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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como a intersetorialidade se expressa na gestão da 

Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas 

Gerais, sobretudo quanto à articulação horizontal entre os setores governamentais, entre os 

períodos de 2012 até o início de 2017. Para isso foram feitas pesquisas bibliográficas, análise 

documental, e análise de conteúdo de entrevistas realizadas com nove (9) atores-chave 

envolvidos na Política. Inicialmente, com base na literatura relacionada à ação intersetorial, 

buscou-se operacionalizar o conceito de intersetorialidade e identificar dimensões que 

pudessem embasar a análise pretendida. A partir disso, procurou-se contextualizar as ações de 

segurança alimentar e nutricional no âmbito mundial, na América Latina e Caribe e no Brasil, 

destacando a multidimensionalidade do conceito vigente de segurança alimentar e nutricional. 

A análise da política de segurança alimentar e nutricional desenvolvida no governo de Minas 

Gerais apontou que a ação intersetorial entre os setores governamentais é considerada de 

baixa intensidade, tendo como desafios o estabelecimento conjunto do planejamento e 

execução das ações, bem como o compartilhamento das informações, recursos e 

responsabilidades. Entretanto, a análise reconhece aspectos positivos, como a participação de 

múltiplos atores na definição de objetivos e prioridades, a existência de arranjos intersetoriais 

de governança e fatores condicionantes favoráveis, tais como o contexto político institucional, 

a atuação cooperativa dos atores e o papel das lideranças. Conclui-se que a intersetorialidade 

se apresenta como estratégia eficaz para as ações de promoção da segurança alimentar e 

nutricional e o governo de Minas Gerais demonstra mobilização quanto à efetivação dessa 

diretriz, apesar da existência das limitações. 

 

Palavras – Chave: intersetorialidade; segurança alimentar e nutricional; política social; 

relações intragovernamentais. 

 



RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo es demostrar cómo la intersectorialidad se expresa en la gestión de 

la Política Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sostenible del Estado de Minas 

Gerais, sobre todo en cuanto a la articulación horizontal entre los sectores gubernamentales, 

entre los períodos 2012 hasta el inicio de 2017. Para eso se realizaron investigaciones 

bibliográficas, análisis documental, y análisis de contenido de entrevistas realizadas con 

nueve (9) actores clave involucrados en la Política. Inicialmente, con base en la literatura 

relacionada a la acción intersectorial, se buscó operacionalizar el concepto de 

intersectorialidad e identificar dimensiones que pudieran basar el análisis pretendido. A partir 

de eso, se buscó contextualizar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional en el 

ámbito mundial, en América Latina y el Caribe y en Brasil, destacando la 

multidimensionalidad del concepto vigente de seguridad alimentaria y nutricional. El análisis 

de la política de seguridad alimentaria y nutricional desarrollada en el gobierno de Minas 

Gerais apuntó que la acción intersectorial entre los sectores gubernamentales es considerada 

de baja intensidad, teniendo como desafíos el establecimiento conjunto de la planificación y 

ejecución de las acciones, así como el intercambio de información, recursos y 

responsabilidades. Sin embargo, el análisis reconoce aspectos positivos, como la participación 

de múltiples actores en la definición de objetivos y prioridades, la existencia de arreglos 

intersectoriales de gobernanza y factores condicionantes favorables, tales como el contexto 

político institucional, la actuación cooperativa de los actores y el papel de los líderes . Se 

concluye que la intersectorialidad se presenta como estrategia eficaz para las acciones de 

promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y el gobierno de Minas Gerais demuestra 

movilización en cuanto a la efectividad de esa directriz, a pesar de la existencia de las 

limitaciones. 

 

Palabras clave: Intersectorialidad; Seguridad alimentaria y nutricional; política social; 

relaciones intragubernamentales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação enquanto direito fundamental necessário à garantia da 

sobrevivência, manutenção da saúde e dignidade da população foi sendo progressivamente 

incluída na pauta de atuação governamental, exigindo estratégias que abarquem o tema em 

toda a sua complexidade. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é demonstrar como a 

estratégia da intersetorialidade se expressa na gestão da Política Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS) do Estado de Minas Gerais, sobretudo em 

relação à articulação horizontal entre os setores governamentais do Estado, a fim de garantir o 

direito social da alimentação adequada a toda a população. Para isso será analisada a 

conformação e o desempenho da gestão intersetorial, bem como serão apontados os desafios 

para a efetivação dessa diretriz na referida Política. 

 

A abordagem da intersetorialidade enquanto estratégia de gestão que prevê 

uma articulação conjunta dos setores é associada como proposta para o enfrentamento de 

problemas ou situações sociais complexas e multicausais, com vistas a alcançar uma 

abordagem integral (BRONZO, 2007; CUNNIL-GRAU, 2014). Um desses campos que 

necessita de uma atuação conjunta abrange a segurança alimentar e nutricional (SAN), uma 

vez que se trata de um termo de grande amplitude, envolvendo o direito à alimentação 

adequada de qualidade, em quantidade suficiente e capaz de promover a saúde, levando em 

consideração, também, a valorização das culturas locais e regionais e a prática da 

sustentabilidade (BRASIL, 2006).  

 

A operacionalização da SAN implica na articulação entre diversos setores, 

dentre os quais se destacam os que tratam das questões: econômicas; de emprego e renda; da 

produção, comercialização, distribuição, acesso, consumo e controle de qualidade dos 

alimentos; além das ações de enfrentamento à situação da fome em que vive parte da 

população, assim como dos demais aspectos alimentares e nutricionais (PRADO et al., 2010). 

Com isso, a avaliação das ações de promoção da SAN na perspectiva da intersetorialidade 

propõe elencar os desafios e incentivar o uso dessa ferramenta de gestão em seu potencial de 

permitir a compreensão integral dos problemas de natureza multidimensional e de propiciar 

uma atuação sinérgica sobre eles, através da soma de esforços; divisão de responsabilidades, 

recursos e informações; e partilha do poder (BRONZO, 2007).  
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A presente pesquisa constitui-se em um estudo qualitativo que tem como 

objeto empírico a Política Estadual de SANS do governo de Minas Gerais. A Política 

pressupõe em seu desenho a atuação de forma coordenada e intersetorial entre os atores, como 

meio de abarcar todas as dimensões envolvidas no conceito de SANS, e assegurar o aspecto 

da alimentação enquanto direito humano e do desenvolvimento integral da pessoa humana. 

Trata-se, portanto, de analisá-la tendo como parâmetro a perspectiva da intersetorialidade. 

 

Dessa forma, os objetivos específicos desse trabalho consistem em: 

 

a) Construir um marco de análise da intersetorialidade e sua aplicação no 

campo da SAN; 

 

b) Resgatar o histórico/trajetória da política de SAN no âmbito mundial e 

nacional, identificando a perspectiva de coordenação presente nos marcos legais e 

normativos; 

 

c) Analisar o processo de construção da Política de SANS em Minas Gerais, 

identificando atores, estrutura e estratégias de coordenação previstas no desenho da Política; 

 

d) Analisar a atuação/desempenho das instâncias de coordenação da Política; 

 

e) Analisar a percepção dos atores envolvidos na produção da Política em 

relação aos avanços e desafios para a prática da intersetorialidade; 

 

f) Identificar desafios e potencialidades para operacionalização da 

intersetorialidade intragovernamental da Política de SANS. 

 

Nesse intuito, serão abordados dois momentos da Política de SANS do Estado 

de Minas Gerais: o primeiro referente ao período entre os anos de 2012 a 2015; e o segundo a 

partir do ano de 2016 até o início de 2017. A divisão temporal para a análise da Política é 

necessária devido às mudanças ocorridas que delimitam os dois momentos, por exemplo, a 

troca de gestão do governo, as modificações no quadro de funcionários e na forma de 

condução da Política, a reestruturação dos programas estaduais e o início do processo de 
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elaboração de um novo Plano Estadual de SANS. Tal escolha relaciona-se, também, com a 

disponibilidade de documentos e acesso a atores envolvidos no planejamento e execução da 

Política proposta. Isso implica em técnicas diferentes de coleta de dados, uma vez que a 

documentação no primeiro momento analisado é mais robusta, enquanto no segundo ainda 

está em processo de formulação. Apesar disso, a análise dos resultados não é apresentada por 

segmentação do período, sendo as diferenças destacadas apenas quando pertinente à dimensão 

avaliada.  

 

Desse modo, a metodologia compreendeu as seguintes técnicas de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa e análise documental e entrevistas semiestruturadas com 

gestores envolvidos com a execução da política. A pesquisa bibliográfica contemplou o 

levantamento de estudos nos temas: intersetorialidade, segurança alimentar e nutricional, 

administração pública e políticas públicas, tendo como principais instrumentos de consulta 

artigos científicos indicados por profissionais que atuam na área; artigos disponíveis nas 

bibliotecas eletrônicas como Scielo e sites de busca como o Google acadêmico; além de 

monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado.  

 

A pesquisa documental abrangeu o levantamento e a análise de atas das 

reuniões ordinárias do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado 

de Minas Gerais (CONSEA-MG); registros de reuniões do extinto Comitê Temático de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CTSANS); leis, decretos e resoluções, termos 

de cooperação técnica; Planos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Planos 

Plurianuais de Ação Governamental (PPAG), Relatórios Institucionais de Monitoramento do 

PPAG; Planos Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI); e relatórios publicados pelos 

órgãos/entidades/instituições do setor público diretamente envolvidos com a política de SANS 

do Estado de Minas Gerais (ver Apêndice A). A partir de cada documento pretendeu-se 

extrair informações relevantes que indicam como se constitui o planejamento, a execução, a 

tomada de decisões da Política Estadual de SANS, as relações entre os atores, além de 

resultados e diagnósticos obtidos no período avaliado.  

 

Pelo fato dos documentos citados não abarcarem todas as variáveis necessárias 

para a análise pretendida e, por se tratar de uma política em constante reformulação, destaca-

se a necessidade da realização de entrevistas com os atores-chave que participaram em algum 
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momento dessa Política, principalmente a partir do ano de 2015 já que, conforme relatado, 

obtém-se pouca documentação após esse período e compreende uma etapa importante de 

reestruturação da Política. Para isso, foram elaborados três roteiros semiestruturados (ver 

Apêndice B), os quais diferiam em alguns itens de acordo com o cargo/função do 

entrevistado. Os entrevistados foram selecionados tendo como base a referência técnica 

desses quanto ao tema SANS, a partir da indicação da liderança executiva do CONSEA-MG e 

tempo de atuação enquanto conselheiro governamental do CONSEA-MG; funcionários 

diretamente envolvidos no desenho da nova política, ou seja, lideranças executivas das 

instâncias existentes; atores referenciados no Plano Estadual 2012-2015 e indicados pela 

relevância da atuação no mesmo período. Não houve nenhuma recusa quanto à solicitação de 

entrevista por parte das pessoas selecionadas, embora duas entrevistas enviadas via email com 

ex-lideranças do CONSEA-MG (secretário-executivo e presidente) não tenham sido 

respondidas.  

 

 Dessa forma, foram entrevistadas nove (9) pessoas, sendo que sete (7) 

entrevistas ocorreram de forma presencial e duas (2) pessoas responderam as perguntas do 

roteiro enviadas via e-mail, uma vez que houve dificuldades de agenda/localidade para a 

realização presencial. Tais entrevistados compreenderam gestores do CTSANS, CONSEA-

MG e da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável de Minas Gerais (CAISANS-MG); e representantes governamentais das seguintes 

Secretarias Estaduais de Minas Gerais: Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria de Estado de Trabalho e 

Desenvolvimento Social (SEDESE), Secretaria de Estado de Educação (SEE), Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA) e Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). As 

entrevistas realizadas presencialmente foram transcritas e, junto com as demais, a análise do 

conteúdo se deu mediante as dimensões elencadas no marco analítico posteriormente 

referenciado. Ressalta-se que para a análise do conteúdo das entrevistas, foram abarcadas 

todas as considerações dos entrevistados, em suas diferenças e complementações. A fim de 

reservar o anonimato dos entrevistados, os mesmos são identificados no texto através das 

letras de A à I, e as principais características do perfil dos mesmos são destacados no quadro 1 

abaixo: 
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Quadro 1 - Caracterização do perfil dos entrevistados 

Entrevistado Data da 

entrevista 

Forma da 

entrevista 

Sexo Idade Formação 

profissional 

Atuação na 

área de SAN 

A 17/02/2017 Presencial Masculino 70 anos Administração Mais de 3 anos 

B 21/02/2017 Presencial Masculino 32 anos Assistência 

social 

Mais de 3 anos 

C 23/02/2017 Presencial Feminino 43 anos Administração 

Pública e 

Geografia 

Mais de 3 anos 

D 02/03/2017 Presencial Feminino 37 anos Nutrição Mais de 3 anos 

E 10/03/2017 Presencial Feminino 58 anos História 1 a 2 anos 

F 16/03/2017  Email Feminino Não 

informado 

Enfermagem Mais de 3 anos 

G 29/03/2017 Presencial Feminino 51 anos Nutrição Mais de 3 anos 

H 04/04/2017 Presencial Feminino 55 anos História Mais de 3 anos 

I 14/05/2017 Email Feminino 57 anos Nutrição Mais de 3 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir dos dados e informações coletadas, este trabalho estrutura-se em sete 

(7) capítulos. Posteriormente a esta apresentação, o capítulo 2 constitui-se pela discussão 

teórico-conceitual acerca dos principais aspectos levantados na literatura em relação à 

intersetorialidade. O objetivo dessa exposição foi tornar o conceito de intersetorialidade mais 

tangível a fim de construir um marco de análise para ser aplicado no campo da política de 

segurança alimentar. 

 

No capítulo 3 é feita uma breve apresentação sobre o conceito e o ciclo das 

políticas públicas, com o objetivo de embasar a exposição subsequente do resgate do 

histórico/trajetória da temática de SAN no âmbito mundial e no contexto da América Latina e 

Caribe. Com isso, pretende-se apresentar o cenário em nível global, o qual se reflete nas 

decisões e ações tomadas no âmbito nacional e estadual, sendo, pois, indissociáveis.  

 

O capítulo 4, por sua vez, aprofunda a análise da trajetória das ações de SAN 

no Brasil ao longo do tempo, através de programas e políticas públicas relacionadas ao tema e 

que contribuíram para a consolidação de um Sistema Nacional de SAN. Procurou-se, também, 

apresentar a situação de SAN no país através dos resultados de pesquisas estatísticas; e 

evidenciar o caráter intersetorial identificado nos marcos legais e institucionais existentes ao 

longo da trajetória. Já no capítulo 5 o conceito de SAN é detalhado, com vistas a justificar o 

seu caráter multidimensional e a consequente possibilidade do uso da estratégia intersetorial 
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para abarcar a situação de modo integral. Além disso, apresenta a construção da Política de 

SANS no Estado de Minas Gerais, abordando os principais programas, instituições e demais 

ações referentes ao tema. 

 

Em continuidade, no capítulo 6 são apresentados os principais resultados 

obtidos na análise da intersetorialidade nas ações de SANS do governo de Minas Gerais entre 

os anos de 2012 e 2017. Nesse intuito, buscou-se identificar atores, estrutura e estratégias de 

coordenação previstas no desenho da política; analisar a atuação/desempenho das instâncias 

de coordenação da política e a percepção dos atores envolvidos na produção da política em 

relação aos avanços e desafios para a prática da intersetorialidade; e identificar desafios e 

potencialidades para operacionalização da intersetorialidade intragovernamental da política de 

SANS. Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as considerações finais acerca da pesquisa, 

bem como as aproximações dos resultados com a teoria referenciada. 
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2 CONTEXTUALIZANDO A INTERSETORIALIDADE 

  

As abordagens contemporâneas relacionadas à gestão de políticas sociais têm 

como um dos seus desafios a operacionalização de práticas que sejam capazes de intervir nos 

problemas sociais na dimensão de suas complexidades e múltiplas causas, e que superem o 

modelo de atuação fragmentado e ineficaz. Nesse contexto, a intersetorialidade vem sendo 

destacada como uma das alternativas possíveis para o enfrentamento das novas situações 

vivenciadas pelo setor público e pela sociedade, tendo como base a atuação voltada para a 

integralidade da situação-problema (BICHIR; OLIVEIRA; CANATO, 2016; BRONZO, 

2007; PIRES, 2016; REPETTO, 2015).  

