOUZA, José Antonio Pereira de. A Inflexão do Governo Lula: Política Econômica, 
Crescimento e Distribuição de Renda, 2009. Disponível em: https://
nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-
do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf. Acesso em: Mai/2022.



BETHELL, Leslie. O Brasil e a ideia de “América Latina” em perspectiva histórica. Est. Hist., vol. 22, n.44, 
2009.



Conteúdo

Referências

Imagens de Fundo

Figuras



22

CASTRO, Josué. CASTRO, Anna Maria.  Fome:  Um Tema Proibido. Brasil, Civilização Brasileira, 2003. 
Prefácio.



CASTRO, Josué. Geografia da Fome, 1946.



CFN. ONU apresentará relatório anual da segurança alimentar no planeta, 2021. Disponível em: https://
www.cfn.org.br/index.php/sem-categoria/onu-apresentara-relatorio-anual-da-seguranca-alimentar-no-
planeta/. Acesso em: Jun/2022.



CORRÊA, Ana Maria Segall. Insegurança alimentar medida a partir da percepção das pessoas, 2007. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/8qcpvbnzZrdvrRXbHRJ76mg/?lang=pt. Acesso em: Mar/2022.



DOS SANTOS , Marcio José. Reforma Agrária Popular: Tática Necessária para um Posicionamento 
Concreto na Atualidade da Questão Agrária Brasileira. “Dilemas e Perspectivas da Luta pela :Terra: 
Reforma Agrária e Reforma Agrária Popular”, 2014.



FAO. The State of Food Insecurity in the World (SOFI), 2014. Disponível em: https://www.fao.org/3/
i4030e/i4030e.pdf. Acesso em: Jun/2022.



FREITAS, Gabriele Carvalho de. Agravamento da fome: Covid-19 e suas consequências. Site do 
Observatório História e Saúde – COC/Fiocruz, 2020. Disponível em: http://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/
o-agravamento-da-fome-o-covid-19-e-suas-consequencias/. Acesso em: Jun/2022. 



FURTADO, Celso. Bases econômicas e sociais da ocupação territorial. In: CELSO, Furtado. A Economia 
Latino-Americana. 5a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.



HOFLING, Eloisa de Mattos. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Campinas: Caderno Cedes, ano XXI, nº 
55, novembro, 2001. 



IPEA. V Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 2014. 
Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/140523_relatorioodm.pdf. Acesso em: 
Mar/2022. 



MARTINS, José de Souza. Reforma Agrária – o impossível diálogo sobre a História possível. Tempo Social; 
Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 11(2): 97-128, out. 1999 (editado em fev. 2000).



MERCADANTE, Aloízio. As Bases do Novo Desenvolvimentismo no Brasil: análise do governo Lula 
(2003-2010). 537f. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2010. 



Ministério da Cidadania. Alimenta Brasil, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-
e-programas/inclusao-produtiva-rural/alimenta-
brasil#:~:text=O%20Alimenta%20Brasil%20%C3%A9%20o,ind%C3%ADgenas%20e%20demais%20
popula%C3%A7%C3%B5es%20tradicionais. Acesso em: Mai/2022.



Ministério da Cidadania. Auxílio Brasil, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-
brasil#:~:text=Bra%C3%A7o%20social%20 do%20Governo%20Federal,pobreza%20em%20 todo% 
20%20 pa%C3%ADs. Acesso em: Mai/2022.




23

ONU Brasil. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 2015. Disponível em: https://
brasil.un.org/
#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%20s%C3%A3o%20u
m%20apelo%20global%20%C3%A0,de%20paz%20e%20de%20prosperidade. Acesso em: Mar/2022. 



ONU. Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 2015. Disponível em: http://
abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2017/10/Relatorio-sobre-os-Objetivos-do-Milenio-2015.pdf. Acesso 
em: Mar/2022.



PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 



ROMA, Júlio César. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os objetivos de 
desenvolvimento sustentável, 2019. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0009-67252019000100011. Acesso em: Mar/2022. 



SAMBUICHI, Regina et al. Contribuições do Programa de Aquisição de Alimentos para a Segurança 
Alimentar Nutricional do Brasil. Brasília, Brasília: IPEA,  2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/TDs/28042022td_%202763.pdf. Acesso em: Jun/2022. 



SAMBUICHI, Regina et al. Políticas Agroambientais e Sustentabilidade: desafios, oportunidades e lições 
aprendidas. Brasília: IPEA, 2014. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/
livros/livro_politicasagroambientais.pdf. Acesso em: Jun/2022.



STÉDILE, João Pedro. Reforma agrária e o MST. Crítica Marxista, São Paulo. v.1, n.5, 1997, p.81-95. 
Entrevista concedida a Luiz Antonio Cabello Norder.



SWENSON, L. et al. Public Food Procurement as a Game Changer for Food System Transformation. The 
Lancet Planetary Health, v. 5, n. 8, p. 495-96, 2021.



VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Fome, solidariedade e ética: uma análise do discurso da 
Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, 2004. Disponível em: http://old.scielo.br/
scielo.php?pid=S0104-59702004000200003&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: Mai/2022. 



World Food Summit. Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Acção da 
Cimeira Mundial da Alimentação. Italy, Rome, 1996. Disponível em: https://www.fao.org/3/w3613p/
w3613p00.htm. Acesso em: Mai/2022.







