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Construção do conhecimento
e formulação de políticas públicas no Brasil
na área de segurança alimentar

Nutricional knowledge production a
nd public policy development in the area
of food and nutiriton security in Brazil

Luiz Antonio dos Anjos 1

Luciene Burlandy 1

A segurança alimentar e nutricional (SAN) vem
se consolidando nas últimas décadas no Brasil como
um campo de produção do conhecimento, caracte-
rizado por múltiplas abordagens de investigação,
que incluem desde estudos populacionais até análi-
ses sobre sistemas locais, políticas públicas e pro-
gramas1-6. Neste contexto, o artigo de Prado et al.7

é oportuno ao se propor a identificar os grupos de
pesquisa, fundamentalmente a vertente acadêmica
que compõe a massa crítica da área em desenvolvi-
mento. Considerando que a SAN é um campo em
construção, seja na esfera política, seja no âmbito
científico, o artigo propicia reflexões importantes
acerca de alguns pontos que são estratégicos no
curso deste processo, particularmente as questões
conceituais, metodológicas e operacionais.

Inicialmente, ainda que no contexto da consti-
tuição/consolidação de grupos de pesquisa seja
possível identificar uma definição do conceito de
SAN em trabalhos de pesquisadores específicos, é
importante destacar que a concepção que se conso-
lida no Brasil expressa processos históricos e soci-
ais mais amplos que ultrapassam os limites acadê-
micos e que assumiram uma dinâmica bastante
peculiar no caso brasileiro. Como apresentado pe-
los autores, o conceito de SAN se consagrou na Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
(LOSAN)8 como fruto de uma dinâmica político-
institucional que já estava em curso desde meados
da década de noventa. Este processo envolveu di-
versas organizações da sociedade civil, instituições e
movimentos sociais, que se articularam e constitu-
íram redes de políticas em torno deste tema, dentre
as quais se destaca o Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, instituído em 1998, e
seus correspondentes estaduais e municipais. O di-
álogo destas organizações com diferentes setores
do governo em seus distintos níveis (municipal, es-
tadual e federal) contribuiu de forma importante
para a conformação da SAN como um campo de
políticas públicas no país4,9,10. Sendo assim, o con-
ceito que pauta a LOSAN não pode ser atribuído a
um ou outro autor e nem a uma dinâmica estrita-

1 Departamento de Nutrição Social, Universidade Federal
Fluminense. Rua Mario Santos Braga 30/415, Campus do
Valonguinho. 24020-140  Niterói RJ.  lanjos@ig.com.br
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mente acadêmica, mas sim a um processo político
que atravessou décadas e que foi, inclusive, parte de
um movimento internacional mais amplo, cujas
origens remontam à Europa no início do século XX
e, ao Brasil, em meados do mesmo século. Ainda
assim, instituições acadêmicas fizeram parte deste
processo interagindo com organizações sociais e
governos numa dinâmica que foi simultaneamente
política e de produção do conhecimento. Este co-
nhecimento é marcado por uma riqueza analítica
que se constitui a partir de seu caráter multidiscipli-
nar e participativo; no entanto, se produz de modo
bastante distinto das formas acadêmicas tradicio-
nais, o que dificulta a recuperação da produção in-
telectual desta fase pelos instrumentos formais e
tradicionais de registro.

A própria afirmação feita pelos autores de que
os eventos relacionados com a temática da SAN
envolvem tanto espaços mais acadêmicos, como os
de cunho mais intervencionistas, reitera que se tra-
ta de uma produção intimamente referenciada pela
perspectiva de construção de políticas, programas
e ações concretas, tanto governamentais como so-
cietárias, ou seja, de um conhecimento que tem como
finalidade principal subsidiar a ação política. Os
autores identificaram diferentes subgrupamentos
temáticos no âmbito das pesquisas sobre SAN –
(1) segurança do alimento no que se refere à quali-
dade sanitária; (2) alimentação saudável e estado
nutricional de diferentes segmentos populacionais;
e (3) direito humano à alimentação adequada e
análise de macropolíticas. Certamente que as con-
siderações feitas anteriormente não cabem para
todos os segmentos de pesquisas que envolvem a
temática da SAN, como, por exemplo, os estudos
sobre qualidade sanitária, mas são particularmen-
te próprias ao subgrupo de análise de macropolíti-
cas. Neste sentido, é importante perceber que con-
vivem diferentes concepções sobre o tema e que se
trata de um conceito em construção. Ainda assim,
pode-se considerar que a perspectiva ampliada que
pauta a LOSAN é bastante distinta de uma concep-
ção restrita à temática da fome, da escassez produ-
tiva e do acesso à alimentação, bem como do foco
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apenas na discussão do consumo ou do estado
nutricional (em suas diferentes manifestações como
obesidade, desnutrição, carências de micronutrien-
tes), ou ainda do alimento seguro.

O processo de construção deste campo disci-
plinar numa ótica tão ampliada é, sem dúvida,
bastante peculiar ao contexto brasileiro e certa-
mente desafiador. Talvez a própria diversidade de
organizações envolvidas tenha contribuído para a
abrangência do conceito que se reflete, por exem-
plo, na incorporação de outras questões para além
da fome e da desnutrição (que ainda são mais ime-
diatamente associadas à SAN em alguns países)10,
tais como o componente nutricional; a dimensão
da sustentabilidade social, ambiental, política e eco-
nômica dos sistemas produtivos de alimentos; as
questões referentes aos aspectos culturais e sim-
bólicos da alimentação; as desigualdades de gêne-
ro, raça e etnia; a promoção de práticas alimenta-
res saudáveis; a prevenção de doenças como obesi-
dade, carências de micronutrientes, dentre outros.
Além disto, a própria ótica do direito humano à
alimentação adequada vem gerando uma institu-
cionalidade significativa no país, tanto no plano
governamental quanto não governamental, capaz
de influenciar o curso das políticas públicas vigen-
tes, fato raramente identificado em outros contex-
tos nacionais11. Estas dimensões, em grande medi-
da, relacionam-se aos aspectos que são objeto de
trabalho das organizações sociais e dos setores de
governo que integraram o processo brasileiro de
construção do conceito de SAN, da política e de
um sistema nacional.