 

O início da discussão do tema da intersetorialidade é atribuído ao contexto de 

análise dos determinantes sociais de saúde, na década de 80, a partir da compreensão de que a 

abrangência desses fatores exigem ações que transpassassem a lógica compartimentalizada 

dos programas governamentais existentes (WHO, 2008, apud CUNNIL-GRAU, 2014). Desde 

então a requisição a abordagens mais interativas é crescente, juntamente com o entendimento 

de que os problemas e situações sociais enfrentados pelo poder público são de natureza 

complexa (wicked problems), multidimensionais e multideterminadas e envolvem uma série 

de conflitos e desacordos na definição de objetivos e soluções (BRONZO, 2010; CUNNIL-

GRAU, 2014).  

 

Na América Latina, de acordo com Repetto (2015) a preocupação com a 

intersetorialidade é um fenômeno mais recente, emergindo em meados da década de 90, com 

o objetivo inicial de alcançar racionalidade administrativa-fiscal e, posteriormente, como 

estratégia de enfrentamento aos problemas sociais, dada a crescente complexidade e inter-

relação entre eles. Para Cunnil-Grau (2014) esse fenômeno associa-se com a 

reconceitualização dos temas sociais nos países latino-americanos, os quais defendem 

abordagens multidimensionais e com enfoque nos direitos sociais tendo como base a 

perspectiva da integralidade.  

 

No caso do Brasil, os direitos sociais sob responsabilidade do Estado ganharam 

progressiva ampliação a partir da Constituição Federal de 1988. Entretanto, a provisão dos 

mesmos encontram desafios sobretudo quanto à operacionalização das ações diante das 
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grandes desigualdades que marcam a sociedade brasileira (JACCOUD, 2016). Nesse 

contexto, para a autora, a perspectiva intersetorial vem sendo reconhecida como “tema 

estratégico no campo das políticas sociais” (JACCOUD, 2016, p. 23) por ser considerada uma 

alternativa para a promoção da eficiência e resolutividade das ações públicas perante o 

contexto analisado. Apesar desse cenário, a operacionalização da intersetorialidade no Brasil 

ainda está aquém das potencialidades previstas e uma das dificuldades encontradas é o uso do 

termo descolado do seu real significado (NATALINO, 2009; PIRES, 2016). Essa 

argumentação é consensual entre autores que defendem que o termo intersetorialidade é 

utilizado, em muitos casos, de forma ampla e associado de modo ambíguo a outros conceitos, 

o que afeta a sua efetiva contribuição no enfrentamento dos desafios sociais (BICHIR; 

OLIVEIRA; CANATO, 2016; BRONZO, 2007; CUNNIL-GRAU, 2014). Entretanto, trata-se 

de um conceito polissêmico e com significados distintos, podendo, em alguns casos e para 

alguns autores, ser um termo intercambiável com as expressões coordenação, articulação, 

integração ou transversalidade. Um primeiro desafio, portanto, consiste em delimitar o sentido 

do termo intersetorialidade no presente trabalho. Ressalta-se, assim, a necessidade da 

discussão conceitual sobre o tema a partir dos autores que propõem a delimitação do 

significado da intersetorialidade, suas variáveis de análise, fatores condicionantes e causais, 

além dos pontos convergentes e diferenças encontradas entre eles. 

 

2.1 Intersetorialidade: os contornos de uma concepção 

 

A autora Cunnil-Grau (2014) distingue duas vias de definição das ações 

intersetoriais a partir do significado de “setor”. A primeira remete à lógica de ação coletiva 

(referente à distinção entre setor público, setor privado lucrativo ou sem fins lucrativos e 

comunidades), associando-se com a melhoria no desempenho estatal na prestação de 

determinados serviços públicos; e a segunda remete à conformação do aparelho 

governamental de acordo com especialidades do conhecimento (por exemplo, educação, 

saúde, etc.), e vai além da definição anterior, implicando na articulação conjunta para o 

enfrentamento de problemas ou situações sociais complexas e multicausais, com vistas a 

alcançar uma abordagem integral. A integralidade se relaciona com o entendimento de que a 

prestação de serviços deve ser direcionada para as necessidades das pessoas, famílias, 

comunidades ou territórios, isto é, procura-se privilegiar a perspectiva do receptor através da 

convergência das intervenções públicas (REPETTO, 2015). Assim, o enfoque da 
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integralidade, segundo Brugué (1994), pode se dar tanto no âmbito da concepção dos 

problemas e da atuação de gestores, como uma forma de pensar integralmente a realidade, 

quanto no âmbito das estruturas organizativas, inovando em relação às segmentações 

existentes (BRUGUÉ, 1994 apud BRONZO, 2007). 

 

Além disso, são destacadas duas premissas sob as quais se constitui a reflexão 

da intersetorialidade: a primeira está relacionada com a atribuição política, isto é, refere-se a 

um requisito de ordem conceitual/substantiva, ligado à natureza do problema, na qual a 

integração entre os setores permite a busca de abordagens integrais e soluções abrangentes de 

desenvolvimento, conferindo a especificidade ao termo; e a segunda baseia-se no fundamento 

técnico, entendendo intersetorialidade como uma estratégia de gestão, e diz respeito à 

integração entre setores de forma a possibilitar a utilização produtiva das diferenças existentes 

entre eles, por exemplo, através do compartilhamento de objetivos e recursos entre setores e 

evitando sobreposições de ações. Ressalta-se que não existe um modelo único para a 

concepção, implementação ou avaliação da ação intersetorial nos programas e políticas 

sociais, uma vez que os fatores como modo de gestão, execução, organização e direção das 

relações entre setores influenciam na produção da intersetorialidade (BRONZO, 2010; 

CUNNIL-GRAU, 2014). 

 

De modo complementar, Junqueira e Inojosa (1997) propõem que a 

intersetorialidade é uma articulação de saberes e práticas de planejamento, implementação e 

avaliação de ações com o objetivo de alcançar um efeito sinérgico em contextos complexos e, 

uma das consequências desse modelo seria a otimização dos recursos direcionados para o 

enfrentamento dessas situações (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997 apud JUNQUEIRA, 1998). 

Além disso, para Inojosa (2001) a intersetorialidade
1
 vai além do diálogo estabelecido 

eventualmente na formulação ou avaliação de um conjunto de projetos, mas abarca um 

conjunto de implicações para a ação do Estado, incluindo nova dinâmica para o aparato 

governamental, cujo foco seria segmentos da população e a preocupação com resultados e 

impactos. Portanto, a intersetorialidade “seria conseguir montar um quebra-cabeças que se 

refere àquele foco, em relação às políticas governamentais” (INOJOSA, 2001, p. 106).   

 

                                                           
1
 A autora trata a intersetorialidade e a transetorialidade como similares, a partir do entendimento de 

que ambos os termos tem o mesmo sentido: “a articulação de saberes e experiências para a solução 

sinérgica de problemas complexos” (INOJOSA, 2001, p.103). 
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Diversos autores (INOJOSA, 2001; JUNQUEIRA, 2000; MENICUCCI, 2002; 

VEIGA; BRONZO, 2007) convergem quanto à concepção da intersetorialidade, ao 

destacarem que esta abordagem aponta para um contexto de necessidade de mudanças na 

gestão dos problemas sociais e da forma de enxergar os problemas sociais, rompendo com a 

lógica tradicional, hierarquizada e fragmentada. No mesmo sentido, Bronzo (2007) 

complementa que a intersetorialidade no âmbito da gestão pública associa-se a transformações 

como os processos de descentralização e de fortalecimento dos governos locais, a emergência 

da governança, a fragilização dos modelos tradicionais de governo, “monopolistas, auto-

suficientes e hierárquicos” (BRONZO, 2007, p.11) e, também, com mudanças éticas e 

culturais. Tais transformações abrem espaço para um governo relacional, estruturado em 

redes, fluxos e visões horizontais em que a intersetorialidade associa-se com a “conexão 

necessária entre os diversos atores e distintos setores para a conformação de um governo 

adequado para dar conta da complexidade do ambiente de gestão social” (BRONZO, 2007, 

p.12). 

 

Em relação à prática da intersetorialidade, e em consonância ao que os autores 

referenciados acima defendem, Brugué (1996) destaca os desafios do cotidiano das estruturas 

burocráticas tradicionais, marcadas pelo “tipo weberiano de organizações hierárquicas, com 

especialização do conhecimento, tecnificação da gestão e repartição rígida de competências e 

funções” (BRUGUÉ, 1996 apud PIRES, 2016, p.68). Adicionalmente, para Burlandy (2009, 

p.853), “[a setorialização] por um lado gerou uma maior autonomia e fragmentação da vida 

social, por outro, ocasionou uma multiplicação do número de atores envolvidos no processo 

político e acentuou as demandas pela intervenção do Estado”. Essas características dificultam 

a ação articulada entre organizações e setores do governo, estando estes consequentemente 

vinculados aos problemas de efetividade das políticas e ao distanciamento entre as 

necessidades dos cidadãos e as ofertas de bens e serviços pelo Estado (PIRES, 2016). Isso 

abre espaço para as novas formas de coordenação, que devem levar em consideração: 

  

a crescente complexidade dos processos decisórios; a multiplicação de atores 

envolvidos e a importância da cooperação; a combinação de diferentes 

estruturas organizacionais; o amplo espectro de tarefas de coordenação 

(desde a coleta de informações até a construção de consensos políticos); a 

diferenciação das funções estatais e dos instrumentos utilizados (decretos, 

leis, incentivos financeiros, acordos formais e informais, etc.) (LECHNER, 

1997 apud BURLANDY, 2009, p.853) 
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Nesse contexto, segundo Pires (2016, p. 68), a intersetorialidade seria um 

“convite para reflexões pós-burocráticas sobre a burocracia estatal para o enfrentamento do 

desafio de integração e articulação de atores, processos e estruturas que foram sendo 

construídos e operam, tradicionalmente, de forma fragmentada”. E, diante dessa busca pela 

superação dos desafios, o referenciado autor propõe uma reflexão acerca da compreensão da 

intersetorialidade embasada na sociologia da ação pública: 

 

Em uma noção algo senso comum, a ideia de intersetorialidade parece nos 

transmitir a imagem de um conjunto diverso de atores (organizações, grupos 

e funcionários) agindo de forma cooperativa, solidária e interessada na 

concretização de uma política pública integralizada. Porém, 

alternativamente, a perspectiva da sociologia da ação pública, [...], sugere 

que tal imagem está longe de ser algo natural, automático ou derivado da 

percepção do caráter multifacetado dos problemas. A intersetorialidade 

requer ação coletiva, a qual precisa ser intencional e ativamente produzida 

no cotidiano do trabalho de implementação pelos atores nela envolvidos 

(PIRES, 2016, p.72).   

 

Assim, a ideia de “ação pública” em substituição ao termo “política pública” 

sugere que ao invés da produção da intersetorialidade ser pensada apenas como uma 

competência das estruturas administrativo-burocráticas formais do Estado ou das lideranças 

dessas estruturas, ela requer “a mobilização de diversos atores relevantes, o estímulo e a 

sustentação das interações cotidianas e organizadas entre eles na produção contínua de um 

programa, projeto ou ação governamental” (PIRES, 2016, p.70). Essa caracterização inclui 

uma série de desafios que devem ser superados e que fazem parte das relações entre os atores 

encarregados de executar as políticas públicas como, por exemplo, a resistência e o 

corporativismo burocrático; a ausência de linguagem e bases de conhecimento comuns; a 

construção de uma visão intersetorialmente compartilhada; heterogeneidades, o déficit de 

confiança e assimetria de capacidades institucionais, dentre outros (PIRES, 2016). Assim, 

para o autor, a ação intersetorial é “algo continuamente produzido e cuja produção demanda 

arranjos e instrumentos que organizem a ação coletiva dos atores envolvidos” (PIRES, 2016, 

p.78). 

 

Em outro foco de análise, e de modo complementar, outros autores 

(ARRETCHE, 2001; BICHIR, OLIVEIRA E CANATO, 2016; MENICUCCI, 2006) 

destacam que o estudo de políticas intersetoriais deve ir além da análise dos objetivos dos 

programas e políticas em seus desenhos institucionais, normativos e regulamentações e da 
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construção de consensos em relação à necessidade da articulação entre setores, devendo 

considerar as contingências e desafios dos processos de implementação de políticas públicas, 

tendo em vista que a implementação também é uma etapa autônoma e que envolve decisões 

que podem alterar e criar novas políticas. Assim, torna-se importante analisar os instrumentos, 

capacidades e relações que permitem ou dificultam a ação intersetorial.  

 

Diante da exposição de algumas convergências e complementaridades entre 

autores, cabe destacar algumas diferenças conceituais. Cunnil-Grau (2014) remetendo à 

discussão de Serra (2005) diferencia o conceito de transversalidade e intersetorialidade, ao 

encarar o primeiro como um instrumento “intraorganizativo”, o qual consiste na introdução de 

novos pontos de vista, linhas de trabalho e objetivos em diversos setores, sem uma efetiva 

transformação das estruturas sociais existentes, capaz de afetar apenas o desenho dos 

objetivos, o planejamento e a avaliação, sem interferência na gestão operativa e na produção, 

conforme destacado no trecho: 

 

O conceito de transversalidade se mostra como um instrumento 

intraorganizacional orientado para a gestão, no seio da organização, de um 

tema que não se contempla especificamente em sua estrutura orgânica básica 

e exige, para seu tratamento adequado, a implicação de todas as unidades 

verticais ou de várias delas (SERRA, 2005, p. 06). 

 

 A transversalidade responde a uma necessidade política e organizativa e se 

apresenta como uma estratégia de “solução” frente à complexidade das situações sociais e sua 

diversidade, dadas as exigências e limitações dos instrumentos e estruturas disponíveis para a 

gestão do aparato estatal. Porém, apresenta-se também como um “problema” de gestão, 

quanto às dificuldades para implementar as transformações a que se propõe 

(KALEIDOS.RED, 2010; SERRA, 2005; SOUZA, 2016). A transversalidade pode ser 

entendida sob três aspectos: 1) como conteúdo ou corrente principal, que diz respeito à 

incorporação de conteúdos e temas específicos que orientem ou condicionem a atuação de 

toda a estrutura governamental, isto é, são assuntos que ganham prioridade na agenda 

governamental e que impactam em toda estrutura institucional das políticas públicas, por 

exemplo, os projetos de promoção de igualdade de gênero, políticas para juventude, etc. 

(KALEIDOS.RED, 2010; SANDIM, 2012; SOUZA, 2016); 2) como reconhecimento, 

relaciona-se à forma como devem ser tratadas as políticas de reconhecimento de direitos de 

grupos historicamente discriminados, pelo conjunto das políticas do governo, ou seja, refere-
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se à introdução de políticas institucionalizadas de reconhecimento de pautas identitárias (por 

exemplo, das mulheres, dos índios e outros grupos sociais) que pressionem a coordenação de 

distintos setores estatais (PAPA, 2011; SOUZA, 2016); e 3) como prática ou estratégia, 

associando-se com a inovação institucional, no sentido de introdução de desenhos e 

instrumentos adequados às novas demandas do poder público, incluindo novos pontos de 

vista, novas linhas de trabalho e de objetivos aos já existentes nos setores (SERRA, 2005; 

SOUZA, 2016). 

 

Em resumo, “a característica primordial da gestão transversal seria o 

transbordamento de um tema ou conteúdo aos vários setores da política social” (SOUZA, 

2016, p.110). E para esse arranjo, é importante um órgão transversal, responsável pela 

organização de políticas direcionadas a um problema ou público-alvo (BRONZO; COSTA, 

2012 apud SOUZA, 2016).  

 

Enquanto isso, a intersetorialidade é considerada um conceito 

“interorganizacional”, ou seja, propõe a estruturação de um arranjo de governança entre os 

vários setores da política social (CUNNIL-GRAU, 2014; SERRA, 2005). Portanto, a 

intersetorialidade não depende apenas da organização ou leitura comum das políticas pelos 

setores, mas depende de uma abordagem integral do problema ou situação social, construída 

coletivamente, cuja atuação envolve a elaboração de agendas articuladas de desenvolvimento 

social ou construção de marco comum às ações (CUNNIL-GRAU, 2014; SOUZA, 2016). 

 

Souza (2016) apresenta dois esquemas que sintetizam e permitem visualizar as 

diferenças entre a estratégia transversal (fig. 1) e a intervenção intersetorial (fig. 2): 

                                      

                                   Figura 1 - Estratégia transversal 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Souza 2016, p.117. 
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                                       Figura 2 - Intervenção intersetorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Souza 2016, p. 138. 

 

Para alguns autores (BRONZO, 2007; SANDIM, 2012; VEIGA e BRONZO, 

2014), o conceito de transversalidade é composto de dimensões semelhantes à 

intersetorialidade, tratando-se de conceitos “intercambiáveis”. Segundo Souza (2016) podem 

ser descritas duas semelhanças básicas entre os conceitos: 

 

Em primeiro lugar, podemos citar a ideia de realizar intervenções sociais 

mais integradas e condizentes com os problemas públicos (PAPA, 2011). 

Além disso, ambos os conceitos advogam a sinergia e compartilhamento de 

práticas (SERRA, 2005; IPEA; 2009) e princípios da administração pública 

colaborativa, potencialmente criando redes de gestores em que predominam 

a reciprocidade e as relações de confiança (ARIZNABARRETA, 2011 apud 

IPEA, 2009), revelando, assim, mudanças na cultura organizacional. 

(SOUZA, 2016, p.112). 

 

Portanto, a diferenciação entre ambos os termos permite concluir que estes não 

são excludentes, mas guardam dimensões importantes em comum. 

 

Prosseguindo as distinções, Ornelas e Teixeira (2015) classificam as formas de 

integração setorial para a formulação de políticas públicas entre multissetoriais e 

intersetoriais. Assim, a multissetorialidade refere-se a uma alternativa para abordar a 

formulação de políticas públicas a partir da reunião de informações, conhecimentos e técnicas 

dos diversos setores, sem que haja uma conexão entre eles. Portanto, a atuação dos setores 

ocorre desarticuladamente, em um processo estático, sem interação para produção de 

resultados. Já a intersetorialidade envolve um aumento no grau de integração entre os setores 

em relação ao conceito anterior, cujos envolvidos interagem em um intercâmbio capaz de 
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gerar inovações e compartilhamentos, sob a mediação de um setor que assuma a função 

hierárquica superior de modo a promover a integração e coordenação.  

 

Outro ponto de diferenciação destacado pelos autores é entre os conceitos de 

intersetorialidade, coordenação e integração. Em relação à coordenação, segundo Bronzo 

(2007) e Cunnil-Grau (2014) a promoção da intersetorialidade vai além do significado desse 

termo, exigindo graus mais elevados de relações que se traduzam em integração das ações. 

Logo, apesar da importância da coordenação para evitar a existência de redundâncias e 

inconsistências na atuação dos setores, ela por si só não garante a integração. Ou, dito de outra 

forma, a intersetorialidade é um tipo de coordenação, mas que apresenta especificidades, ao ir 

além de uma mera articulação entre setores distintos.  

 

Para Repetto (2015), a intersetorialidade não é compreendida como um termo 

distinto da coordenação, sendo uma manifestação dessa. O autor conceitua a coordenação 

como um meio de somar esforços orientados para alcançar os objetivos estratégicos 

relacionados com questões multicausais, através da complementariedade das tarefas e 

responsabilidades entre os atores, próprias de uma direção estratégica comum. A atuação 

coordenada teria o intuito de evitar ou reduzir a duplicidade e superposição de políticas, 

diminuir as inconsistências, assegurar prioridades de políticas, apontar a coesão e coerência 

entre elas, atenuar o conflito político e burocrático e promover uma “perspectiva holística” 

que supere a setorialização das políticas (PETERS, 1998 apud REPETTO, 2015).  

 

Licha e Molina (2006) descrevem a coordenação de políticas como um 

processo de múltiplas dimensões (político e técnico, participativo e concertado, vertical e 

horizontal), de diferentes alcances (macro, meso e micro), envolvendo diversos atores, com 

vistas a promover a coerência, articulação e criação de sinergias das políticas para favorecer o 

alcance dos objetivos estratégicos. A coordenação é, portanto, apresentada pelos autores como 

um instrumento para o alcance da consistência e integralidade das políticas no âmbito da 

intervenção intersetorial e intergovernamental, ocorrendo em distintos níveis e graus de 

complexidade. Os referidos autores propuseram um “decálogo” de critérios e condições que 

embasam a coordenação de políticas, sendo eles: 1) vontade e coesão política; 2) definição de 

objetivos estratégicos; 3) estruturas e mecanismos de coordenação com objetivos e funções 

claramente definidos; 4) participação dos atores-chave; 5) institucionalidade legítima; 6) 
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capacidade de coordenação e liderança; 7) espaços de diálogo e deliberação; 8) sinergias; 9) 

cultura de cooperação e incentivos; 10) sistemas de informação, comunicação, monitoramento 

e avaliação. 

 

Adicionalmente, quanto ao conceito de integração, esse é entendido como o 

resultado do trabalho conjunto de setores para resolver um problema que os atores definem e 

assumem como comum, sendo tanto um resultado quanto uma expressão da ação intersetorial. 

Existem distintas maneiras de se entender e buscar a integração entre os setores, e são 

propostos variados graus de expressões e tipos de integração intersetorial, passando pelos 

conceitos de colaboração, convergência, consolidação e integração, sendo este último o mais 

alto nível de colaboração (CUNNIL-GRAU, 2014). Basicamente, a colaboração é 

representada por padronizações de qualificação do pessoal, existência de formulários e 

processos de solicitação únicos, protocolos de gestão de casos comuns, administração 

centralizada e autoridade de coordenação; a convergência envolve disposições contratuais 

para a transferência/realocações de fundos, acordos contratuais com uma agência diretora, 

contribuições orçamentárias/recursos compartilhados; a consolidação relaciona-se com a 

existência de relações entre agências na formulação de planos e orçamentos, no fornecimento 

contínuo de serviços, no planejamento e divisão de trabalho e responsabilidades, além do 

compartilhamento de capital humano e ativos físicos fixos; por fim, a integração abrange 

acordos formais, compartilhamento de metas, objetivos e fundos, fusão de sistemas de gestão, 

arranjos comuns de administração, enfoque conjunto para capacitação, informação e finanças 

(CORBETT; NOYES, 2008; HORWATH; MORRISON, 2007 apud CUNNIL-GRAU, 2014). 

 

Nesse mesmo sentido, Keast, Brown e Mandell (2012) destacam que, apesar de 

haver variados modelos e estruturas para a organização de serviços com o intuito de alcançar 

a integração, os esforços bem sucedidos são escassos e de curta duração. Algumas respostas 

para esse fato podem estar associadas com as falhas na compreensão dos atributos dos vários 

modelos de integração e as dificuldades de harmonização das estruturas e processos com o 

objetivo e contexto da política. Para os autores, é preciso saber “misturar e combinar” 

diferentes variáveis da integração para atender aos objetivos sociais pretendidos, no entanto, a 

escolha das opções e combinações deve ser cuidadosa (KEAST, BROWN; MANDELL, 

2012). Destacam, ainda, que a integração apresenta-se sob a forma de orientação vertical ou 

horizontal, sendo a primeira voltada para a estrutura formal e autoridade e a segunda para os 
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relacionamentos (ALTER e HAGE, 1993; ALEXANDER, 1995; CHISHOLM, 1989, apud 

KEAST; BROWN; MANDELL, 2012). Ambas as vertentes associam-se com diferentes 

mecanismos de integração e são influenciadas pelas opções políticas. 

 

No tocante à integração horizontal, as suas manifestações diferem de acordo 

com a intensidade, a formalidade e o tipo das relações identificadas, variando entre 

cooperação, coordenação e colaboração (KEAST; BROWN; MANDELL, 2012). Assim, a 

cooperação é entendida como o reflexo de operações independentes e autônomas, marcada 

por relações de curto-prazo, informais, muitas vezes temporárias e não formalizadas, em que 

há o compartilhamento de informações entre as organizações, e as relações envolvem 

relativamente menos recursos e poucos riscos. Já a coordenação ocorre a partir de um maior 

grau de esforço, de compromisso e geralmente a partir de uma maior formalidade nas 

estruturas e processos, quando há necessidade de especialização e de organização das 

atividades. As organizações também continuam separadas umas das outras, mas contribuem 

para um programa de ações estabelecido e específico. Além do compartilhamento de 

informações, há também o planejamento e provável financiamento conjunto, e os benefícios 

comuns e riscos são compartilhados. Já a colaboração é considerada o “tipo de arranjo mais 

estável e de longo prazo” (KEAST; BROWN e MANDELL, 2012, p. 329), exigindo maior 

grau de ligação entre os membros e envolvendo maiores riscos. É um processo mais 

demorado devido à complexidade e ao estabelecimento de alto grau de confiança entre os 

membros. Os envolvidos atuam de modo interdependente e assumem uma missão comum e, 

para alcançá-la, utiliza-se de compartilhamento de recursos, atividades e mudanças nos 

sistemas vigentes (KEAST; BROWN e MANDELL, 2012). Nisso, envolve uma descrição 

mais abrangente do que o mesmo termo referenciado por Cunnil-Grau (2014). 

 

Nesse sentido, os autores destacam que o esforço colaborativo (ponto máximo 

no espectro da integração horizontal) ao invés de caracterizar-se por entidades independentes 

trabalhando em conjunto para produzir determinadas tarefas, é definido no contexto de 

inovações, isto é, a visão de unidades interdependentes que precisam mudar os seus modos 

internos de operação e suas relações umas com as outras (KEAST; BROWN e MANDELL, 

2012). Essa descrição se aproxima da perspectiva de intersetorialidade proposta por Cunnil-

Grau (2014) e Bronzo (2007). 

 



27 

 

 
 

Diante dessa contextualização acerca de alguns dos conceitos que transitam 

com a noção de intersetorialidade, propõe-se apresentar a seguir os componentes e fatores que 

modelam esse tipo de estratégia.  

 

2.2 Modelos analíticos 

 

Os modelos analíticos apresentados na sequência objetivam descrever 

características importantes para a operacionalização e avaliação das estratégias intersetoriais. 

Nesse sentido, Cunnil-Grau (2014) apresenta três variáveis que incidem na modelagem da 

ação intersetorial, sendo elas:  

 

a) grau de incorporação (inclusividad) no ciclo de formação e avaliação das 

políticas: refere-se ao planejamento conjunto, racionalidade integrada introduzida no 

orçamento, no monitoramento e nos sistemas de avaliação de desempenho, a partir da 

definição clara de objetivos comuns identificados. Alguns pontos são relevantes nessa 

incorporação, como a importância dos acordos iniciais de colaboração entre os envolvidos e 

dos processos utilizados para formulá-los, e o envolvimento do público alvo pelo menos nas 

fases de planejamento e avaliação das ações; 

 

b) grau de mancomunidade (mancomunidad) na execução e financiamento das 

ações: diz respeito à união dos setores para atingir uma finalidade comum. Relaciona-se à 

existência de sistemas e mecanismos que facilitem o intercâmbio de informação; 

compartilhamento de recursos, responsabilidades e ações; 

 

c) grau de alteração das formas organizacionais prévias dos setores 

governamentais envolvidos: relaciona-se com as mudanças das dinâmicas e dos processos 

organizacionais, a necessidade de estabelecer arranjos comuns de governança.  

 

Assim, a integração entre essas variáveis comporia a intensidade da ação 

intersetorial, sendo caracterizada da seguinte forma: 

 

A alta integração de elementos consistiria em uma iniciativa de fato 

intersetorial e com grandes chances de chegar aos fins comuns adotados pela 

intervenção; e a baixa integração ocorreria em casos, por exemplo, em que 

há inclusividade no desenho da iniciativa, porém não há mancomunidade em 
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sua execução – e vice-versa –, ou quando a elaboração tem características 

top-down e a execução depende de atores locais cujos resultados dependem 

de uma implementação bottom-up. (CUNNIL-GRAU, 2014 apud SOUZA, 

2016, p.134). 
 

 

A caracterização das variáveis entre alta e baixa integração foi sintetizada no 

quadro abaixo por Souza (2016, p. 135): 

 

Quadro 2 - Intensidade da ação intersetorial segundo os graus de integração dos 

mecanismos de gestão, de execução e das estruturas organizativas 

Variáveis 

Alta integração: 

intersetorialidade de alta 

intensidade 

Baixa integração: 

intersetorialidade de baixa 

intensidade 

Inclusividade no ciclo das 

políticas públicas 

São compartilhadas a 

formulação, o monitoramento e 

a avaliação das decisões 

É abarcada apenas uma parte do 

ciclo das políticas 

Mancomunidade São compartilhadas a execução 

das decisões, a informação e os 

recursos 

São compartilhados apenas 

assuntos operacionais 

Estruturas orgânicas 

intersetoriais de governança 

São produzidas alterações nas 

estruturas organizativas dos 

setores 

Não existem arranjos específicos 

de governança para a ação 

intersetorial 

Fonte: Cunnil-Grau, 2014 apud Souza 2016, p. 135 adaptado. 

 

Em relação aos modos de direção da ação intersetorial, destaca-se a 

necessidade de uma autoridade central. O grau de controle sobre os setores governamentais 

pode variar e, consequentemente, varia a orientação da integração produzida, podendo os 

processos estar centralizados (integração vertical) ou serem manejados pelos próprios setores 

através de instâncias ad hoc de caráter intersetorial propriamente ditas (integração horizontal). 

Assim, a autora aponta os seguintes fatores de análise da intersetorialidade: os mecanismos de 

tomada de decisões e sua expressão no planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação; 

as modalidades de execução das ações, alocação de recursos para financiamento e troca de 

informações; e os formatos organizacionais suprasetoriais e intersetoriais (CUNNIL-GRAU, 

2014).  

 

Existem, também, os fatores condicionantes para o alcance da 

intersetorialidade, como o contexto político institucional (tanto nacional quanto local, 

incluindo as normas que moldam as instituições políticas, as relações intergovernamentais e 

as capacidades institucionais locais), o grau de interdependência entre os atores (os recursos 

que cada ator controla ou mobiliza, a percepção que os atores tem dos graus de dependência 
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mútua de recursos, os referenciais e marcos culturais, os mecanismos para promover a 

influência mútua e manejar os conflitos, os tipos de liderança) e o modelo existente das redes 

locais, variável de acordo com suas condições de efetividade (CUNNIL-GRAU, 2014). 

 

Para Bronzo (2007), a construção de um arranjo de natureza intersetorial pode 

ocorrer em três dimensões, sendo elas no âmbito da decisão política; institucional e operativa. 

A primeira dimensão engloba a construção e legitimação de consensos e pactuações que 

enfrentem a estrutura setorial e departamentalizada da administração responsável pela 

produção de políticas públicas. Em relação ao âmbito institucional, destacam-se as alterações 

nas estruturas, nos mecanismos e processos existentes, como as reformas do aparato 

administrativo de reestruturação de setores e competências, oferecendo suporte para a decisão 

política, cuja capacidade de coordenação política seja capaz de fomentar marcos e pautas 

comuns de ação, negociar interesses e amenizar resistências às mudanças. E no que diz 

respeito à dimensão operativa, essa se refere às mudanças no processo de trabalho, 

envolvendo ações cooperativas, compartilhamento de informações, reajustamento de fluxos e 

atividades. Quanto à operacionalização da intersetorialidade, Bronzo (2010), ressalta que: 

 

Pode-se pensar, como hipótese de trabalho, que a noção de intersetorialidade 

situa-se em um contínuo que abrangeria desde a articulação e coordenação 

de estruturas setoriais já existentes até uma gestão transversal, configurando 

formas intermediárias e arranjos organizativos que expressam a 

intersetorialidade de baixa ou de alta intensidade. O posicionamento das 

iniciativas e arranjos neste contínuo vai depender do grau de legitimidade e 

da centralidade do tema na agenda pública e no plano decisório; da 

magnitude dos arranjos e alterações institucionais necessárias para viabilizar 

a gestão horizontal das políticas; das alterações nas rotinas, práticas de 

trabalho e metodologias de entrega de bens e serviços (BRONZO, 2010, 

p.128-129). 

 

Adicionalmente, Inojosa (2001) abarca algumas das características 

apresentadas pelas autoras citadas anteriormente ao apresentar quatro aspectos básicos para o 

trabalho baseado em uma perspectiva intersetorial, quais sejam: a) a mudança de paradigmas, 

isto é, a adoção de um novo jeito de pensar, uma nova postura frente à complexidade e 

diversidade das situações enfrentadas pelo poder público; b) um projeto político 

transformador para as políticas públicas, com a atuação voltada para a transformação da 

sociedade, promoção do desenvolvimento social e redução das desigualdades; c) 

planejamento e avaliação participativos agregando diversos atores e com enfoque nos 

segmentos da população, das regiões; além da construção permanente de planos, e não apenas 
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em determinados momentos; e d) atuação em rede de compromisso social, ou seja, criação de 

uma rede na qual haja uma articulação e integração de instituições, organizações e diversos 

atores em torno de uma questão social, além da formação de grupos de trabalho, voltado para 

atuação conjunta na programação, realização, avaliação e reorientação de ações. Finalmente, a 

autora destaca, ainda, a necessidade de lideranças que tenham visão mais ampla, e não apenas 

setorial, para a realização de planejamento e ação articulados.    