Considerando que este conceito é extremamen-
te amplo, é possível dizer que vários grupos que
desenvolvem pesquisas sobre a “questão alimen-
tar e nutricional” (como especificado pelos auto-
res) estariam também correlacionados com a SAN,
como, por exemplo, os estudos sobre obesidade,
práticas alimentares, qualidade sanitária e nutricio-
nal, desnutrição, doenças relacionadas a carências
nutricionais, dentre outros. Portanto, uma pergun-
ta que se coloca para o debate é: o que daria espe-
cificidade ao enfoque da SAN e/ou às pesquisas
neste campo? Para respondê-la, é importante con-
siderar que esta especificidade não é apenas temá-
tica, ou seja, não se refere somente a um conjunto
de questões de estudo que conformam um deter-
minado campo de produção do conhecimento, mas
se constrói principalmente em torno do seu enfo-
que analítico. Este enfoque é caracterizado especi-
almente pela perspectiva de compreender de for-
ma integrada as questões referentes às múltiplas
dimensões do sistema agroalimentar (produção,
abastecimento, comercialização e consumo) e ana-

lisá-las com base nos princípios que pautam o con-
ceito, quais sejam: direito humano à alimentação
adequada; soberania alimentar; intersetorialidade;
equidade; participação social1,8. Portanto, para
além de identificar se os grupos de pesquisa utili-
zam o conceito de SAN para referenciar-se e para
construir uma determinada identidade acadêmica
e temática, cabe perguntar se o enfoque de SAN e
seus princípios pautam ou não as investigações
realizadas. Estas investigações podem, em alguns
casos, abordar temas relacionados a algum aspec-
to ou dimensão do conceito, considerando que são
múltiplos, sem necessariamente pautarem-se nos
princípios analíticos que dão especificidade ao en-
foque da SAN. Os autores inclusive destacam nos
resultados do estudo a essencialidade da interseto-
rialidade para implementação da SAN, reiterando
este princípio como um componente estratégico
para as análises neste campo.

Como instrumento de busca e registro da pro-
dução acadêmica brasileira, o CNPq deu um enor-
me passo ao desenvolver um sistema, aceito uni-
versalmente, que ao mesmo tempo em que centra-
liza as informações que são alimentadas pelos pró-
prios pesquisadores permite o acesso e a divulga-
ção das informações, características que dão trans-
parência jamais vista no país. Entretanto, o fato do
preenchimento das informações ser de responsabi-
lidade individual dos pesquisadores pode fazer com
que a recuperação das informações do banco de
dados sofra influência direta dos indexadores usa-
dos na busca. Diferentemente do que ocorre com
os sistemas de indexação de artigos feitos por orga-
nismos internacionais, que seguem regras bem de-
finidas e universais (MeSH, DeCS para a área de
saúde), o sistema de indexação da produção dos
pesquisadores brasileiros no CNPq (Plataforma
Lattes no caso dos currículos e o Diretório dos Gru-
pos de Pesquisa no Brasil) não tem padronização.
Assim, as áreas podem ser muito ou pouco deta-
lhadas conforme a decisão dos pesquisadores.

Nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS),
existe o termo SAN como descritor que é definido
como “o acesso universal e constante, em quanti-
dade e qualidade, a alimentos necessários para uma
vida ativa e saudável” segundo a FAO (http://
decs.bvs.br/). É interessante notar que o DeCS dá o
termo “food security” como descritor para SAN na
língua inglesa. Entretanto, na página de busca do
Medical Subject Headings (MeSH - http://
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html), o termo
não é considerado como descritor e a busca no
Medline é feita como combinações das palavras cuja
busca, em agosto de 2009, forneceu 1.500 citações,
que um exame superficial demonstrou ter baixa
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especificidade para o entendimento do conceito bra-
sileiro. Adicionalmente, áreas de atuação podem ser
escolhidas segundo interesses peculiares da oferta
de verba de agências de fomento. Assim, o número
relativamente baixo de grupos de pesquisa creden-
ciados no CNPq que menciona SAN, comparativa-
mente a outras áreas como a pesquisa em epidemio-
logia, pode (ou não) representar uma reduzida
“massa crítica” voltada para o desenvolvimento do
conhecimento científico sobre o tema.

Na avaliação histórica dos estudos epidemio-
lógicos sobre a situação alimentar e nutricional da
população brasileira, é digno de nota o Estudo
Nacional de Despesa Familiar (ENDEF), realizado
na década de setenta do século passado. O estudo
foi um dos mais importantes inquéritos sobre a
situação alimentar de uma população à época e,
na verdade, o ENDEF foi a primeira Pesquisa de
Orçamento Familiar (POF) realizada no país e os
dados documentaram tanto a questão alimentar
(disponibilidade alimentar familiar) quanto nu-
tricional (estado nutricional antropométrico). A
ênfase na avaliação nutricional prevaleceu nos in-
quéritos epidemiológicos seguintes (Pesquisa Na-
cional sobre Saúde e Nutrição - PNSN, Pesquisa
sobre Padrões de Vida - PPV) e pouco se evoluiu
no conhecimento da situação alimentar da popu-
lação brasileira apesar de várias outras POFs te-
rem sido realizadas. Este fato sempre esteve em
pauta, durante a década de noventa do século pas-
sado, nas discussões sobre a implantação do Siste-
ma de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)
no país que sempre foi muito mais “nutricional”
do que “alimentar”. Assim, não é de se estranhar
que a questão da epidemiologia nutricional, na sua
vertente de avaliação nutricional antropométrica
da população, tenha se consolidado de forma tão
marcante no país neste período. Mesmo assim,
algumas tentativas de associação entre o quadro
nutricional e algum aspecto alimentar, incluindo o
acesso a partir de programas de nutrição, foram
processadas com base nos dados disponíveis12,13.
Permanece, portanto, o desafio, do ponto de vista
da SAN, da articulação entre as pesquisas que ge-
ram informações sobre o estado nutricional com
as que tratam de condições socioeconômicas, dis-
ponibilidade e acesso a políticas públicas, e outras
que sistematizam dados sobre produção e comer-
cialização de alimentos.

Por outro lado, as pesquisas pautadas no en-
foque sanitário dos alimentos, em geral, não utili-
zam a terminologia SAN, mas apenas “segurança
alimentar”, expressando a perspectiva que as dire-
cionam, qual seja, a da segurança do alimento ou
o conceito de alimento seguro, sem riscos do pon-

to de vista sanitário. No entanto, o enfoque da
SAN considera qualidade e riscos em diferentes
sentidos para além da inocuidade, incluindo qua-
lidade nutricional, qualidade do ponto de vista da
forma como o alimento é produzido, riscos so-
ciais, ambientais e econômicos deste processo, além
da adequação cultural. Esta é a diferença concei-
tual que também se coloca no plano internacional
entre “food safety” (segurança do alimento ou ali-
mento seguro) e “food security” (segurança ali-
mentar ou seguridade alimentária).

Considerando a abrangência e a multidiscipli-
naridade do campo da SAN, que inclui profissio-
nais com distintas trajetórias disciplinares como
nutrição, economia, sociologia, administração, ciên-
cias agrárias e agrícolas, comunicação, antropolo-
gia, dentre outros, cabe identificar a raiz institucio-
nal destes grupos de pesquisa, ou seja, estão vincu-
lados a cursos da área de saúde? Da economia? Das
ciências sociais? Este levantamento é feito pelos au-
tores, mas caberia considerar que, dependendo de
seu lócus institucional, os grupos tenderiam a apre-
sentar dinâmicas e performances condicionadas pe-
las próprias estruturas acadêmicas de seus campos
de origem. Ainda assim teriam forte tendência a
potencializar diferentes recursos institucionais, uma
vez que o enfoque intersetorial da SAN demanda
um olhar interdisciplinar e consequentemente im-
põe a formação de equipes de pesquisas integradas
por profissionais provenientes de diferentes cam-
pos disciplinares e instituições acadêmicas.