 

Outro modelo para análise (KALEIDOS.RED, 2010, apud SANDIM, 2012) 

consiste em elencar fatores conformadores, tangíveis e intangíveis que definem as estratégias 

transversais, diante da consideração de que os fatores da transversalidade apresentam relação 

próxima com elementos determinantes da intersetorialidade, conforme as variáveis 

apresentadas: 

 

a) Fatores conformadores: Envolve o compartilhamento de objetivos e a 

liderança. No primeiro aspecto são observados o nível de conhecimento dos objetivos por 

parte das diferentes unidades da organização; o grau de compartilhamento ou não destes 

objetivos pelas diferentes unidades de organização; o grau de detalhe e concretude de sua 

definição e o tipo de objetivo (estratégico, substantivo ou instrumental). Em relação à 

liderança, destaca-se o nível de prioridade política do projeto, a intensidade da liderança e 

estilo exercido pelo líder; 

 

b) Fatores tangíveis: Engloba as dinâmicas de funcionamento do projeto 

transversal (nível de conhecimento dos procedimentos, grau de formalização e posição no 

organograma) e os recursos empregados para seu funcionamento (volume, origem e tipologia 

dos recursos); 

 

c) Fatores intangíveis: Compreende a descrição das relações (frequência, 

distribuição e estrutura), e o conteúdo das relações (dinâmicas, resolução de tensões e 

natureza). 

 

Os autores também reconhecem as características que um projeto transversal 

deve possuir, quais sejam: 1) participação de múltiplos atores; 2) compartilhamento de 

objetivos mínimos comuns; 3) relações continuadas e não hierárquicas entre os atores, 
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baseadas em negociação e confiança; 4) interdependência para alcance dos objetivos; 5) 

modelo de relações de interdependência funcionando de forma autônoma e autorregulada; 6) 

relações regidas por reciprocidade e colaboração (KALEIDOS.RED, 2010 apud SANDIM, 

2012). 

 

Complementarmente, Ambrózio e Andrade (2016) chamam a atenção para 

duas tipologias da literatura internacional de grau de intersetorialidade/coordenação 

horizontal. A primeira, proposta por Bourgault (2002), apresenta nove formas de 

possibilidade de gestão horizontal, que se expressam na sequência de fraca a forte intensidade 

de articulação e envolvimento horizontais, sendo eles: 1) partilha de informações; 2) consulta; 

3) decisão consensual; 4) coordenação; 5) compartilhamento de recursos materiais e expertise; 

6) parcerias de complementariedade (complementar a ação do outro); 7) ações conjuntas; 8) 

intervenção integrada superando divisões setoriais; 9) intervenção integrada compartilhando 

autonomia (BOURGAULT, 2002 apud AMBRÓZIO; ANDRADE, 2016). A segunda 

classificação proposta por Peters (1998) abarca quatro tipos de coordenação, indicando níveis 

crescentes de interação entre as políticas e esforços políticos: 1) coordenação negativa 

(organizações respeitam seus compromissos, mas não atuam para a integração das ações); 2) 

coordenação positiva (cooperação para operações conjuntas); 3) integração de políticas 

públicas; 4) desenvolvimento de estratégias governamentais (PETERS, 1998, apud 

AMBRÓZIO; ANDRADE, 2016). 

 

Todas essas variáveis de análise corroboram para o estudo das estratégias 

intersetoriais, contribuindo, assim, para a formulação de avaliações e posicionamento crítico 

acerca das políticas sociais que tem como diretriz a prática da intersetorialidade, e para a 

identificação dos desafios quanto à efetivação dessa estratégia. A literatura apresenta análises 

da promoção da intersetorialidade voltadas para diversas situações-problema de caráter 

multidimensional, como, por exemplo, os programas e políticas de enfrentamento à pobreza 

(AMBRÓZIO; ANDRADE, 2016; BARBOSA, 2014; BICHIR; OLIVEIRA; CANATO, 

2016; BRONZO, 2007, 2010; PIRES, 2016; SANDIM, 2012; VEIGA; BRONZO, 2007), 

infanto-juvenis (CUNNIL-GRAU; FÉRNANDEZ; MANRÍQUEZ, 2013; SOUZA, 2016), na 

área da saúde (BELLINI; FALLER, 2014; JUNQUEIRA, 2000), de promoção de segurança 

alimentar (ARANHA, 2014; BARBOSA, 2014; BURLANDY, 2009; GARAJAU; AFONSO, 
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2014), dentre outras. A respeito desse último tema, cabe apresentar algumas percepções dos 

autores que se aproximam do contexto do presente trabalho. 

 

2.3 Intersetorialidade no campo da Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Em relação ao tema da intersetorialidade no campo das políticas de segurança 

alimentar, tem-se o estudo de Burlandy (2009), o qual focaliza as estratégias e desafios para a 

promoção da intersetorialidade pelo governo federal no que tange à construção da Política 

Nacional de SAN. A autora corrobora com os autores citados ao longo do texto quanto às 

dificuldades enfrentadas diante da fragmentação institucional e predominância de objetivos 

setoriais, que geram alocação pouco eficiente de recursos, superposição de ações e clientelas e 

a limitação da construção de pactos nacionais mais amplos, inserindo nesse contexto, a 

importância das práticas interdisciplinares e iniciativas institucionais pautadas na 

intersetorialidade. No âmbito da Política Nacional de SAN, destaca-se a essencialidade da 

análise dos mecanismos implementados pelo governo federal para promover a articulação 

entre setores, uma vez que a construção dessa Política envolve diferentes atores 

governamentais e da sociedade civil, nos níveis local, estadual e nacional.  Nesse sentido, a 

conclusão da autora acerca da trajetória institucional da Política é que houve avanços nas 

práticas favoráveis à intersetorialidade no nível federal, apesar das dificuldades do processo, 

envolvendo tanto questões orçamentárias e de gestão, complexidade dos processos decisórios, 

aspectos operacionais do cotidiano de trabalho, dentre outros.  

 

  Adicionalmente, Aranha (2014) apresenta a experiência brasileira na área de 

segurança alimentar, com o foco na estratégia Fome Zero iniciada no ano de 2003 pelo 

governo federal, na perspectiva da intersetorialidade. Nesse cenário, a autora identificou que 

essa estratégia apresentou uma integração entre as áreas de segurança alimentar e nutricional e 

as demais políticas públicas, como as das áreas da saúde, educação, assistência social, 

agrícola, agrária e ambiental; além da construção de canais de participação popular e o 

envolvimento da população. Portanto, quanto ao aspecto do enfrentamento à fome, a atuação 

voltada para a intersetorialidade mostrou-se promissora nessa estratégia, segundo a autora. 

 

Já em relação ao estudo de Barbosa (2014), o enfoque é dado na 

implementação de programas estaduais do governo de Minas Gerais no âmbito da ação 
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intersetorial, incluindo o Programa Cultivar, Nutrir e Educar, implementado em 2011, o qual 

propunha a garantia da segurança alimentar e nutricional aos alunos da rede púbica de ensino, 

de forma intersetorial. Foram avaliados aspectos como o compartilhamento de objetivos, 

planejamento, ações, procedimentos, fluxos de trabalho e informações entre os envolvidos na 

implementação do Programa, basicamente envolvendo diretamente três Secretarias Estaduais 

e uma instância gestora não executora, cujos resultados indicaram a efetivação da estratégia 

intersetorial, apesar da existência de aspectos a serem melhorados.    

 

Tais estudos serão retomados ao longo deste trabalho, e indicam a necessidade 

de se analisar a intersetorialidade nas ações de promoção da segurança alimentar, por se tratar 

de um tema que envolve o campo de trabalho de vários setores e apresenta características 

multidimensionais, conforme será esclarecido nos próximos capítulos. Ademais, constata-se a 

necessidade de aprofundar os estudos relacionados à temática, diante da carência dos mesmos, 

incluindo a avaliação no âmbito estadual. A partir disso, neste trabalho pretende-se esclarecer 

como a estratégia da intersetorialidade se expressa na gestão da Política Estadual SANS do 

Estado de Minas Gerais e quais são os desafios da articulação horizontal entre os setores 

governamentais, a fim de atingir o objetivo de garantir o direito social da alimentação 

adequada a toda a população. Para isso, foram selecionadas as dimensões de análise elencadas 

no marco analítico proposto por Cunnil-Grau (2014), isto é, a inclusividade, mancomunidade 

e estruturas intersetoriais de governança; e alguns dos fatores condicionantes à prática da 

intersetorialidade. Em complementação, algumas das variáveis expostas no marco teórico 

foram incorporadas a essas dimensões e serão descritas posteriormente, bem como serão 

utilizadas para a discussão dos resultados.  

 

A fim de adentrar nesse campo de estudo, no próximo capítulo será 

apresentado como se deu o processo de construção do conceito e institucionalização da SAN 

no mundo e na América Latina, após uma introdução sobre o ciclo das políticas públicas. 
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3  O TEMA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: TRAJETÓRIA E 

INSTITUCIONALIDADE 

 

 

O entendimento do conceito de segurança alimentar e nutricional da forma 

como se dá atualmente é resultado de um processo de construção histórica em nível global, 

sendo moldada pelos diferentes contextos.   

 

O alimento tem a função primordial de suprir as necessidades biológicas dos 

seres vivos, porém, mais do que isso, está atrelado a diversos aspectos da cultura humana, 

possuindo significados antropológicos, éticos, sociais e psicológicos, além de ser 

historicamente relacionado com a origem da socialização, o desenvolvimento da linguagem e 

das civilizações (CARNEIRO, 2005; OLIVEIRA, 2014). Sua obtenção está condicionada a 

diferentes fatores, como aos aspectos ambientais (clima, localização geográfica, etc.), 

político-econômicos (produção, distribuição), históricos, culturais e ideológicos, tecnológicos 

e ecológicos dentre outros (ABREU et al., 2001; SILVA, 2014). Portanto, diante das 

diferentes variáveis a que a produção, a disponibilidade e o acesso aos alimentos estão 

sujeitos, destaca-se que a discussão acerca da falta do alimento, ou sua insuficiência em 

quantidade e/ou qualidade perpassa por questões abrangentes, que vai além dos quesitos 

“técnicos” da oferta, englobando também a arena social e política, que diz respeito à 

capacidade de acesso aos alimentos, sobretudo pela população em situação de vulnerabilidade 

social (SILVA, 2014).  

 

Tendo como base as várias forças que atuam nesse cenário, é evidente a 

necessidade da atuação do poder público para alcançar o objetivo de acesso à alimentação 

adequada para toda a população. A atuação governamental geralmente se dá via políticas 

públicas e, nessa perspectiva, na primeira seção (3.1) será abordado brevemente o conceito e o 

ciclo das políticas públicas. Essa exposição não pretende esgotar o tema, mas sim trazer à tona 

características que serão observadas ao longo da abordagem sobre as ações de promoção da 

SAN pelo setor público. Posteriormente, a seção 3.2 tem o propósito de apresentar os 

principais acontecimentos no contexto mundial que impulsionaram as discussões relacionadas 

com a segurança alimentar, e a evolução do entendimento desse conceito; já a seção 3.3 volta-

se para a discussão no contexto da América Latina e Caribe.  
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3.1 Políticas Públicas: uma introdução necessária 

 

Existe um debate conceitual acerca da definição e caracterização do termo 

política pública. Apesar da ênfase mais recente dada à área das políticas públicas, desde a 

década de 30 há contribuições para a construção dessa temática, como a do cientista Lasswell 

que introduziu a expressão policy analysis, como “forma de conciliar conhecimento 

científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e também como forma de 

estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo” (SOUZA, 2006, 

p.23). Para ele, decisões e análises sobre política pública implicam em responder aos 

questionamentos: quem ganha o quê, por que e que diferença faz. Posteriormente, Easton 

(1965) definiu a política pública como um sistema, isto é, como uma relação entre 

formulação, resultados e o ambiente (SOUZA, 2006).  

 

Segundo Rua (1997), as políticas públicas (policies), são outputs resultantes 

das atividades políticas (politics). Sendo assim, compreendem “o conjunto das decisões e 

ações relativas à alocação imperativa de valores” (RUA, 1997, p.1). Geralmente elas vão além 

das decisões políticas, necessitando da atuação estratégica para a implementação do que foi 

decidido. Além disso, a autora destaca a dimensão “pública” do termo, uma vez que isto 

representa o caráter imperativo das ações e decisões, sendo estas revestidas da autoridade 

soberana do poder público.  

 

Outra visão, mas não excludente das demais, é representada pela caracterização 

de política pública descrita por Saravia (2006): 

 

Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela [a política 

pública] é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, 

preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de 

um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 

estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os 

objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006, p. 28). 

 

Assim, de acordo com Souza (2006), não há uma única, nem melhor, definição 

para o termo política pública. Diante das várias abordagens, a autora defende que o 

significado do termo pode ser resumido como o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. Dessa forma, as políticas públicas são 
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formuladas através da tradução dos propósitos e plataformas eleitorais dos governos 

democráticos em programas e ações que terão efeitos no mundo real. 

 

Na década de 50, Lasswell propõe a ideia de policy process, composto por 

estágios orientados em forma cronológica e sequencial da política pública. A partir dessa 

tipologia, outras foram criadas e adaptadas, chegando aos subestágios convencionalmente 

mais usados (BARBOSA, 2014), sendo eles: 1) a definição de agenda, representando, 

basicamente, o momento em que determinada questão ganha atenção social e é reconhecida 

como assunto público; 2) elaboração: identificação e delimitação de um problema atual ou 

potencial, a determinação de possíveis alternativas para atuação, avaliação de custos e efeitos 

e estabelecimento de prioridades; 3) formulação: envolve a seleção e especificação da 

alternativa considerada mais conveniente, é a etapa em que os problemas expressos, as 

propostas e as reivindicações são transformados em programas governamentais; 4) 

implementação: preparação para executar a política pública, através da elaboração de planos, 

programas e projetos; 5) execução: conjunto de ações para pôr em prática a política; 6) 

acompanhamento: processo sistemático de supervisão das ações em execução, a fim de 

identificar necessidades de correções e assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos; 7) 

avaliação: onde são mensurados e analisados os resultados da política pública para a 

sociedade (SARAVIA, 2006).  

 

Tal abordagem segmentada é regularmente criticada por distanciar-se da forma 

como habitualmente ocorre na prática (de maneira improvisada e desordenada), contudo 

corrobora-se com ideia de que mesmo que a sequência sugerida não seja seguida, as etapas 

mencionadas estão geralmente presentes nas políticas públicas (BARBOSA, 2014; 

SARAVIA; 2006). Nessa conjuntura, destaca-se também a influência de outros fatores nas 

políticas públicas, como a sua integração junto a um conjunto de políticas governamentais e o 

papel das instituições, responsáveis por estabelecer os condicionantes e as principais 

definições que configuram a política (SARAVIA, 2006). 

 

A respeito do planejamento do Estado de Minas Gerais acerca dos programas e 

ações que contemplam as políticas públicas a serem implementadas, cabe destacar os 

instrumentos utilizados, os quais contemplam o longo, médio e curto prazo. O PMDI 

apresenta a estratégia governamental de longo prazo, e estabelece a base para a elaboração 
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dos demais instrumentos. A partir das diretrizes do PMDI é elaborado o PPAG, instrumento 

normatizador de médio prazo, responsável por direcionar a atuação governamental ao longo 

de quatro anos, através da estruturação de programas, projetos e processos. O PPAG possui 

um ciclo específico, compreendendo as etapas de elaboração da programação, a cada quatro 

anos; e avaliação, monitoramento e revisão anuais. Os programas e ações a serem priorizados, 

as regras para a elaboração do orçamento e as metas fiscais para os próximos três anos a partir 

da elaboração do PPAG são definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, por fim, a cada 

ano é elaborada a Lei Orçamentária Anual, a qual contempla a especificação dos recursos que 

financiarão cada ação e suas despesas do conjunto elencado no PPAG (REIS et al. 2013). 

 

Com isso, reitera-se que não constitui propósito deste trabalho o 

aprofundamento no arcabouço teórico envolvido na análise das políticas públicas enquanto 

campo de estudo, mas sim apresentar a discussão, de forma a indicar as variáveis perceptíveis 

na atuação estatal através desse instrumento. Dessa forma, contextualizando com o objeto de 

estudo do presente trabalho, as ações governamentais voltadas à problemática da SAN foram 

variáveis ao longo do tempo e, de acordo com os contextos, indicaram a necessidade de novas 

práticas para a seu enfrentamento, na qual se inclui a intersetorialidade. 

 

Na seção a seguir pode-se perceber, por exemplo, como o tema da SAN 

ganhou notoriedade, entrando na agenda política e sendo reconhecida como assunto público 

mundial; e quais foram os desdobramentos dessa entrada, relacionando-se assim, com as 

etapas de elaboração, formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação das 

ações, tendo como consequência a ampliação da atuação governamental e do entendimento do 

seu conceito.  

 

3.2 A construção do conceito de segurança alimentar e nutricional em nível global: uma 

visão abrangente  

 

As estratégias adotadas para promoção da SAN, bem como a responsabilização 

por parte do Estado nas ações de combate à fome, miséria e alimentação inadequada variam 

de acordo com contextos específicos (SILVA, 2014). Torna-se relevante a compreensão do 

cenário que modela a temática, como ponto essencial para identificar os componentes que dão 
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significado ao termo. Portanto, apresenta-se a seguir aspectos que demonstram a construção 

gradual do conceito, o qual será aprofundado no próximo capítulo. 

 

A análise histórica das políticas públicas no mundo evidencia que a inserção da 

SAN na agenda governamental nem sempre foi prioritária, variando entre períodos de 

destaque e retrocessos, devido a diversos interesses e envolvimento de atores sociais com 

níveis diferentes de poder de influência em termos de decisão política. As várias influências 

fazem com que o conceito de SAN seja continuamente debatido, conforme destaca Leão 

(2013):  

 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional é um conceito em 

permanente construção. A questão alimentar e nutricional está relacionada 

com diferentes interesses e diversos aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos, razão pela qual sua concepção ainda é assunto debatido por 

variados segmentos da sociedade, no Brasil e no mundo. Além disso, o 

conceito evolui à medida que avança a história da humanidade e alteram-se a 

organização social e as relações de poder em uma sociedade (LEÃO, 2013, 

p.11). 

 

Historicamente, a concepção da segurança alimentar origina-se no contexto de 

maior preocupação mundial com a fome, sendo esta proveniente da redução da 

disponibilidade de alimentos, sobretudo a partir das grandes guerras mundiais. No início do 

século XX, com o fim da Primeira Guerra Mundial (1918-1924), principalmente os países do 

continente europeu sentiram os efeitos dos combates na economia e isso aumentou o temor 

em relação à falta do acesso aos alimentos e as consequências que isso poderia trazer às 

nações (CONTI, 2009; LEÃO, 2013; MALUF; MENEZES; MARQUES, 2000; PINHEIRO, 

2009; SILVA, 2014). O termo “segurança alimentar” começou a ser utilizado nesse período, 

vinculado à “preocupação de garantir estoques mínimos de sobrevivência para as populações 

dos países centrais em situações de calamidades, desastres, guerras, etc.” (PINHEIRO, 2009, 

p. 53). Portanto, a compreensão inicial da segurança alimentar diz respeito à capacidade de 

cada país produzir sua própria alimentação, uma vez que a garantia do alimento era uma 

forma de prevenir a dependência e vulnerabilidade da nação em relação às decisões de outros 

países com possíveis boicotes e embargos por motivos políticos e militares, remetendo, assim, 

à ideia da segurança nacional (CONTI, 2009; LEÃO, 2013; MALUF; MENEZES; 

MARQUES, 2000; PINHEIRO, 2009).  
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Tal situação de conflitos e destruição expandiu-se para outros continentes com 

a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e o período da Guerra Fria (1947-1953). Para Silva 

(2014, p. 9), o combate à fome nesse período passou a ser um “elemento estratégico 

importante no jogo de disputas pelo controle geopolítico mundial”, uma vez que a atuação 

nessa área em países pobres foi entendida pelos Estados Unidos como uma forma de reduzir a 

expansão do domínio comunista liderado pela União Soviética. A alimentação passou a ser 

vista como uma “arma”, e a segurança alimentar se inseriu numa perspectiva de dominação e 

poder, um instrumento pelo qual um país, sobretudo as grandes potências, poderia controlar 

outros com frágeis estruturas produtivas (LEÃO, 2013; MALUF; MENEZES, 2003 apud 

PINHEIRO, 2009; SILVA, 2014).  

 

Nessa circunstância, surgiram as cooperações internacionais, organizações 

multilaterais e acordos internacionais como estratégias para a redução de situações instáveis, 

potenciais geradores de processos revolucionários. Essas cooperações passaram a discutir 

temas como o “comércio internacional, desenvolvimento da agricultura, ajuda humanitária, 

entre outros” (SILVA, 2014, p.9), o que colaborou para a ampliação do entendimento da 

complexidade e multicausalidade do problema da fome.  

 

Nesse sentido, um dos marcos do envolvimento internacional em relação a essa 

temática foi a Conferência de Alimentação de Hot Springs, no ano de 1943 nos Estados 

Unidos, convocada pelas Nações Unidas, com o intuito de discutir estratégias frente às 

consequências da guerra. Um dos desdobramentos desse encontro foi a definição da criação 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture 

Organization – FAO), que veio a ocorrer em 1945, e é considerada a referência na elaboração 

e planejamento das estratégias contra a fome (HIRAI; ANJOS, 2007; SILVA, 2014). 

 

Apesar desses avanços, o cenário pós-guerra caracterizava-se pela permanência 

dos desafios globais da luta contra a fome, sobretudo nas localidades em situação de conflitos, 

como os continentes asiático e africano. Outro fato que contribuiu para agravar o problema foi 

a crise mundial na produção de alimentos, provocada pela quebra de safras de importantes 

países produtores. A baixa de estoques de alimentos ativou o debate em prol da necessidade 

de modernização do setor agrícola para aumento da produção, processo que ficou conhecido 
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como Revolução Verde
2
. Tal ideia estava associada à concepção do momento de que a 

insegurança alimentar relacionava-se com a produção insuficiente de alimentos nos países 

mais pobres. Entretanto, posteriormente avaliou-se que, apesar do aumento na quantidade de 

alimentos produzidos, essa medida não foi suficiente para acabar com o problema da fome e, 

contrariamente, gerou consequências negativas na diversidade de culturas alimentares e nas 

relações sociais (LEÃO, 2013; SILVA, 2014).  

 

Mediante essa conjuntura, no ano de 1974 ocorreu a I Conferência Mundial de 

Alimentação das Nações Unidas, em Roma, a partir da qual, segundo Pinheiro (2009), a 

segurança alimentar efetivamente ganhou destaque na agenda política mundial. Uma 

conquista importante nas discussões nesse período foi a compreensão de que a garantia da 

segurança alimentar deveria ir além do aumento da produção de alimentos, sendo necessária a 

atuação dos países na manutenção da regularidade do abastecimento e da oferta, através da 

estocagem de alimentos (LEÃO, 2013; SILVA, 2014). Para Leão (2013), nessa época o 

enfoque do conceito de segurança alimentar ainda era predominante no produto e, portanto, a 

questão da alimentação enquanto direito dos cidadãos ficava em segundo plano. 

 

A partir dos anos oitenta novas abordagens incrementaram o entendimento da 

segurança alimentar para além de uma visão simplesmente técnica a respeito da produção de 

alimentos, ressaltando a necessidade de se considerar as questões sociais e políticas 

envolvidas na capacidade de acesso por parte da população. Diante disso, a FAO passou a 

destacar a pobreza de grande parte da população como a principal causa que circunda o 

problema da fome, a partir da concepção de que ambos os fenômenos se influenciam 

mutuamente, exigindo estratégias mais amplas de combate (LEÃO, 2013; MALUF; 

MENEZES; MARQUES, 2000; SILVA, 2014). Segundo Leão, o “conceito de segurança 

alimentar passou a ser relacionado com a garantia do acesso físico e econômico de todas as 

pessoas a quantidades suficientes de alimentos de forma permanente” (LEÃO, 2013, p.12). 

 

                                                           
2
 A Revolução Verde, ocorrida durante as décadas de 60 e 70, tinha como fundamento a modernização 

e eficiência da agricultura, baseada em técnicas e inovações da indústria química, com o uso de 

sementes de alto rendimento, fertilizantes, pesticidas, irrigação, mecanização e utilização de novas 

variedades genéticas, visando o aumento da produção agrícola em países menos desenvolvidos. 

Posteriormente, foram identificadas graves consequências ambientais, econômicas e sociais dessas 

ações, como a redução da biodiversidade, menor resistência a pragas, contaminação do solo e dos 

alimentos com agrotóxicos, êxodo rural, aumento do desemprego e precarização social nas periferias 

das grandes cidades (LEÃO, 2013; PINHEIRO, 2009). 
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Outra contribuição importante à temática ocorreu a partir da Conferência 

Internacional de Nutrição, organizada pela FAO e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em 1992, ao incorporar a dimensão nutricional e sanitária ao conceito, passando a ser adotado 

o termo “segurança alimentar e nutricional”/SAN (SILVA, 2014, p.13). Basicamente, a 

dimensão alimentar refere-se à produção, comercialização e disponibilidade de alimentos, 

enquanto o aspecto nutricional inclui as escolhas, preparo e consumo dos alimentos incluindo 

a relação com a saúde humana (BURITY et al., 2010; SILVA, 2014). A noção de alimentos 

seguros diz respeito a não contaminação biológica ou química e, em relação à qualidade, são 

abrangidos os aspectos nutricionais, biológicos, sanitários e tecnológicos, além da produção 

de forma sustentável, equilibrada e culturalmente aceitável (LEÃO, 2013). Percebe-se, 

portanto, que no final da década de oitenta e início da década de noventa houve uma 

ampliação do debate acerca do combate à fome, e sua relação com a pobreza. 

 

Em 1993, com a Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada em 

Viena, reafirmou-se a alimentação adequada enquanto direito humano, previsto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), onde é discutido no contexto da promoção do direito 

a um padrão adequado de vida (LEÃO, 2013). 

 

Nesse cenário, na Cúpula Mundial da Alimentação em 1996, o papel do Direito 

Humano a Alimentação Adequada (DHAA
3
) foi associado definitivamente à garantia da 

SAN. “A partir de então, de forma progressiva a segurança alimentar e nutricional começa a 

ser entendida como uma possível estratégia para garantir o DHAA a todos” (LEÃO, 2013, 

p.13). Nesse evento foi acordada a meta de redução pela metade do número de subnutridos no 

mundo até o ano de 2015.  

 

Em 2002 houve uma nova Conferência organizada pela FAO com o nome 

“Cúpula + 5”, na qual foi identificada a necessidade de ampliação da vontade política nas 

políticas de combate à fome, diante dos resultados pouco significativos alcançados até então 

(HIRAI; ANJOS, 2007). 

 

Dentre outros eventos ao longo desses anos destacam-se, ainda, os recentes 

acordos e incentivos internacionais, reforçando a importância do tema e a abrangência das 

                                                           
3
 O conceito de DHAA e sua relação com a SAN estão detalhados no capítulo 5. 
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ações que passaram a incluir, além do combate à fome, as estratégias de prevenção ao 

sobrepeso e suas consequências para saúde, bem como a questão da sustentabilidade dos 

sistemas alimentares. Assim, em 2012 aconteceu a Assembleia Mundial da Saúde, onde foi 

aprovado um Plano de Aplicação Integral sobre a Nutrição Materna e infantil; em 2013 os 

países se comprometeram com o Plano de Ação Mundial para a prevenção e controle das 

enfermidades não transmissíveis, inserindo-se aí o papel da alimentação saudável; em 2014 

ocorreu II Conferência Internacional sobre Nutrição em Roma, organizada pela FAO/OMS, 

que resultou em um Marco de Ação com 60 recomendações de políticas com vistas ao alcance 

dos objetivos. Além disso, foi declarado o Decênio de Ação pela Nutrição 2016 – 2025, com 

o objetivo de situar a nutrição no centro da agenda pública e promover a cooperação acerca da 

SAN em todo o mundo. Tais ferramentas permitem orientar as ações públicas para a 

promoção das ações de SAN e alcançar o desenvolvimento sustentável (ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA; 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017).  

 

Visando orientar as decisões dos países, em 2016 entrou em vigor os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dando continuidade aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Dos dezessete objetivos propostos na nova agenda de 

ação global a serem alcançados até 2030, citam-se seis compromissos assumidos na temática 

de SAN, quais sejam: Objetivo 1: erradicação da pobreza- acabar com a pobreza em todas as 

suas formas, em todos os lugares; Objetivo 2: acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; Objetivo 3: saúde de 

qualidade – assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; Objetivo 6: água limpa e saneamento – garantir disponibilidade e manejo sustentável 

da água e saneamento para todos; Objetivo 12: consumo responsável – assegurar padrões de 

produção e consumo sustentáveis; Objetivo 15: vida sobre a terra – proteger, recuperar e 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da 

biodiversidade (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 2017). 

 

Diante do que foi destacado do cenário mundial, a figura 3 abaixo sintetiza os 

principais acontecimentos citados que representaram pontos referenciais da discussão da SAN 

no mundo, e a incorporação das dimensões nesse conceito. 
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Figura 3 – Marcos institucionais e a evolução do conceito de segurança alimentar e nutricional no âmbito mundial 
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No contexto da América Latina e Caribe, percebe-se um acompanhamento da 

evolução da temática de SAN como no restante do mundo, com algumas peculiaridades. O 

ponto chave dos países pertencentes a esse território é a grande desigualdade social e a 

pobreza acentuada, e é isso que direciona a preocupação das políticas governamentais 

relacionadas à alimentação nessas localidades, conforme explicitado na próxima seção. 

 

3.3  Desafios e perspectivas da segurança alimentar e nutricional na América Latina e 

Caribe 

 

Em relação à América Latina e Caribe, Maluf e Prado (2015) ressaltam que 

apesar dos países que compõem esse território serem tradicionais na produção agroalimentar e 

na exportação de alimentos, esta variável não foi decisiva para erradicar o problema da fome 

que assola a população, corroborando com o debate visto anteriormente de que a segurança 

alimentar não é obtida apenas com o aumento da produção de alimentos. Segundo os autores, 

isso leva a considerar que 

 

a questão alimentar no continente latino-americano está estreitamente 

associada à equidade social como, de resto, acontece com todos os temas 

relevantes numa região marcada por elevados índices de pobreza e 

desigualdade social (MALUF; PRADO, 2015, p. 13)
4
.  

 

Para Schetzman (1994), o enfoque da “versão latino-americana” para a 

segurança alimentar era voltado ao papel central da autossuficiência produtiva nacional, 

devido às próprias características das sociedades desse território e das relações econômicas 

internacionais, que tornava desiguais as trocas entre os países (SCHEJTMAN, 1994 apud 

PINHEIRO, 2009). Além disso, outra característica peculiar em alguns países latino-

americanos foi o incentivo à agricultura camponesa, colocando ênfase no mercado interno 

para valorização dos produtos próprios. Assim, a segurança alimentar encontrou espaço que 

se limitou à produção agroalimentar e ao aspecto nutricional e de consumo (MALUF; 

PRADO, 2015; PINHEIRO, 2009).  

 

                                                           
4
 Para os autores há, pelo menos, dois elos entre a questão alimentar e a equidade social sendo eles: a 

disponibilidade de alimentos em quantidade suficiente e a preços acessíveis e o segundo relaciona-se 

com as oportunidades de trabalho e renda oferecidas pelas “atividades de produção, distribuição e 

consumo de alimentos nas formas de agricultura de base familiar, agroindústrias de menor porte, 

pequeno varejo e serviços de alimentação” (MALUF; PRADO, 2015, p. 14).  
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Nesse sentido, destaca-se a experiência precursora do México ao esquematizar 

o Sistema Alimentar Mexicano (SAM) entre os anos 1980 e 1982, o qual consistiu em uma 

política agroalimentar que se tornou referência para os demais países, apesar dos resultados 

modestos. (SCHEJTMAN, 1994 apud MALUF; PRADO, 2015). Em relação a esse sistema, 

Veiga (2007) reitera que: 

 

Através de uma redução dos preços pagos pelos „camponeses‟ na compra de 

fertilizantes e sementes, de empréstimos, da criação de um bom seguro 

agrícola e de certo aumento de preços para seus produtos, sem repasse ao 

consumidor final, o SAM obteve resultados mais rápidos do que haviam 

imaginado seus idealizadores (...). Na verdade, o SAM mostrara-se um 

programa caro e gerador de fortes conflitos políticos e resistências na 

máquina administrativa (VEIGA, 2007, p.179) 

 

O SAM foi reestruturado posteriormente em programas cujas tentativas era 

criar condições para que os camponeses se tornassem agricultores familiares economicamente 

viáveis. Contudo o sistema apresentou-se vulnerável em sua existência, pois não foi capaz de 

responder às demandas de consumo da sociedade industrial (VEIGA, 2007).  