Deve-se considerar que existem, ainda, poucas
instituições de pós-graduação em nutrição no país
e que são raras as que formam profissionais com
expertise em SAN como o Programa de Pós-gra-
duação (PPG) de Ciências Sociais em Desenvolvi-
mento, Agricultura e Sociedade da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que pos-
sui um Centro de Referência em Segurança Ali-
mentar e Nutricional em parceria com a Faculda-
de de Nutrição da Universidade Federal Fluminen-
se e o IBASE.
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Desafios na interface pesquisa-construção
do direito humano à alimentação:
reflexões no âmbito da segurança alimentar
e nutricional

Challenges in the research-construction
interface of the human right to feeding:
reflections in the scope of food security
and nutrition

Maria Lúcia Magalhães Bosi 2

No artigo “A pesquisa sobre segurança alimen-
tar no Brasil de 2000 a 2005: tendências e desafios”,

Prado e colaboradores, em momento muito opor-
tuno, nos convidam a refletir sobre a massa crítica
disponível no período, entendendo-a como elemen-
to estratégico para a formulação de políticas e ações
no campo da segurança alimentar e nutricional
(SAN) no Brasil. Na impossibilidade de, neste bre-
ve comentário, retomar os vários aspectos apre-
sentados para debate pelos autores, recuperare-
mos aqueles que nos pareceram mais nucleares,
com vistas a acrescentar alguns subsídios e apon-
tar possíveis vias de aprofundamento.

Ao fazê-lo, é necessário, logo de início, realçar a
importância do tema no âmbito da alimentação e
nutrição em Saúde Coletiva, ao tempo que assu-
mimos que tais elementos ressoam em preocupa-
ções que também vêm nos desafiando, conceitual-
mente e no plano da práxis, nesses domínios espe-
cíficos de produção de saberes e de práticas. Nesse
contexto, selecionamos certos aspectos explícitos
ou subjacentes àqueles destacados pelos autores
que nos parecem centrais.

Em um primeiro plano, concernente à demar-
cação conceitual, o texto se orienta por uma defini-
ção segundo a qual SAN consiste “em garantir a
todos condições de acesso a alimentos básicos se-
guros e 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 desenvolvimen-
to integral da pessoa humana”1 [grifos nossos].Tal
definição, conforme procuramos salientar medi-
ante os termos grifados, redimensiona a questão
alimentar-nutricional para além do plano mera-
mente técnico (instrumental), situando- a, como o
artigo assinala, no escopo do direito humano, o
que suscita um trânsito para o contexto ético-polí-
tico. Indiscutivelmente, assim definida, SAN cor-
responde a, conforme os autores assinalam, con-
ceito de grande amplitude.

Com efeito, tal amplitude implica como desa-
fio a intersetorialidade, aspecto que o texto ressal-
ta ao afirmar a necessária articulação entre vários
setores, conjugando a disponibilidade ao consu-
mo e este à utilização biológica, conforme figura,
há várias décadas, nos textos oficiais2,3, sem que
isso signifique o alcance dessa meta. Postulamos
que essa dimensão (a intersetorialidade) tem como
correlato no campo científico o conceito de inter-
disciplinaridade e no âmbito das relações nos pla-
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Universidade Federal do Ceará. malubosi@ufc.br

Pessanha L, Santos CV, Mitchell PV. Indicadores para
avaliar a Segurança Alimentar e Nutricional e a garan-
tia do Direito Humano à Alimentação: metodologia e
fontes de dados.  Disponível em: http://www.abep.nepo.
unicamp.br/encontro2008/.../ABEP2008_1489.pdf
Pinheiro AR. O. Análise histórica do processo de for-
mulação da política nacional de segurança alimentar e
nutricional (2003-2006): atores, idéias, interesses e ins-
tituições na construção do consenso político [tese]. Bra-
sília: Departamento de Serviço Social, Universidade
de Brasília; 2009.
Santos SMC, Santos LMP. Avaliação de políticas pú-
blicas de segurança alimentar e combate à fome no
período de 1995-2002. Abordagem metodológica. Cad
Saude Publica 2007; 23(5):1029-1040.
Santos LMP, Santos SMC. Avaliação de políticas de
segurança alimentar e nutrição no estado da Bahia. São
Paulo: Prol Editora Gráfica; 2008.
Prado SD, Gugelmin SA, Mattos RA, Silva JK, Oliva-
res PSG. A pesquisa sobre Segurança Alimentar e
Nutricional no Brasil de 2000 a 2005: tendências e
desafios. Cien Saude Colet 2009; 15(1):7-18.
Brasil. Lei no 11.346. Cria o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (SISAN) com vistas em
assegurar o direito humano à alimentação e dá outras
providências. Diário Oficial da União 2006; 15 set.
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrici-
onal. Relatório Final da III Conferência Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional. Brasília: CONSEA, 2007.
[acessado 2009 ago 31]. Disponível em: https://
www.planalto.gov.br/consea/static/documentos/
IIConferencia.pdf
Maluf R. Segurança alimentar e nutricional. Rio de
Janeiro: Vozes; 2007.
Valente F. Direito Humano à alimentação: desafios e
conquistas. São Paulo: Cortez; 2002.
Burlandy L, Anjos LA. Acesso a vale refeição e estado
nutricional de adultos beneficiários do Programa de
Alimentação do Trabalhador no Nordeste e Sudeste
do Brasil, 1997. Cad Saude Publica 2001; 17(6):1457-
1464.
Burlandy L, Anjos LA. Acesso à alimentação escolar e
estado nutricional de escolares no Nordeste e Sudeste
do Brasil, 1997. Cad Saude Publica 2007; 23(5):1217-
1226.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



2 3

C
iência &

 Saúde C
oletiva, 15(1):19-30 , 2010

nos micro e macrossocial, o diálogo e a negocia-
ção, pautados no reconhecimento da alteridade.
Portanto, nada mais oportuno no escopo de uma
discussão voltada às interfaces entre produção do
conhecimento e SAN que examinar em que medi-
da tais componentes presentes na definição adota-
da se apresentam contemplados na produção do
campo científico de modo a subsidiar a compre-
ensão dos desafios presentes no cenário identifica-
do. Parece-nos que é esse o exercício perseguido
pelos autores.

À parte o valor per si de examinar as interfaces
da ciência com o “mundo da vida”, resgatando a
missão social do fazer científico e interrogando os
interesses a que serve, no caso aqui focalizado, tal
empreendimento é tarefa urgente, haja vista a in-
tensificação das discussões sobre SAN no contexto
atual. Consoante o texto, os debates em torno ao
tema vem se expressando em recomendações e na
legislação atinente à alimentação enquanto direito,
vinculando-se tais propostas à produção e inova-
ção científicas.