 

Outro ponto marcante da história dos países latino americanos no âmbito 

macro político e que trouxeram consequências negativas para a segurança alimentar foi o 

ajuste estrutural da década de 1980, a partir das regras do Consenso de Washington
5
. Aos 

impactos da crise econômica dessa época decorreram graves problemas na capacidade de 

acesso aos alimentos e na precariedade na disponibilidade desses bens. Ademais, houve 

aumento do desemprego; decréscimo do salário mínimo e de níveis de suficiência produtiva 

de alimentos; dificuldades de importação, que provocaram consequências sobre a alimentação 

da população, dentre outras consequências (MALUF; PRADO, 2015; PINHEIRO, 2009). 

Segundo Maluf e Prado (2015), nesse contexto, 

 

Ressurgiram, também, propostas para promover a auto-suficiência alimentar 

através de produção própria ou do comércio intra-regional. A América 

Latina tem uma antiga e reiterada intenção de superar, por meio da 

                                                           
5
 O Consenso de Washington foi um conjunto de dez regras básicas formuladas no ano de 1989 por 

economistas de instituições financeiras como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro 

dos Estados Unidos, com o objetivo de promover o ajuste macroeconômico dos países em 

desenvolvimento. De caráter neoliberal, propunha a liberalização comercial e desregulamentação 

econômica, a derrubada das barreiras comerciais e a livre circulação de bens, de trabalho e de capital, 

alocação de capitais internacionais e a abertura dos setores da economia às multinacionais próprias 

(PINHEIRO, 2009). 
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integração regional, as limitações individuais dos países em termos 

econômicos e de recursos naturais. O objetivo da segurança alimentar esteve 

presente em várias iniciativas de âmbito regional e sub-regional nas décadas 

de 1980 e 1990, ainda que com duas ênfases nem sempre articuladas: uma 

setorial na agricultura e agroindústria (segurança no abastecimento 

alimentar), e outra nos indivíduos e famílias (segurança nutricional). 

(MALUF; PRADO, 2015, p. 16). 

 

Todavia, as iniciativas tiveram poucos resultados, sendo estes limitados a 

promover cooperação, comércio entre países envolvidos e formulação de planos alimentares 

nacionais. Para os autores, a maioria dos países da América Latina e o Caribe têm presenciado 

nos últimos anos um aumento no enfoque da SAN nas mobilizações sociais e políticas 

públicas, tendo como influência, também, os incentivos da FAO para a elaboração de planos 

nacionais de SAN (MALUF; PRADO, 2015). 

 

Diante disso, destacam-se os acordos e cooperações entre os países como 

estratégia conjunta de enfrentamento à situação da fome e da pobreza. No ano de 2005 foi 

referendada a Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome por todos os países que compõem 

essa região, com o objetivo de erradicação total da fome, através de políticas públicas e 

projetos multissetoriais de alto impacto em âmbito regional e nacional. Além dessa, outras 

ações elencadas ao longo das últimas décadas são as cooperações “sul-sul” entre os países 

desse pólo. Alguns exemplos são: a Mesoamérica Sem Fome (colaboração entre FAO e a 

Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento), Plano de 

Erradicação da Fome e da Pobreza “Hugo Chávez Frías” nos países da Aliança Bolivariana 

pelos Povos da Nossa América e Petrocaribe, o Programa Fome Zero do Brasil e a Cruzada 

Nacional México sem Fome (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 2015; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA; ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017).  

 

Recentemente, em 2015, um dos grandes avanços da integração regional para 

as ações de SANS foi a adoção do Plano de Segurança Alimentar, Nutrição e Erradicação da 

Fome pelo órgão Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos com o apoio da 

FAO. Nesse plano, são estabelecidas diretrizes para potencializar as ações regionais dos 

países da América Latina e Caribe, e onde foi estabelecida a meta de acabar com a fome até 

2025. Além dos Planos de ação mundial relatados no tópico anterior, os países da América 
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Latina e Caribe e América do Norte aprovaram em 2014 o Plano de Ação para a prevenção da 

obesidade em crianças e adolescentes (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 2015; ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA; 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017). 

 

Segundo relatório publicado pela FAO no ano de 2015, a região alcançou a 

meta de redução da fome, prevista nos ODM, passando de 14,7% da população afetada entre 

os anos de 1990-1992, para 5,5% (3,4 milhões de pessoas) entre 2014-2016. Os avanços 

nesses países foram atribuídos à situação macroeconômica positiva nas últimas décadas, ao 

compromisso político dos países com a causa, ao aumento dos gastos públicos nas questões 

sociais, e pelas demais iniciativas relatadas. Além disso, no documento consta que ao mudar o 

enfoque da luta contra a fome de um olhar setorial a um enfoque transversal e intersetorial, 

permitiu responder as necessidades da população, abordando as várias causas da fome por 

meio da participação de todos os atores sociais. Porém, apesar das conquistas, a quantidade de 

pessoas que passa fome, apresenta desnutrição e deficiência de micronutrientes ainda é 

proeminente e coexiste com a situação de rápido aumento na prevalência de sobrepeso e 

obesidade, principalmente pela falta de acesso a uma alimentação saudável, exigindo, assim 

análises profundas da sustentabilidade e relevância do sistema alimentar vigente 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA, 2015; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA; ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD, 2017). 

 

No Brasil as ações de SAN também estiveram inicialmente interligadas com a 

questão da fome e desnutrição, associada à pobreza de grande parte da população e à 

desigualdade social (PINHEIRO, 2009). Conforme será detalhado no próximo capítulo, as 

políticas governamentais do país voltadas para a temática da alimentação sofreram avanços e 

retrocessos ao longo do percurso histórico, mas, de modo geral, tornaram-se progressivamente 

mais presentes na agenda política dos governos.  
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4 A CONSTITUIÇÃO E A TRAJETÓRIA DAS AÇÕES EM SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO BRASIL 

 

A inserção das ações de SAN na agenda dos governos brasileiros apresenta 

uma trajetória constituída de vários desafios, conforme aponta Silva (2014): 

 

a temática da segurança alimentar sempre esteve inserida de maneira 

precária na agenda governamental, ligada a estruturas e programas, muitas 

vezes clientelistas, sem critérios claros de acesso, sem autonomia 

orçamentária e sujeita a descontinuidades. As propostas que visavam superar 

essa deficiência tiveram pouco ou nenhum resultado programático concreto, 

ficando, no máximo, no mero plano do discurso. Mesmo assim, os anos 1980 

e 1990 apresentaram avanços importantes, muito em virtude da mobilização 

social que se verificou em torno do tema, que serviram, inclusive, como 

embriões para os avanços alcançados nos anos posteriores [...] (SILVA, 

2014, p. 30-31). 
 

 

Corroborando com o autor, Vasconcelos (2005) ressalta, também, a 

instabilidade institucional da política de alimentação e nutrição no país, caracterizada pela 

efemeridade de alguns programas e vigência em apenas determinados governos ou 

conjunturas. Apesar disso, o breve histórico que será apresentado na seção 4.1 demonstra que, 

mesmo diante das dificuldades, progressivamente a construção da Política Nacional de SAN 

foi sendo consolidada, acompanhando o direcionamento traçado no âmbito internacional. 

Adicionalmente, na seção 4.2, apresenta-se uma breve exposição sobre o mecanismo de 

avaliação das ações de SAN e o cenário demonstrado pelas estatísticas nacionais; e na seção 

4.3 são pontuadas as aproximações da trajetória apresentada com a intersetorialidade.  

 

4.1 Marcos da inserção e consolidação da questão alimentar nas políticas públicas   

 

As ações do governo brasileiro voltadas para a questão alimentar foram 

concebidas desde o período colonial, entretanto, as primeiras pesquisas sobre hábitos 

alimentares e doenças carenciais surgiram no século XIX. Somente a partir do Governo 

Vargas (1937-1945), na estratégia do “Estado Novo”, os instrumentos específicos de política 

social de alimentação e nutrição foram instituídos, voltados inicialmente para os trabalhadores 

e, posteriormente, ao grupo de gestantes e crianças (SILVA, 2014; VASCONCELOS, 2005). 

 



49 

 

 
 

Assim, no âmbito do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários 

(IAPI) foi criado o Serviço Central de Alimentação em 1939, sendo este substituído pelo 

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) em 1940, associado ao Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. O SAPS atuou até 1962, quando foi extinto, com enfoque nos 

trabalhadores vinculados à Previdência Social, com o objetivo de assegurar condições 

higiênicas à alimentação dos segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões. 

No mesmo ano de criação do SAPS foi instituído, também, o salário mínimo, representando 

uma grande conquista para os trabalhadores e, ainda que de forma precária, para a segurança 

alimentar. Em 1945 houve a criação da Comissão Nacional de Alimentação (CNA) 

responsável pelas políticas de alimentação no Brasil e pela elaboração do primeiro Plano 

Nacional de Alimentação e Nutrição (1953), cujas ações enfocaram a assistência alimentar e 

nutricional principalmente do grupo materno-infantil e, de forma menos proeminente, aos 

escolares
6
 e trabalhadores. A CNA foi extinta e substituída em 1972 pelo Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição (INAN) (SILVA, 2014; VASCONCELOS, 2005).  

 

No que concerne à segunda metade do século XX, para Silva as estratégias de 

assistência social ficaram em segundo plano nos objetivos do governo, estando subordinadas 

ao processo de crescimento econômico, à modernização e aumento da produtividade do setor 

agrícola. Algumas instituições foram criadas no início dos anos sessenta e tiveram destaque 

nas políticas de produção, armazenagem e abastecimento de alimentos, tais como: Companhia 

Brasileira de Alimentos (COBAL), Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM) 

e a Superintendência Nacional do Abastecimento que formavam o Sistema Nacional do 

Abastecimento (SILVA, 2014).   

 

Nesse período, especialmente entre os anos de 1946 e 1963, houve a 

propagação do discurso de combate à fome no contexto mundial e consequentemente no 

Brasil, resultando na criação de Organizações não Governamentais (ONGs) com objetivos 

humanitários voltados à atuação nessa temática (SILVA, 2014).  

                                                           
6
 No Plano Nacional de Alimentação e Nutrição estruturou-se pela primeira vez um programa de 

merenda escolar em âmbito nacional, sob responsabilidade pública, que seria o embrião do atual 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, 2012).  
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Nesse panorama, destaca-se Josué de Castro
7
, um dos cientistas brasileiros 

mais marcantes em apontar os flagelos sociais que a fome e a miséria desencadeavam no país 

e no mundo. Ao defender a fome como um fenômeno social, e não apenas natural, Castro 

atuou continuamente para reverter esse cenário, ressaltando a necessidade de políticas 

públicas específicas para essa questão (ANDRADE, 1997; ARANHA, 2014; SILVA, 2014). 

 

Sequencialmente, no contexto da crise mundial de alimentos, os organismos 

internacionais (OMS, FAO e Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF) 

estimularam os países, sobretudo os subdesenvolvidos, a incluir o planejamento nutricional ao 

planejamento econômico elaborado pelos governos. Diante disso, o INAN, criado em 1972, 

foi responsável pela elaboração do primeiro Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN) instituído no ano de 1973, pautado nas diretrizes do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND). Devido a irregularidades, o programa foi extinto no ano seguinte e 

em 1975 o INAN e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) conveniaram-se para 

subsidiar a elaboração do II PRONAN, cujo lançamento aconteceu em 1976, tendo como base 

o II PND (1975-1979) (VASCONCELOS, 2005).  

 

O II PRONAN teve papel de destaque ao recolocar a questão nutricional na 

agenda pública e fomentar estratégias diferenciadas na atuação governamental, sendo um 

instrumento de incentivo à inserção de gêneros alimentícios básicos nos programas, 

estimulando os pequenos produtores rurais e a agricultura familiar em detrimento dos 

produtos industrializados. Uma das ações de destaque do plano era o Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), que permanece atualmente sob responsabilidade do 

Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas à melhoria nas condições nutricionais dos 

trabalhadores, sobretudo os de baixa renda. Em sequência, a tentativa de lançar o III 

PRONAN em 1981 não recebeu aprovação, resultando na deterioração do programa em 

vigência (SILVA, 2014; VASCONCELOS, 2005).  

 

                                                           
7
 Josué de Castro nasceu em 5 setembro de 1908, no Recife (Pernambuco). Médico, professor, 

geógrafo e sociólogo, teve atuação política proeminente entre os anos de 1930 a 1973, sendo de grande 

influência na vida nacional e alcançando projeção internacional para a luta contra a fome e a miséria. 

Teve seus direitos políticos cassados no golpe de 1964, se exilando na França onde faleceu em 1973. 

Seus principais livros são Geografia da fome (1946) e Geopolítica da fome (1951) (ANDRADE, 1997; 

SILVA, 2014).   
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Adicionalmente, destaca-se a inserção dos temas de combate à fome e à 

desnutrição nos movimentos sociais, efervescentes no início dos anos oitenta, sobretudo em 

prol do retorno à democracia. Um dos marcos relacionados a essa temática foi o Debate 

Nacional de Abastecimento Popular (Dia D do Abastecimento), realizado em 1985 a partir do 

qual a sociedade civil se organizou para discutir temas inter-relacionados como reforma 

agrária, salário mínimo e geração de emprego (SILVA, 2014). 

 

No contexto histórico seguinte, pós-ditadura militar, tem-se uma 

expressividade na intervenção estatal no que diz respeito à questão alimentar, principalmente 

entre os anos de 1985 a 1987. No primeiro ano, foram lançadas três políticas sociais: Plano 

Subsídios para a Ação Imediata contra a Fome e o Desemprego; Prioridades Sociais para 

1985 (no qual previa-se a continuidade de programas de alimentação e nutrição existentes e a 

criação de novos) e Prioridades Sociais para 1986, com destaque para o Programa Nacional de 

Leite para Crianças Carentes (PNLCC) baseado na distribuição de leite para famílias com 

baixa renda (VASCONCELOS, 2005; SILVA, 2014). Entretanto, com os planos de 

estabilização econômica entre os anos de 1986 e 1989, como o Plano Cruzado (1986), Plano 

Bresser (1987) e Plano Verão (1989), “observou-se um certo esvaziamento técnico, financeiro 

e político dos programas de alimentação e nutrição” (VASCONCELOS, 2009, p.446) Ao 

final desse período, continuavam os programas PNAE, PNLCC e PAT, além dos coordenados 

pelo INAN
8
. 

 

Nesse período surgiu a primeira referência ao termo “segurança alimentar” no 

Brasil, com diferencial em relação ao conceito utilizado internacionalmente, conforme destaca 

Burlandy (2009): 

 

Em meados da década de oitenta, registrou-se a primeira referência à 

expressão “segurança alimentar” nas políticas governamentais brasileiras, 

quando, em 1985, foi formulada no Ministério da Agricultura uma proposta 

de “política nacional de segurança alimentar”. Uma possível distinção em 

relação ao enfoque internacional da década de setenta refere-se a uma 

definição de objetivos para além da auto-suficiência produtiva nacional, 

incluindo o atendimento das necessidades alimentares (BURLANDY, 2009, 

p.855). 
 

 

                                                           
8
 Combate à Anemia Nutricional e à Hipovitaminose A; Combate ao Bócio; Combate à Cárie Dental; 

Incentivo ao Aleitamento Materno e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(VASCONCELOS, 2005).  
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No campo da Alimentação e Nutrição, o Ministério da Saúde convocou a 

primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN) em 1986, originada como 

desdobramento da VII Conferência Nacional de Saúde. No relatório da CNAN foi destacado o 

caráter estrutural da fome, ressaltando a necessidade de reestruturação da política econômica e 

social, bem como das políticas que afetam a alimentação e nutrição. O papel da alimentação 

saudável como forma de garantir a saúde foi enfatizado na Constituição Federal aprovada em 

1988, salientando, assim, a necessidade de políticas que abranjam essas questões de modo a 

assegurar os direitos dos cidadãos (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, 2011; BURLANDY, 2009). 