Nesse ponto, indo ao encontro da posição dos
autores, importa reconhecer o potencial que bases
de informações como o Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
apresentam como ferramentas para o monitora-
mento e a tomada de decisões acerca do impacto
de políticas no âmbito da ciência e tecnologia, den-
tre elas, recentes ações de indução nesse âmbito.
Contudo, se reconhece que essa e outras bases não
vêm sendo sistematicamente utilizadas no que con-
cerne ao seu lugar como fontes de pesquisa, o que
nos leva a assinalar o mérito do esforço empreen-
dido pelos autores, dando sequência a uma estra-
tégia metodológica, inovadora e rigorosa, utiliza-
da com sucesso em outros estudos já antes empre-
endidos4,5. Mérito que se enriquece ainda mais
quando se explicitam os procedimentos e se reco-
nhecem limitações, no intuito de fomentar novas
estratégias. Entendendo esse esforço como um dos
aspectos em pauta neste debate, apresentamos,
neste ponto, algumas ponderações acerca do ca-
minho trilhado no estudo realizado.

Os autores assinalam que as buscas no dire-
tório foram feitas a partir da expressão “seguran-
ça alimentar” à qual se associaram outros descri-
tores.     Segue-se a essa explanação o reconhecimen-
to de possíveis limitações nos resultados, dentre as
quais nos deteremos apenas no efeito de subesti-
mação, ou seja, os “falsos negativos”. É provável
que grupos que trabalham com SAN mas que não
registraram o termo de busca nos campos consul-
tados no estudo tenham efetivamente escapado à

busca. Contudo, refletindo sobre essa preocupa-
ção dos autores, sobreveio-nos a definição de SAN
comentada logo no início, cuja amplitude nos leva
a uma nova indagação: dados os contornos con-
ceituais assinalados, independentemente do des-
critor utilizado, o que da produção sobre alimen-
tação e nutrição informada na base não caberia no
conceito de SAN?

Ao colocarmos essa questão, o fazemos no sen-
tido de instigar o debate em outra direção, assu-
mindo que tal dificuldade se apresenta igualmente
para nós em campos como a própria Saúde Cole-
tiva e, em particular, a pesquisa qualitativa em saúde.
Dessa forma, pretendemos nos situar para além
dos limites dos procedimentos adotados e enfati-
zar o plano epistemológico, bem como a gênese do
conceito. No percurso recuperado pelos autores,
já se encontram algumas evidências que merecem
ser consideradas: uma delas, a já aludida emergên-
cia do debate em torno do conceito (SAN) em anos
recentes, o que nos leva a hipotetizar que a não
indexação dos grupos e linhas com o referido des-
critor, a exemplo do que os autores comentam em
relação à produção bibliográfica, pode mesmo re-
presentar viés importante em análises como a rea-
lizada,  fato que não lhes tira o mérito.

Descritores, o sabemos, muitas vezes não de-
marcam o objeto e mesmo introduzem vieses na
análise, aspecto que demanda aprofundá-la vol-
tando-a para as concepções e o conteúdo do que
se produz de modo a julgar se a “intenção de pes-
quisa” se efetivou na sua práxis. Ao lado disso, em
outros domínios (áreas) da base consultada, po-
dem figurar, por exemplo, estudos sobre antropo-
logia, psicologia, sociedade de consumo e os apa-
ratos que moldam os valores relacionados à ali-
mentação... e tantos outros exemplos que, se não
se incluem “conscientemente” na área de SAN, nem
por isso deixam de constituir a pesquisa ou a mas-
sa critica informada na base.

Evidentemente, em termos operacionais, tais
questões exigirão novos investimentos,  haja vista
uma análise não poder esgotar todas as dimen-
sões. Contudo, nos perguntamos se já não seria
oportuno acrescentar tais ressalvas, uma vez que,
à primeira vista, o título do artigo, ao se referir à
“pesquisa sobre segurança alimentar”, promete essa
abrangência que, esperamos, os próprios autores
alcançarão oportunamente ou esse estudo servirá
de estímulo para que outros grupos o façam. Tais
reflexões e análises podem vir a refinar e fortalecer
os impactantes resultados da pesquisa.

Dito isso, transitamos para um ponto que a
leitura do artigo permite desvelar e que nos parece
de capital importância: a despeito de apontar como
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vias promissoras o inegável aumento dos grupos
de pesquisa e a produção de conhecimento nas úl-
timas décadas no Brasil, evidencia-se a “quase au-
sência”, por assim dizer, da vertente “humana” nos
estudos localizados, ao menos na parcela ilumina-
da pelos descritores de busca que retratam o cam-
po. Mas não se trata de segurança alimentar e nu-
tricional da população “humana”?

Há algum tempo já vem sendo apontado o
predomínio do paradigma biomédico e dos estu-
dos quantitativo-descritivos nos estudos do cam-
po – não por acaso, reconhecido como “Nutri-
ção”6,7– e a consequente exclusão de outros refe-
renciais. Observando-se os “agrupamentos temá-
ticos”, tanto na polaridade do “alimento” como na
da “alimentação”, mais do que a concentração em
uma ou noutra direção, preocupa-nos a ausência
do componente humano que deveria ser realçado,
sobretudo porque se trata de alimentação huma-
na: assim, no que foge aos clássicos estudos de
outcomes, evidenciam-se estudos sobre políticas
como processos dessubjetivados; o direito huma-
no figurando em discursos abstratos, ainda quan-
do se pretende  acoplá-los a uma sociedade “triba-
lizada”, complexa, “líquida”, demandando, cada vez
mais, compreensão dos processos comunicativos,
das imagens e do repertório, contexto no qual o
corpo e a alimentação estão na ordem do dia8-10.

No âmbito desse breve comentário, não é pos-
sível afirmar em que medida isso se dá nas infor-
mações detectadas pelos autores; nosso posicio-
namento, contudo, não é especulativo, uma vez
que se ampara nas evidências obtidas em anos de
pesquisa no âmbito da alimentação e nutrição que
confluem para muito do que os autores aportam
em seu artigo. Nesse campo, se a inserção das ciên-
cias sociais se dá com certa força no agrupamento
“alimentação”, quase nada se incorporou do con-
junto das disciplinas humanas (para usar a termi-
nologia adotada na base visitada pelos autores),
resultando na exclusão da subjetividade.

Do exposto se depreende que, ao lado (o grifo
importa, uma vez que não se pretende  aqui postu-
lar a exclusão de quaisquer objetos que integram a
SAN) da integração entre os componentes alimen-
tar e nutricional, postulamos que a construção de
uma política de segurança alimentar e do direito
humano à alimentação não pode prescindir da in-
tegração de distintos paradigmas e enfoques na
investigação sobre suas temáticas. Caso contrário,
será difícil superar o descompasso, tão bem ex-
posto nesse artigo, entre os desafios que se colo-
cam nesse âmbito e os conhecimentos de que dis-
pomos para superá-los.
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7.

8.

9.