 

Embora os esforços até então representem progressos na inclusão das questões 

relacionadas à alimentação na agenda governamental, a partir de 1990 com o governo Collor a 

política de alimentação e nutrição sofreu retrocessos com a desativação de vários programas, 

além de modificações nos objetivos, funcionamento e redução de recursos dos programas que 

permaneceram, sob a justificativa da necessidade contenção de gastos (BRASIL. Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011; SILVA, 2014; VASCONCELOS, 

2009). Uma das mudanças nesse período foi a extinção do PNLLC e a criação da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), que reuniu a Companhia de Financiamento da 

Produção, a COBAL e a CIBRAZEM (SILVA, 2014).  

 

Vasconcelos (2005) chama atenção ao fato de que no início dos anos 90, ao 

mesmo tempo em que ainda existia grande parcela da população em situação de fome e 

pobreza, outros segmentos começavam a alertar para o fenômeno da transição nutricional, 

caracterizada pela redução das doenças associadas à fome e miséria, como a desnutrição 

energético-protéica, hipovitaminose A, anemia ferropriva e bócio endêmico, e elevação da 

prevalência de doenças relacionadas aos maus hábitos alimentares e outros comportamentos, 

como a obesidade, diabetes mellitus, cardiopatias, osteoporose, dislipidemias e neoplasias.  

 

Além dos aspectos nutricionais, o debate acerca da sustentabilidade ambiental 

dos meios de produção e a segurança alimentar foram levantados na Conferência Mundial da 

Sociedade Civil em 1992, ocorrida em paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Eco/92. Nesses eventos propunha-se a conciliação 

do desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas, nos 
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quais a sociedade civil ressaltou a necessidade de modos de produção alimentar que sejam 

economicamente e ambientalmente sustentáveis, socialmente e culturalmente justos 

(BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011).  

 

Destaca-se, novamente, nesse cenário a mobilização popular que, após a 

atuação a favor do impeachment do presidente Collor, voltou-se para a temática da fome. 

Assim, a partir do Movimento pela Ética na Política foi constituído o “Movimento Ação da 

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, oficialmente lançado em 1993, liderado 

pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho)
9
. Como desdobramento das discussões, foram 

criadas uma série de comitês de combate à fome, de abrangência local, municipal e/ou 

estadual, sob coordenação da Secretaria Nacional da Ação da Cidadania (BURLANDY, 2011; 

VASCONCELOS, 2005). O papel das ONGs também é considerado relevante nesse contexto, 

formulando bases para elaboração de textos, documentos e na organização de eventos para 

discutir a temática de SAN (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, 2011).  

 

Consequentemente, as discussões em torno da alimentação foram, 

progressivamente, incorporando novos desafios e pressionando as políticas públicas no 

sentido de acompanhar as mudanças e atender as necessidades da população. Diante disso, na 

gestão do presidente Itamar Franco (1992-1994) foi dado um novo rumo para a questão 

alimentar com a criação em 1993 do Plano de Combate à Fome e à Miséria e do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA
10

), e com a I Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar realizada em 1994, cujo tema foi “Fome, questão nacional”. O 

CONSEA foi o primeiro órgão de aconselhamento da Presidência da República, o qual 

permitiu a gestão compartilhada entre governo e sociedade civil para a construção da política 

de SAN no país. (BURLANDY, 2011; SILVA, 2014; VASCONCELOS, 2005).  

 

                                                           
9
 Herbert de Souza é considerado um dos símbolos do enfrentamento à hemofilia, do combate à AIDS, 

dos direitos das crianças e adolescentes, do Movimento pela Ética na Política e na campanha contra a 

fome, dentre outras atuações, como a criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE) em 1981. Teve importante militância política, ganhando projeção internacional (BETINHO, 

A ESPERANÇA EQUILIBRISTA, 2015). 

 
10

 O CONSEA nesse período era composto por sete Ministros de Estado e 21 representantes da 

sociedade civil, provenientes de diferentes tipos de organizações, indicados pelo Movimento pela 

Ética na Política (BURLANDY, 2011). 
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Posteriormente, novos episódios de descontinuidade das ações de alimentação 

e nutrição ocorreram no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995 – 

2003), com o desmonte de uma série de programas e instituições, inclusive do CONSEA em 

1995, que foi substituído pelo Conselho da Comunidade Solidária
11

; e o INAN em 1997. O 

Conselho criado fazia parte do Programa Comunidade Solidária (PCS), lançado em 1995, 

cujo objetivo era promover ações de combate à fome e à pobreza a partir da associação de 

programas setoriais para municípios e famílias pobres (BURLANDY, 2009; SILVA, 2014). 

 

No cenário internacional, com o evento da Cúpula Mundial da Alimentação de 

1996, já referenciado anteriormente, a sociedade civil em um encontro paralelo decidiu 

organizar grupos de trabalho para continuar a luta por ações mais ousadas de enfrentamento à 

desnutrição e à fome. Com isso, no ano de 1998 foi instituído o Fórum Brasileiro de SAN, 

atualmente denominado Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar Nutricional 

(FBSSAN) caracterizado por ser uma rede de políticas que articula “pessoas, organizações, 

redes, movimentos sociais e instituições de pesquisa” (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2017) envolvidos na área 

de SAN nas diversas perspectivas do sistema alimentar. Nesse sentido, o Fórum atuou no 

período em questão junto aos movimentos da sociedade civil na ampliação da visão da SAN, 

e na mobilização dos governos estaduais e municipais na interlocução com o governo federal, 

dentre outras atuações (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

2011; BURLANDY, 2011). 

 

No segundo mandato FHC (1999-2002), houve o lançamento do Programa 

Comunidade Ativa, uma espécie de reformulação do PCS, mas sem grandes mudanças. Além 

disso, em 1999 foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

gerenciada pela Coordenação Geral de Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), 

pertencente ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, órgão que passou a 

desempenhar funções do extinto INAN, e a vincular-se na condução dos programas que 

tinham relação com outros Ministérios (SILVA, 2014; VASCONCELOS, 2005).  

 

                                                           
11

 O Conselho da Comunidade Solidária era composto por dez Ministros de Estado e 21 membros da 

sociedade civil escolhidos pelo Presidente da República e tinha como objetivo promover a integração 

de ações exercidas pelos níveis federal, estadual e municipal, inserido em um Plano Nacional de 

Estabilização Econômica. (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011; 

BURLANDY, 2011). 
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A partir do ano 2000, como medida emergencial de enfrentamento à situação 

persistente das desigualdades sociais, a população mais pobre foi assistida com programas de 

transferência direta de renda, como o Programa Bolsa Alimentação (do Ministério da Saúde), 

o Vale Gás (Ministério de Minas e Energia), e o Bolsa Escola (Ministério da Educação). 

Apesar das dificuldades na implantação das políticas específicas, a estabilização monetária 

alcançada com o Plano Real permitiu certa estabilidade dos preços dos alimentos 

proporcionando, principalmente às parcelas mais pobres da população, equilíbrio de seus 

orçamentos, apesar dos custos sociais e externos ocasionados pelo processo de estabilização 

(SILVA, 2014). 

 

Sequencialmente, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) iniciado em 

2003, a atuação na área da segurança alimentar e no combate à extrema pobreza foi proposta 

como prioridade. Nesse sentido, logo nos dias iniciais do mandato foi lançado o Programa 

Fome Zero (PFZ) o qual se constituía como um conjunto de ações integradas
12

. Para o 

cumprimento dos objetivos do programa, o governo contou com o trabalho de todos os 

Ministérios, além da participação da sociedade civil com a recriação do CONSEA
13

, criação 

de uma assessoria especial na presidência da república para cuidar do processo de 

mobilização popular para o combate à fome e de um Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar e Combate à Fome, que foi substituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) em 2004, a partir da união com o Ministério da Ação Social 

(SILVA, 2014).  

 

                                                           
12

 Tais ações pretendiam agrupar três modalidades de intervenção: 1) políticas estruturais, cujo 

objetivo é atingir a raiz do problema da fome e da pobreza (geração de emprego e renda; previdência 

social universal; incentivo à agricultura familiar; intensificação da reforma agrária; bolsa-escola e 

renda mínima; segurança e qualidade dos alimentos); 2) políticas específicas, que envolvem 

intervenções nutricionais de natureza emergencial voltadas ao enfrentamento de situações agudas de 

fome e miséria (Programa Cartão-Alimentação, Alimentos Emergenciais, Estoques de Alimentos de 

Segurança, Educação para o Consumo Alimentar, Ampliação do Programa de Alimentação do 

Trabalhador, Combate à Desnutrição e Ampliação do Programa de Alimentação Escolar e políticas 

locais); 3) políticas locais, ações com o intuito de integrar e adaptar experiências municipais e/ou 

estaduais bem sucedidas (programas para áreas rurais, programas para pequenas e médias cidades e 

programas para metrópoles. (VASCONCELOS, 2005). 

 
13

 O CONSEA, órgão consultivo, composto por sessenta e dois conselheiros nomeados pelo presidente 

da República, dos quais treze eram ministros de Estado, onze observadores e trinta e oito 

representantes da sociedade civil (VASCONCELOS, 2005). Atualmente O CONSEA é integrado por 

sessenta membros, titulares e suplentes, respeitada a proporcionalidade de constituição de dois terços 

de representantes de entidades da sociedade civil e um terço de representantes governamentais 

(BRASIL. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2014). 
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A atuação do governo federal nesse período no campo da SAN pode ser 

dividida nas seguintes linhas centrais: transferência de renda, compras públicas, programas de 

apoio, articulação territorial e consolidação institucional, cujas características estão 

sintetizadas no quadro 3: 

 

Quadro 3 -  Principais ações na gestão do Governo Lula no campo da segurança 

alimentar e nutricional – Brasil – 2003 - 2010 

(Continua) 

Transferência de renda 

 Reestruturação e fortalecimento dos programas de transferência de renda às famílias mais 

pobres, associado a programas como o Benefício de Prestação Continuada e a Previdência 

Social; 

 Criação do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, conhecido como Cartão 

Alimentação, complementar aos programas Bolsa Escola e Bolsa Alimentação; 

 Criação do Programa de Transferência Direta de Renda com Condicionalidades, o 

Programa Bolsa Família. Os beneficiários passaram a ser cadastrados no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

Compras públicas 

 Incentivo à produção de alimentos principalmente pelos agricultores familiares;  

 Ampliação dos recursos destinados ao PNAE, sob responsabilidade do Ministério da 

Educação;  

 Instituição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), resultado da parceria do MDS, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a CONAB;  

 Desoneração fiscal de produtos alimentícios, em parceria com o Ministério da Fazenda.  

Programas de apoio 

 Objetivo de assegurar às famílias infraestrutura básica para a garantia da segurança 

alimentar;  

 Instituição do Programa de Formação e Mobilização Social para a convivência com o 

Semiárido: Um milhão de cisternas; 

 Instalação de restaurantes populares e cozinhas comunitárias, com o apoio dos governos 

estaduais e municipais. 

Participação popular 

 Recriação do CONSEA e criação de vinte e sete conselhos estaduais e dezenas de 

conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional; 

 Implementação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e o 

Conselho Nacional de Economia Solidária; 

 Realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN) 

em 2004: “A construção de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional” e 

da III CNSAN em 2007: “Por um desenvolvimento sustentável com soberania e segurança 

alimentar e nutricional” 
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Quadro 3 -  Principais ações na gestão do Governo Lula no campo da segurança 

alimentar e nutricional – Brasil – 2003 - 2010 

(Conclusão) 

Articulação Territorial 

 Criação de um programa voltado à formação dos Consórcios de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Local (CONSAD), em 2003, com vistas a promover a cooperação entre 

municípios de baixo índice de desenvolvimento; 

 Lançamento do Programa Territórios da Cidadania, deixando a estratégia original dos 

CONSADs em segundo plano. 

Consolidação institucional 

 Consolidação do MDS; 

 Surgimento de institutos normativos, como a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), Lei nº 6.047 de 2006; 

 Criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);  

 Criação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) 

composta pelos Ministros de Estado e Secretarias federais; 

 Inserção da alimentação no rol dos direitos fundamentais, através da emenda 

constitucional nº 64, de 2010. 

 Fonte: Elaboração própria a partir de Burlandy (2011) e Silva (2014).  

 

Destaca-se, ainda, a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional no ano de 2010, a qual definiu os critérios para elaboração do primeiro Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015 (PLANSAN), esse último 

aprovado no ano de 2011, integrava dezenas de ações e programas envolvendo vinte 

Ministérios relacionados com distribuição de renda, proteção social, abastecimento alimentar, 

fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da alimentação saudável e adequada 

(BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A 

AGRICULTURA, 2014).   

 

Assim, dando continuidade às ações, em 2011, no governo de Dilma Rousseff 

(2011-2016), aconteceu a IV CNSAN cujo lema era: “Alimentação Adequada e Saudável: 

direito de todos”. Nesse ano foi lançado, também, o Plano Brasil sem Miséria (BSM), que 

mantinha estreita relação com o PLANSAN, através da introdução de políticas baseadas nos 

eixos: acesso a serviços (Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança Alimentar); 

garantia de renda; e inclusão produtiva. Em 2012, houve a instituição da “Ação Brasil 

Carinhoso”, que aprofundou as ações do BSM, principalmente na área de promoção da 

educação, saúde e alimentação adequada na primeira infância. Destaca-se, ainda, o 



58 

 

 
 

fortalecimento de programas já existentes, como o PNAE e o PAA, além de outras ações de 

apoio à agricultura familiar e às populações tradicionais; e programas voltados para a 

promoção da alimentação saudável e prevenção do excesso de peso (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014).   

 

No ano de 2015, aconteceu a V CNSAN, cujo tema era: “Comida de verdade 

no campo e na cidade”, na qual foram discutidos os avanços e desafios para o alcance da 

alimentação saudável e da soberania alimentar e o fortalecimento do SISAN, dentre outros 

temas (BRASIL, 2015d apud ARAÚJO, 2016). O governo lançou no mesmo evento a 

proposta do Pacto Nacional pela Alimentação Saudável, com o intuito de envolver os Estados, 

municípios, sociedade civil, organizações internacionais, e setor privado no incentivo à 

alimentação saudável e redução das doenças decorrentes dos hábitos alimentares inadequados, 

através de ações para promover o acesso e disponibilidade de alimentos que atendam esses 

objetivos (BRASIL, 2015g apud ARAÚJO, 2016).  

 

No ano de 2016, no governo Michel Temer, destacam-se as alterações 

institucionais dentre as quais a extinção do MDA e a incorporação de suas funções ao novo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) (AGÊNCIA SENADO, 2016a). 

Além disso, cita-se a promulgação da Emenda Constitucional nº 95, que limita por vinte anos 

os gastos públicos, sob a justificativa da necessidade de equilíbrio das contas públicas. Essa 

medida é entendida por avaliadores como empecilho aos investimentos públicos, e por 

prejudicar os mais necessitados, ao reduzir recursos para áreas como saúde e educação 

(AGÊNCIA SENADO, 2016b). Quanto ao planejamento na área de SAN, em 2017 foi 

publicado o segundo PLANSAN compreendendo ações para o enfrentamento dos desafios da 

alimentação dos brasileiros a serem realizadas até o ano de 2019. O Plano foi elaborado pela 

CAISAN, sob coordenação do MDSA e buscou alinhar as metas nacionais com as assumidas 

pelo Brasil nos ODS referentes à SAN (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, 2017). Para o ano de 2017, a CAISAN planeja a 5ª Conferência de Segurança 

Alimentar + 2, com o objetivo de fazer um balanço das políticas públicas voltadas à área, com 

base nas determinações da última conferência realizada em 2015 (BRASIL. Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, 2016). De forma a sintetizar a exposição dos fatos, a 

Figura 4 apresenta os principais marcos envolvendo a participação social, e as estruturas 

governamentais criadas no Brasil, no âmbito da SAN. 
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Figura 4 – Principais marcos institucionais e de mobilização popular no Brasil em relação à segurança alimentar e 

nutricional - 1939/2016 
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4.1.1 Consolidação do marco legal 

  

A evolução do marco legal de SAN no Brasil, representa a consolidação da 

política no âmbito nacional, principalmente a partir da criação da Lei Orgânica de SAN que 

estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); e demais normas responsáveis por 

regulamentar o CONSEA, criar uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional, incluir na Constituição Federal a alimentação como um direito social; e instituir a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Desse modo, no quadro 4 

abaixo são destacados os principais marcos legislativos da SAN no Brasil com foco na 

legislação básica do SISAN, e a criação do CONSEA.  