10.
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Da pesquisa sobre segurança alimentar e
nutricional no Brasil ao desafio de criação
de comitês de alimentação e nutrição

From research on food security and nutrition
in Brazil to the challenge of creating
committees on feeding and nutrition

Rossana Pacheco da Costa Proença 3

O artigo “A pesquisa sobre segurança alimentar
e nutricional no Brasil de 2000 a 2005: tendências e
desafios” aborda tema de extrema relevância, que
vem sendo discutido cientificamente e incorporado
a políticas públicas no cenário mundial. Partindo
da base de dados do Diretório dos Grupos de Pes-
quisa no Brasil do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), as au-
toras analisaram a área de origem e as temáticas
pesquisadas, sugerindo a necessidade de investimen-
tos na integração entre os componentes alimentar e
nutricional da SAN (segurança alimentar e nutricio-
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nal), diminuindo o intervalo entre as discussões
econômicas e sociais da questão.

Um primeiro ponto a ser destacado é a inexis-
tência do termo na árvore do conhecimento do
CNPq, demonstrando, mais uma vez, a necessida-
de de revisão e atualização deste material, tão im-
portante na classificação e sistematização de infor-
mações da pesquisa brasileira.

Esta questão aparece mais claramente ao ana-
lisar-se a temática SAN em relação aos comitês de
área que organizam o ensino de pós-graduação e a
pesquisa científica na Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de pessoal de Nível Superior) e no
CNPq. Assim, conforme discutido pelas autoras
do artigo em debate, citando material recente1,2, na
Capes pode-se vislumbrar as temáticas da SAN
incluídas em vários comitês, espalhados por quase
todas as áreas do conhecimento. Em parte, este
fenômeno deve-se à própria natureza multifaceta-
da da SAN, bem fundamentada pelas autoras. Mas
destaca-se a percepção de que isto ocorre, tam-
bém, em função da não-existência de uma área
específica de alimentação e nutrição no contexto
da grande área da Saúde. Assim, a inserção da
Nutrição como uma subárea da Medicina II na
Capes pode ser responsável por esta diluição de
grupos, diminuindo as possibilidades de integra-
ção para a formação e a pesquisa em SAN.

Já no CNPq, com o comitê Saúde Coletiva e
Nutrição, esta questão parece ser menos candente
nos aspectos referentes àquilo que as autoras iden-
tificaram como pesquisa de SAN relacionada jus-
tamente com a Saúde Coletiva. Contudo, no que
diz respeito à temática que as autoras denomina-
ram “componente nutricional da SAN”, principal-
mente nas discussões mais específicas sobre ali-
mentos, também nesta agência a ausência de um
comitê específico é sentida, pela necessidade de com-
preensão de conceitos e metodologias específicos
no momento de avaliação dos projetos propos-
tos. Neste sentido, salienta-se a percepção de que a
criação de comitês específicos de alimentação e
nutrição na Capes e no CNPq são estratégias im-
portantes para aglutinar esforços e recursos, re-
forçando a formação e a pesquisa em SAN.

Ao discutirem a distribuição dos grupos de
pesquisa em SAN por área predominante, as au-
toras identificaram a maioria dos grupos na área
de ciência e tecnologia dos alimentos, relacionan-
do esta produção científica com a denominada
qualidade dos alimentos, fixando-se, contudo, so-
mente na questão sanitária. Ora, além da correta e
necessária discussão realizada pelas autoras das
políticas de ciência e tecnologia e da incorporação
do componente alimentar visto de maneira mais
abrangente, sugere-se também uma reflexão so-

bre o que seria esta qualidade do alimento, ou mais
especificamente, o que seria um alimento de quali-
dade. Como já discutido em vários momentos3,
ressalta-se a percepção de que, quando se discorre
sobre qualidade em alimentos e alimentação, está
ocorrendo uma supervalorização, praticamente no
mundo todo, da dimensão higiênico-sanitária da
qualidade. Sabe-se, entretanto, que diversos auto-
res salientam que a qualidade em um alimento pode
ser percebida pelo ser humano em múltiplas di-
mensões. Assim, parece pouco defensável que as
pesquisas, os diversos selos de qualidade e meto-
dologias de busca de qualidade se reportem so-
mente a uma destas dimensões, como se o fato de
o alimento estar limpo e não contaminado – ele-
mento essencial, mas não o único – garantisse que
todos os outros aspectos estejam satisfatórios.

Assim, considerando que a qualidade com re-
lação aos alimentos deve ser um processo centra-
do no ser humano, propõe-se que ela pode ser
percebida, pelo menos, sob as óticas nutricional,
sensorial, higiênico-sanitária, de serviço, regula-
mentar, simbólica e, mais recentemente, de susten-
tabilidade. As definições de SAN discutidas, inclu-
sive historicamente, pelas autoras, permitem esta
expansão do conceito, podendo refletir a necessá-
ria integração dos grupos que refletem e pesqui-
sam na temática.

Também relacionado a este conceito mais
abrangente de SAN, embora o artigo em debate
não tenha aprofundado este ponto, cabe citar a
questão metodológica das pesquisas, que ainda se
apresenta bastante centrada em estudos quantita-
tivos. Considerando, na palavra das autoras, “a
amplitude conceitual e a grandiosidade de ques-
tões relativas a SAN”, observa-se a necessidade de
incorporação da pesquisa qualitativa neste con-
texto. Em uma revisão sobre a pesquisa qualitati-
va em nutrição e alimentação, Canesqui4 reforça
que muitos dos textos encontrados requerem um
“aperfeiçoamento teórico-metodológico para su-
perar os estudos descritivos, adequando o seu en-
tendimento”. Concorda-se com esta autora que
observa, ainda, “a necessidade de apoiar a forma-
ção em Ciências Sociais e Humanas na Nutrição e
incentivar a prática da multidisciplinaridade para
aperfeiçoar aquelas pesquisas”, ponto também dis-
cutido no artigo em debate.

Outro destaque, lançado recentemente sobre o
tema, é representado pelo Suplemento da Revista
de Nutrição. Segundo informações da Nota da
Editora5 e do Editorial6, este suplemento, financia-
do por edital público específico, apresenta artigos
com resultados de pesquisas desenvolvidas com
financiamento de editais nacionais e internacionais.
Esta iniciativa pode ser considerada importante
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para a temática de SAN, no mínimo, por dois as-
pectos. Um deles seria a questão em si, de editais
públicos estarem financiando tanto as pesquisas
temáticas quanto a divulgação delas, importante
prática ainda não muito incorporada à realidade
científica brasileira. Outro ponto é que este suple-
mento tenha sido lançado pela Revista de Nutri-
ção, periódico específico da temática de alimenta-
ção e nutrição que atualmente se encontra indexa-
do em duas das maiores e mais abrangentes bases
de dados internacionais, quais sejam, Web of Sci-
ence, do sistema ISI (Institute of Scientific Informa-
tion), e Scopus. Assim, pode-se prever um maior
destaque a esta produção nacional, uma vez que,
ao ser digitado o tema “alimentação e nutrição”
nestas bases, demonstra-se que no Brasil existe um
periódico científico que incorpora a questão da
SAN, inclusive na nomenclatura.

Finalizando, faz-se necessária uma reflexão
sobre aspectos da SAN ainda pouco trabalhados
na produção científica nacional, considerando o
apontado no artigo em debate. A alimentação fora
de casa é um deles, que representa uma importan-
te faceta do comportamento alimentar atual e, por
exemplo, somente na versão 2008-2009 está sendo
incorporada à Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE)7. Então, pontos como a comida de
rua, a alimentação em restaurantes comerciais e
coletivos, os patrimônios gastronômicos regionais,
dentre outros, são, comumente, alvo somente de
pesquisas de qualidade sanitária, reduzindo o foco
da contribuição para a SAN.

Outra lacuna são os estudos relacionados ao
comportamento do consumidor de alimentos,
considerando a sua segurança de maneira abran-
gente. Destacam-se aqui as possibilidades de estu-
dos de SAN com relação às diversas formas de
informação alimentar e nutricional, principalmente
a propaganda e a rotulagem de alimentos indus-
trializados e refeições.

Assim, as possibilidades de pesquisa em SAN
no país, a exemplo da construção da própria polí-
tica nacional sobre o tema8, ainda têm muitos de-
safios a serem enfrentados. Mas este enfrentamento
começa pelo reconhecimento do terreno, trabalho
tão bem realizado pelo artigo em debate.
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1.

Pesquisar sobre segurança alimentar
e nutricional no Brasil: a que viemos?

Researching about food security and nutrition
in Brazil: what is the purpose?

Luciana Maria Cerqueira Castro 4

O artigo     “A pesquisa sobre Segurança Alimen-
tar e Nutricional no Brasil de 2000 a 2005: tendên-
cias e desafios”, de autoria de Prado e colaborado-
res, faz um diagnóstico da situação da pesquisa
em segurança alimentar e nutricional (SAN) no
Brasil e instiga-nos a perguntar: estamos produ-
zindo conhecimento sobre SAN no país? Temos
condições de produzir conhecimento e apresentar
propostas inovadoras para a SAN no Brasil ou
produzimos conhecimento somente sobre algumas
dimensões da SAN no Brasil?

A segurança alimentar e nutricional tornou-se
tema de discussão de âmbito mundial nas últimas
décadas, tendo sido debatida por inúmeros orga-
nismos internacionais, governamentais ou não. Da
mesma forma, o conceito de SAN passou por vá-
rias alterações. Na década de noventa, devido a
um forte movimento em direção à reafirmação do
direito humano à alimentação adequada, essa di-
mensão, assim como a da soberania alimentar,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



2 7

C
iência &

 Saúde C
oletiva, 15(1):19-30 , 2010

passa a fazer parte, de forma mais consistente, do
conceito1. Por conseguinte, tem sido valorizada, nos
fóruns de discussão, como uma dimensão-chave
para se pensar uma sociedade que tenha seguran-
ça alimentar e nutricional.

No Brasil,     o termo passou a ser mais discutido
após o processo preparatório para a Cúpula Mun-
dial de Alimentação, de 1996, e com a criação do
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (FBSAN), em 1998. Da mesma forma que
em outros países, no Brasil o conceito também
sofre alterações1.

Com relação à sua institucionalização, pode-
mos afirmar que, nos últimos anos, foram feitos
investimentos em políticas públicas relacionadas
às questões alimentares. Como os autores apon-
tam, foi restabelecido o CONSEA (2003), aprova-
da a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (LOSAN) e criado o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), em
2006. Atualmente, tramita a proposta do Senado
de emenda constitucional (PEC) 47/03, que inclui
a alimentação entre os direitos sociais previstos no
artigo 6º da Constituição Brasileira.

Cabe ressaltar que, no Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), em que as propostas de
segurança alimentar estão ancoradas, inúmeros
programas e ações – principalmente aqueles vincu-
lados, como chamam os autores, ao “componente
alimentar” –passam a existir a partir de 2003. São
eles: Programa de Aquisição de Alimentos da Agri-
cultura Familiar (PAA); Programa do Leite (Leite
Fome Zero); Programa Restaurantes Populares;
Programa Bancos de Alimentos; Programa Cozi-
nhas Comunitárias; Centros de Apoio à Agricultu-
ra Urbana e Periurbana e Sistemas Coletivos de Pro-
dução para Autoconsumo; Feiras Populares; Con-
sórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento
Local (CONSAD); Unidades de Beneficiamento e
Processamento Familiar Agroalimentar; Educação
Alimentar e Nutricional; Distribuição de Cestas e
Grupos Específicos; e Programa Cisternas2.

Surge, então, o questionamento: essas ações,
apesar de inúmeros entraves apresentados na sua
execução, trouxeram oportunidades e estímulos
para o desenvolvimento de projetos de interven-
ção e de pesquisa? Ou ainda, as experiências recen-
tes com projetos de promoção da SAN ajudaram
a revitalizar nossas práticas científicas?

Os autores apontam que, pelo menos no que
se refere à quantidade da produção, a resposta é
afirmativa. Verifica-se um aumento considerável
do número de produtos a partir de 2002; porém,
percebe-se, pelos títulos dos trabalhos, que alguns
dos grupos mais consistentes abordam dimensões
da SAN que não fazem conexões com a amplitude

do seu conceito e, por consequência, com as ações
necessárias para obtê-la.

Se a promoção da intersetorialidade na SAN
ainda é um desafio, exigindo “a confluência de dis-
tintos mecanismos, processos e instrumentos ins-
titucionais”3, isso também parece se refletir nos
processos de produção de conhecimento.

Ao nos debruçarmos sobre a produção de co-
nhecimentos no Brasil e suas relações com as polí-
ticas, devemos reconhecer o papel de diferentes ato-
res institucionais, dentre eles a universidade, nessa
composição. Para citar apenas um exemplo, no
movimento sanitário da década de setenta, houve
intensa participação da universidade na constru-
ção deste, que resultou na elaboração de uma teo-
ria social da saúde4. Segundo Escorel5, foi na “aca-
demia que elaborou-se, ampliou-se e reproduziu-
se o conhecimento e formaram-se os intelectuais
orgânicos da proposta”.

Assim, devemos pensar: que papel temos hoje
no desenvolvimento de um país sem fome, onde o
direito humano à alimentação adequada seja res-
peitado, onde novas estratégias de desenvolvimento
sustentável sejam propostas? Que capacidade te-
mos de contribuir para a formação de atores e
para a construção de saberes que tenham os prin-
cípios do direito humano à alimentação como fun-
damento da sua ação?

Segundo Trindade6, tanto nas sociedades in-
dustriais avançadas quanto nas universidades, a
ciência e sua organização tornaram-se um proble-
ma eminentemente político. Portanto, o sistema
científico não foge a essa regra, mas se confronta
“cotidianamente com as injunções da política cien-
tífica” para a sua manutenção.

Isso nos leva a pensar, como os autores, que as
políticas de ciência e tecnologia devem direcionar
seus esforços para que as iniciativas das universi-
dades e centros de pesquisas que venham a contri-
buir mais efetivamente para promoção do direito
humano à alimentação possam ser melhor imple-
mentadas. Facilitar a criação de grupos ou proje-
tos multiprofissionais e interinstitucionais anco-
rados na política de SAN pode trazer benefícios
para compreensão tanto do conceito da SAN quan-
to de suas dimensões e aplicabilidade, já que, se-
gundo Freitas et al.7, a SAN “está presente no coti-
diano enquanto fenômeno social da alimentação
humana, transpassando as muitas disciplinas e
campos de saberes”.

Morin8, ao falar do desenvolvimento da ciên-
cia ocidental, indica que esse foi transdisciplinar,
mas que “a verdadeira questão não consiste em
fazer transdisciplinar, mas que transdisciplinar é
preciso fazer?”

Caraça9, em um texto sobre as ciências do pas-
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Os autores respondem

The authors reply

Revisitando a pesquisa brasileira
sobre segurança alimentar e nutricional

Revisiting the Brazilian research
on food security and nutrition

Apresentamos nossos sinceros agradecimentos
aos pesquisadores por sua disponibilidade genero-
sa em participar deste debate e por suas valiosas
contribuições ao ampliar aspectos abordados em
nosso artigo.

Alimentação e nutrição como campo de pro-
dução de conhecimentos e saberes1,2 constitui-se,
hoje, objeto de estudos pouco trabalhado no Bra-
sil. A olhar para suas origens e desenvolvimento na
conformação da ciência nacional, para suas fontes
conceituais mais remotas na história da humani-
dade, para os temas de estudo definidos, para os
atores sociais em movimento em seu interior, para
as inflexões e tendências em seus rumos e perspec-
tivas futuras, há poucos pesquisadores em ativida-
de, quase que nomeadamente identificáveis em lista
que nos vêm de memória ou, em outras palavras,
para a constituição da qual não há necessidade, neste
momento, de consultar quaisquer bases de dados.

Nessa esfera da vida acadêmica, estão em mo-
vimento concepções sobre alimento, alimentação e
nutrição, sobre saúde, sobre a vida humana e seus
“destinos”, num cenário em que o debate conceitual
e metodológico clama por investimentos. Mudan-
ças intensas acontecem nesse campo de pesquisas e
formação de pesquisadores, inclusive com reper-
cussões inadiáveis na conformação institucional
vigente nas agências de fomento nacionais. Ao to-
mar a segurança alimentar e nutricional (SAN), rea-
lizamos um primeiro exercício de aproximação a
esses lugares, histórica e socialmente construídos,
que ocupam os domínios científicos corresponden-
tes ao estudo do comer, do alimentar e do nutrir3,4

no Brasil.
O Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq é

tão rico em informações quanto pouco explorado.
Ao receber os textos dos debatedores vimos, simul-
taneamente, serem disponibilizados os dados rela-
tivos ao censo de 2008 e revisitar o diretório, como
quem busca saber mais sobre o campo da alimen-
tação e nutrição, foi imperioso.

Desde 2006, quando o artigo em debate foi con-
cluído, até os dias de hoje, nossos olhos correram
por algumas mudanças. Fazendo uso do diretório,
que é o único recurso disponível para a aproxima-
ção aos grupos de pesquisa, e neste caso específico,

sado e do futuro, aponta que “cada época cria seus
modelos e organiza os saberes de acordo com o
contexto social que lhes serve de suporte”. Se to-
marmos apenas a produção de saberes por meio
de pesquisadores/grupos de pesquisa – pois exis-
tem outras formas de produzir conhecimento –,
notamos que é preciso ampliar as fronteiras, arti-
cular novos saberes e áreas do conhecimento,
aprender novas formas de comunicação, valorizar
processos e relações emancipatórias e privilegiar
“o encontro inter e transdisciplinar das reflexões
construtivas sobre o presente e o futuro”9.

Os autores trouxeram suas contribuições ao
realizarem o diagnóstico sobre os grupos de pes-
quisas já formados e apontarem caminhos para
superação das dicotomias ainda presentes. Res-
tam, agora, os desafios para que a abordagem dos
artigos seja ampliada e que estes incorporem, prin-
cipalmente, a dimensão do direito humano à ali-
mentação saudável. O convite está no ar.

Referências

Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos.
Segurança alimentar e nutricional (SAN) e o direito
humano à alimentação adequada. Curso formação em
direito humano à alimentação adequada no contexto
da segurança alimentar e nutricional - módulo 1.
Brasília: ABRANDH; 2009.
Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. [aces-
sado 2009 set 12]. Disponível em: http://www.mds.
gov.br/portalfederativo/segalimentar/pag/programas/
centros-de-apoio-a-agricultura-urbana-e-periurbana-
e-sistemas-coletivos-de-producao-para-autoconsumo
Burlandy L. A construção da política de segurança
alimentar e nutricional no Brasil: estratégias e desafios
para a promoção da intersetorialidade no âmbito fe-
deral de governo. Cien Saude Colet 2009; 14(3):851-860.
Castro LMC. A universidade, a extensão universitária e
a produção de conhecimentos emancipadores: ainda exis-
tem utopias realistas [tese]. Rio de Janeiro: Instituto
de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro; 2004.
Escorel S. Projeto Montes Claros – Palco e bandeira
de luta, experiência acumulada do movimento sani-
tário. In: Teixeira SF, organizador. Projeto Montes
Claros: a utopia revisitada. Rio de Janeiro: ABRASCO;
1995. p.129-164.
Trindade H. Universidade, ciência e Estado. In: Trin-
dade H, organizador.     Universidade em Ruínas na Re-
pública dos Professores. Petrópolis: Vozes; Rio Grande
do Sul: CIPEDES; 1999. p. 9-23.
Freitas MCS, Pena PGL. Segurança alimentar e nutri-
cional: a produção do conhecimento com ênfase nos
aspectos da cultura. Rev. Nutr.  2007; 20(1):69-81.
Morin E.     Ciência com consciência. 5ª ed. Rio de Janei-
ro: Bertrand Brasil; 2001.
Caraça J. Um discurso sobre as ciências passadas e
presentes. In: Santos BS, organizador. Conhecimento
prudente para uma vida decente: um discurso sobre as
ciências revisitado. São Paulo: Cortez; 2004. p. 183-189.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



2 9

C
iência &

 Saúde C
oletiva, 15(1):19-30 , 2010

os que mencionam voltar-se para o tema SAN em
seus estudos – a busca por palavras-chave, em to-
das as limitações metodológicas inerentes a esse
procedimento –, encontramos que se confirmam
as tendências de crescimento registradas anterior-
mente, com destaque para o incremento do nú-
mero de pesquisadores doutores em relação a dou-
torandos, em proporções bem acima das médias
nacionais; mesmo assim, há ainda que se investir
na formação de pesquisadores e sua incorporação
a esses grupos, como nos indicam os baixos índi-
ces de dinamismo e consolidação dessa pesquisa
quando comparados ao perfil médio nacional (Ta-
bela 1).

A produção científica oriunda desses grupos
também vem sendo intensificada. Tomando o cen-
so de 2004 para comparação com o ano de 2008,
temos que a produção de artigos nacionais cresceu
cerca de uma dezena de vezes; livros e teses de dou-
toramento atingiram um aumento da ordem de
vinte vezes.

Mais que isso, considerando os objetos dessa
produção, encontramos muitas menções a novas
abordagens caracterizadas por maior interlocução
entre diferentes campos da ciência, o que nos diz da
ampliação na conceituação SAN entre os que a
mencionaram ao preencher os formulários eletrô-
nicos nestes dois últimos censos.

A constituição de conceitos, assim entendida
como construção social, é processo complexo e,
muitas vezes, lento, quando seu foco reside em ou-
tras esferas de ação política que não as hegemôni-
cas. No caso da SAN, condições sociais e governa-
mentais recentes têm desempenhado papel funda-
mental na intensidade com que uma ampla rede

de atores vem se formando e se capilarizando pelo
país, alcançando não somente os estados, capitais
e grandes cidades, como pequenos municípios do
interior; aí, voltam-se para a constituição de legis-
lações, comitês diversos a discutir meios e fins na
implantação e implementação de iniciativas em
muitos distintos planos da vida. Iniciativas e pers-
pectivas de construção de políticas intersetoriais e
de integração de diferentes áreas são identificadas
em tempos recentes. Novos papéis da universida-
de como lugar de formação “holística”, integral no
que diz respeito à alimentação e nutrição já são
tangíveis. Tudo isso, num tempo que poderíamos
considerar nada lento se tomarmos algo menos
que uma década atrás para efeito de comparação.
Acontecimentos de crescente vulto, a gerar saberes
que alimentam o próprio desenrolar dos fenôme-
nos sociais. Pois, é possível vislumbrar pesquisa-
dores estudando, ainda que em aproximação ini-
cial, todo esse desenrolar de acontecimentos. Pare-
cem-nos, então, indicações de força e de movimen-
tos intensos na conformação de novos horizontes
na pesquisa acadêmica sobre SAN, ainda que seu
efetivo deslocamento do foco econômico para o
social, no sentido colocado por Guimarães7, se si-
tue num distante ponto de fuga da aquarela brasi-
leira, em suas imensas desigualdades.

E, neste ponto, gostaríamos de dirigir nossas
considerações para uma perspectiva situada na es-
fera dos projetos de vida e de realização dos seres
humanos e do papel que o complexo alimento-ali-
mentação-nutrição aí exerce. Sem, com isso, querer
que o conceito de SAN abarque tudo e se dilua num
vasto oceano que não leva Ulisses à sua Ítaca, mas
entendendo a necessidade de considerar o que

Tabela 1.     Dados sobre os grupos de pesquisa no país5 e sobre os que mencionam segurança alimentar e
nutricional (SAN)6 nos censos de 2006 e 2008, Brasil.

Instituições
Grupos de pesquisa
Linhas de pesquisa
Pesquisadores (P)
Estudantes
Pesquisadores doutores (D)
Doutorandos
D/P em %
Dinamismo
Consolidação

Brasil

403
21.024

105.713
90.320

128.969
57.586
20.092
63,7%

0,35
0,16

SAN

37
54

345
563
301
385

37
68,4%

0,10
0,12

Brasil

422
22.797

115.778
104.018
160.931

66.785
23.484
64,2%

0,35
0,15

SAN

48
72

468
714
474
500

51
70,0%

0,10
0,11

2006 2008

Censo
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Ayres8,9 nos coloca como um “compromisso das
tecnociências da saúde, em seus meios e fins, com a
realização de valores contrafaticamente relaciona-
dos à felicidade humana e democraticamente vali-
dados como Bem comum”.

Consideramos que a reflexão sobre essa pes-
quisa necessita seguir por caminhos que conduzam
a um constante devir, esforços no sentido de pensar
a ciência em suas bases morais e éticas e tendo em
conta muito mais que referências normativas para,
sim, considerar os encontros de subjetividades na
construção e reconstrução dos modos de estudar
as relações entre seres humanos e com a natureza
mediadas pela comida.

Para além e, ao mesmo tempo, tendo em si o
alimento que garante a sobrevivência e o nutriente
em sua incessante busca de controle de riscos à
saúde, essa pesquisa, ainda que crescente, carece
investir em novos olhares sobre a comida, como
uma das nossas fontes de felicidade, parte indisso-
ciável de nossos projetos de bem viver, boa comida
integrada ao bem comum. Porquanto seja a comi-
da, simultaneamente, expressão do individual e do
relacional na vida em sociedade. Porquanto se cons-
titua, a comida, em conceito central ao domínio da
alimentação, esta que se volta para a construção
de saberes sobre o alimentar como expressão do
trabalho e da divisão da riqueza; como códigos,
linguagem, manifestação de cuidado do outro, de
carinho, de respeito, de consideração, de compre-
ensão, de compaixão, de amor; e como o que se
presta à representação, à reflexão sobre o próprio
pensamento, o que serve para pensar sobre o ser
humano10.

Tentando, num movimento direcionado, pen-
sar alimentação e comida como operadores de bus-
ca e recuperação de informações no espaço da ciên-
cia, encontramos que os descritores em ciências da
saúde11 nos apresentam alimentação em seu signi-
ficado estritamente dicionarizado, a saber: “é o ‘ato
ou efeito de alimentar(se)’ ou ainda ‘abastecimen-
to, provimento, fornecimento’”; e, nesta mesma
base, “comida” é palavra-chave nos leva tão só à
“Epilepsia Reflexa Induzida por Comida”. Hoje, “ali-
mentação” nem sequer existe nas taxonomias insti-
tucionais das tabelas de áreas do conhecimento uti-
lizadas pelas agências de fomento brasileiras.

Construir lugares de ciência incluindo projetos
de emancipação, de felicidade do ser humano no
âmbito da alimentação e nutrição é desafio de gran-
de monta. Caminho que precisa ter em conta desde
mínimos procedimentos de inserção precisa e rigo-
rosa de conceitos em bases de dados, para que seja
possível operar com elas como fontes cada vez mais
fidedignas de informação, até a permanente reflexão
sobre os conceitos, seus alcances e consequências.

Registramos, como fim e princípio, nosso reco-
nhecimento à revista Ciência e Saúde Coletiva ao
manter esta sessão que nos propicia, neste caso,
uma das primeiras sequências de discussões volta-
das especificamente para a análise da pesquisa que
se realiza no âmbito acadêmico acerca da geração
de conhecimentos e saberes sobre SAN no Brasil.
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