 

Quadro 4 - Marcos da legislação básica do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional no Brasil (2003 – 2010) 

Lei/Decreto Descrição 

Lei nº 10.686 de 28 de 

maio de 2003 

Cria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) 

Lei nº 11.346, de 15 de 

Setembro de 2006 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), a 

qual cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN).  

Decreto nº 6272, de 23 de 

Novembro de 2007 

Regulamenta o CONSEA definindo suas competências, 

composição e funcionamento.  

Decreto nº 6273, de 23 de 

Novembro de 2007 

Cria a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN). 

Emenda Constitucional 

nº64, de 04 de Fevereiro 

de 2010 

Inclui a alimentação como direito social reforçando, assim, o 

compromisso do Estado em cumprir com a obrigação de garantir a 

todo o acesso à alimentação adequada e aos meios para sua 

obtenção. 

Decreto nº 7.272, de 25 

de Agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN) e regulamenta outros aspectos da LOSAN, 

particularmente os parâmetros para elaboração do Plano Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de BRASIL. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (2017). 

Diante do exposto, percebe-se que a trajetória de SAN na agenda 

governamental foi marcada por especificidades de acordo com o contexto político e 

econômico vivenciado pelos diversos governos, gerando descontinuidades das ações e 

decisões baseadas nos interesses e agenda política. Apesar disso, alguns avanços foram 

obtidos tendo como consequência o aumento da população em situação de segurança 

alimentar, conforme apresentado sucintamente na próxima seção através dos dados 

estatísticos.  
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4.2 Mecanismos de avaliação das ações de segurança alimentar e nutricional e o 

progresso demonstrado pelas estatísticas  

 

A avaliação de SAN é historicamente feita por indicadores diretos e indiretos, 

os quais englobam os diversos aspectos que constituem as dimensões de SAN. Apesar da 

variedade, nenhum indicador, isoladamente, consegue abranger a multidimensionalidade de 

SAN, pela sua complexidade e amplitude de fatores associados (ARAÚJO, 2016).  

 

Dessa forma, as ações de monitoramento no Brasil, apesar de seguir modelos e 

tendências internacionais, inclui em suas avaliações especificidades que refletem as 

prioridades brasileiras. O Sistema de Monitoramento de SAN do Brasil destaca-se 

internacionalmente por englobar cerca de sessenta indicadores relacionados às seis dimensões 

de SAN, divididos nas seguintes temáticas: produção de alimentos, disponibilidade de 

alimentos, renda e condições de vida, acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo 

água; saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; educação e programas e ações 

relacionados à SAN (BRASIL, 2010). A grande quantidade de indicadores é reflexo da 

complexidade do conceito adotado pelo Brasil.  

 

Um dos instrumentos utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) é a Escala Brasileira da Insegurança Alimentar (EBIA), criada em 2003, a 

partir de uma versão elaborada em meados da década de 1990 pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA). A EBIA 

é um instrumento de medida direta da insegurança alimentar, que contempla a dimensão do 

acesso aos alimentos, e permite obter informações da experiência e percepção da insegurança 

alimentar e de fome no âmbito familiar e individual, captando, assim, não apenas a 

dificuldade de acesso aos alimentos, mas também a dimensão psicossocial da insegurança 

alimentar, tomando os domicílios como unidade de análise. Dessa forma, a classificação 

adotada dos graus de insegurança alimentar (IA) inclui as situações: IA leve, quando há 

alguma preocupação ou incerteza pelas famílias/domicílio quanto ao acesso aos alimentos no 

futuro e/ou qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não 

comprometer a quantidade de alimentos; IA moderada, relacionada à redução quantitativa de 

alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 

alimentos entre os adultos; e IA grave, a qual consiste na redução quantitativa de alimentos 
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entre as crianças e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos 

entre as crianças; a falta do alimento e consequente fome (ARAÚJO, 2016; INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

 

Essa escala tem sido utilizada nos diagnósticos de situação da segurança 

alimentar nos domicílios brasileiros, através das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílio (PNAD). Nesse sentido, através desse instrumento é possível verificar a evolução 

histórica da SAN no país diante dos resultados obtidos através pesquisa nos anos de 2004, 

2009 e 2013, justificando, assim, a sua escolha para apresentar o panorama do país. 

 

Os dados apontam um aumento da situação de segurança alimentar nos 

domicílios brasileiros entre os anos de 2004, 2009 e 2013, passando de 65,1% em 2004, para 

69,8% em 2009 e 77,4% em 2013. Em relação aos domicílios particulares em IA leve, 

percebe-se um aumento de 0,7 pontos percentuais entre os anos de 2004 e 2009 (passando de 

18,0% para 18,7%) e posterior decréscimo de 3,9 pontos percentuais em 2013 (chegando a 

14,8%). Nas demais classificações, a redução foi progressiva ao longo dos anos, sendo que a 

IA moderada variou de 9,9% para 6,5% e 4,6%; e a IA grave passou de 6,9% para 5,0% e 

3,2% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

 

Dessa forma, enquanto no ano de 2004 a pesquisa identificou 18,0 (34,9%) 

milhões de domicílios em situação de IA em algum grau, isto é, 72 milhões de pessoas, em 

2013 esse total era de 14,7 (22,6%) milhões de domicílios, correspondendo a cerca de 52,0 

milhões de pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

 

Segundo relatório da FAO em 2014, o Brasil apresentou grandes avanços no 

que diz respeito às causas básicas da fome e da insegurança alimentar e nutricional, como a 

redução da pobreza e a desigualdade e aumento do acesso a serviços públicos, por meio de 

políticas de proteção social, geração de emprego e fortalecimento da agricultura familiar 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A 

AGRICULTURA, 2014). Os progressos resultaram no alcance das metas propostas pela ONU 

nos ODM e pela Cúpula Mundial de Alimentação de enfrentamento à fome e à miséria, sendo 

retirado do mapa da fome mundial (ARAÚJO, 2014; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014).  
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Ressalta-se, novamente, que os indicadores expressam a situação de SAN no 

país de modo abrangente, mas, tendo em vista que o objetivo dessa seção é apresentar apenas 

uma visão geral da evolução da situação no país a partir das ações governamentais, limitar-se-

á aos dados apresentados através do exame desses indicadores. Assim, de modo geral, 

percebe-se que apesar dos avanços alcançados, o desafio da SAN ainda permanece vivo no 

país, dada a sua complexidade.   

 

Um desses desafios é a gestão e coordenação das políticas públicas 

relacionadas à questão da alimentação. Conforme evidenciado na trajetória, vários programas 

e instâncias foram sendo criados pelos diferentes governos, em sua maioria ligados a 

Ministérios específicos sendo, portanto, setoriais. Assim, a necessidade da articulação entre 

essas instituições foi relevante nas pautas discutidas e, conforme será destacado na próxima 

seção, as instâncias as quais foram atribuídas esse papel encontraram dificuldades em sua 

execução. 

 

4.3 Olhando a trajetória pela lente da intersetorialidade  

 

As primeiras iniciativas de articulação entre instituições e ministérios, cuja 

atuação incluía atividades referentes à área de alimentação e nutrição, eram dificultadas pela 

potencialização da utilização setorial dos recursos pelos ministérios, apesar da 

intersetorialidade já se colocar como questão estratégica. Dessa forma, instrumentos como o 

primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição de 1952 já apontavam a iniciativa da 

construção de uma política nacional, composta por diferentes instituições e ministérios 

voltados à temática da produção, comercialização, abastecimento, acesso e consumo dos 

alimentos (BURLANDY, 2009).  

 

Cabia à CNA em 1945, a atribuição de coordenação das ações, sendo um órgão 

do Conselho Federal de Comércio Exterior e posteriormente transferido para o Ministério da 

Saúde em 1951. Em seguida, o INAN (a partir de 1972) foi responsável por elaborar e 

coordenar o I e II PRONAN, composto por alguns programas com caráter intersetorial cujos 

esforços pretendiam impactar as condições de produção, comercialização e consumo dos 

alimentos (BURLANDY, 2009). Contudo, as características setoriais do INAN e o contexto 
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político institucional dificultaram o seu papel de coordenar a integração entre os diversos 

programas, conforme destacado por Silva (2014): 

 

(...) a insuficiência dos recursos e a descontinuidade dos programas 

comprometeram o alcance dos objetivos traçados. Ademais, o fato de o 

INAN ser associado ao Ministério da Saúde (MS), que é um órgão setorial, 

dificultou sua capacidade de articulação institucional para a integração de 

políticas no governo federal, e a conjuntura política também não era 

favorável para uma integração estratégica dos organismos de governo para 

uma ação voltada a atender a demanda de alimentos por parte de 

comunidades pobres (PELIANO, 2010 apud SILVA, 2014, p.21). 

 

Em consonância com o autor, Burlandy (2009) destaca que o INAN pouco 

interferiu em programas desenvolvidos pelos outros ministérios que tinham relações com a 

política de alimentação e nutrição não sendo, portanto, uma instância de coordenação. 

Algumas das causas para a fragilidade da gestão do órgão compreendem a falta de clareza do 

governo sobre o arcabouço institucional para envolver as ações de alimentação e nutrição, 

quadro de pessoal reduzido e com baixa qualidade pela alta rotatividade e precariedade na 

contratação, limites orçamentários, baixo peso político do órgão frente ao governo. Além 

disso, outro fator destacado pela autora como dificultador da articulação intersetorial foi a 

disputa interministerial por recursos ocorrida na década de oitenta, após a desordenada 

expansão do orçamento social e da cobertura populacional dos programas sociais. 

 

Entretanto, apesar da fragilidade da coordenação intersetorial no período, as 

conferências nacionais contribuíram com as sugestões para uma maior integração dos 

envolvidos na política de SAN. Assim, na primeira Conferência Nacional de Alimentação e 

Nutrição em 1986 a prática da intersetorialidade foi incentivada com a proposta de criação de 

um Conselho Nacional para integrar os diferentes ministérios e de um Sistema Nacional de 

SAN. Apesar disso, a articulação do Ministério da Saúde com os demais ministérios e os 

movimentos sociais ainda era frágil, sendo essa proposta retomada futuramente 

(BURLANDY, 2009). Já na primeira Conferência Nacional de SAN em 1994, atribui-se à 

SAN “um status de um projeto integrador das ações setoriais, capaz de instituir-se como eixo 

estratégico de um novo modelo de desenvolvimento nacional” (BURLANDY, 2009, p. 855). 

Nela foi avaliado que as dificuldades de romper com a fragmentação e a contradição das 

políticas governamentais relacionadas à temática permaneceram mesmo com a criação do 

CONSEA, em 1993. Apesar disso, nesse período de existência o conselho contribuiu ao 

promover a aproximação entre setores do governo e a sociedade civil, constituindo-se também 
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como uma “instância de parceria na definição de prioridades e num espaço de pressão política 

pela alocação de recursos em função de objetivos compartilhados” (BURLANDY, 2009, p. 

855). 

 

Sequencialmente, a estratégia Comunidade Solidária (1995-2002) contava com 

uma Secretaria executiva e um conselho formado por diferentes ministérios e organizações 

sociais, cujas pautas de SAN foram tratadas em rodadas de interlocução com a sociedade e 

conduzidas por um comitê de SAN. As avaliações dessa estratégia demonstram que houve a 

tentativa de coordenação dos programas governamentais setoriais, através de negociações 

feitas pela Secretaria executiva junto a cada ministério isoladamente, embora esse tipo de 

ação tenha perdido centralidade na segunda metade do período (BURLANDY, 2011; 

COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 1998 apud BURLANDY, 2009).  

 

Destaca-se, ainda, no âmbito do Ministério da Saúde, a Comissão Intersetorial 

de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde como espaço de diálogo entre a 

área da saúde com os outros ministérios, a sociedade civil e o setor privado, dando suporte ao 

conselho no acompanhamento da PNAN (BURLANDY, 2009). 

 

Em 2003, com a restituição do CONSEA no governo Lula percebem-se 

avanços na articulação dos ministérios e organizações sociais na formulação de planos, 

programas e conferências nacionais, sendo uma instância que atuou, também, dando 

visibilidade aos conflitos e diferentes posições dentro do governo sobre os assuntos de sua 

pertinência. Apesar disso, alguns dos limites para incentivar a intersetorialidade 

relacionavam-se com a baixa participação dos altos escalões dos ministérios e a dificuldade 

em formar um sistema de monitoramento integrado (BURLANDY, 2009).  

 

Já em 2006, com a promulgação da LOSAN e a instituição do SISAN, fruto da 

demanda popular, o princípio da intersetorialidade foi incorporado no sistema e na Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Dessa forma, o SISAN integra as instâncias 

que visam a participação social, sendo elas a CNSAN e o CONSEA; além da CAISAN, 

formada por 19 ministérios coordenados pela Casa Civil, com a atribuição de garantir a 

intersetorialidade, formular a Política e o Plano Nacional de SAN; órgãos e entidades de SAN 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e instituições privadas que manifestem 
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interesse na adesão. A CAISAN, em especial, fomenta a participação dos primeiros escalões 

de governo, comprometendo-os em torno da construção de uma agenda própria de 

negociações. O formato do SISAN prevê a reprodução dos seus componentes em nível 

estadual e municipal, como forma de alcançar os princípios da participação social e 

intersetorialidade, e garantir o direito humano à alimentação adequada, como sintetizado na 

Figura 5. (BRASIL, 2006; BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, 2011; BURLANDY, 2009).  

 

Figura 5: Composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, 2011. 

 

Recentemente, destaca-se que o desafio da implementação do SISAN e da 

gestão intersetorial ainda se faz presente, fazendo parte de um dos desafios elencados no 

PLANSAN 2016-2019, qual seja: “Desafio 8 – Consolidar a implementação do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a 

intersetorialidade e a participação social” (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, 2017, p.20). Dentre as ações estabelecidas para o cumprimento das metas referentes 
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à intersetorialidade e relações federativas, estão a promoção da elaboração dos Planos 

Estaduais de SANS e o apoio ao fortalecimento das CAISANs estaduais e municipais 

(BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 2017).  

 

Além disso, no que tange às Conferências Nacionais de SAN, a 

intersetorialidade aparece de modo constante nas discussões temáticas e propostas da 

sociedade, sobretudo no que se refere à articulação entre as instâncias do SISAN nas três 

esferas de governo, com outras políticas, como a de saúde, e na Política Nacional de SAN 

como um todo (BRASIL. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2007, 

2011, 2015). 

 

Quanto aos programas governamentais, destacam-se a Estratégia Fome Zero, 

além do PNAE e do PAA, sobretudo pelo caráter intersetorial, pelo tempo de vigência do 

PNAE e PAA até os dias atuais e cujo reflexo é percebido nas ações estaduais de SAN, 

inclusive Minas Gerais.  

 

A estratégia Fome Zero foi avaliada por Aranha (2014) como promotora de 

possibilidades concretas de integração entre diversas áreas, para o enfrentamento da fome. 

Para a autora, houve tentativa de integração dos conceitos, objetivos e formas de ação, em 

todo o ciclo da política; além do compartilhamento de planejamento, recursos, de 

responsabilidades e de poder através de órgãos colegiados intragovernamentais e 

intergovernamentais. No que concerne ao monitoramento do programa, houve a Matriz Fome 

Zero, que contribuiu para a integração e correção conjunta dos desvios encontrados. 

Adicionalmente, foram criados espaços intragovernamentais horizontais e verticais, 

permitindo a participação popular, o compartilhamento e construção conjunta de objetivos. 

 

Em relação ao PNAE, a origem da sua concepção foi na década de 40, 

passando por reformulações e mudanças de nome, que vai desde a “Campanha de Merenda 

Escolar” em 1955, até a denominação atual criada em 1979. No atual modelo do programa, 

gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE), vigora a 

descentralização dos recursos, cujo repasse é feito diretamente às Secretarias Estaduais de 

Educação e municípios. Atende toda a rede pública de Educação Infantil, Educação 

Fundamental, e Ensino Médio, incluindo os participantes do Programa Mais Educação, 
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Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos e Escola Integral. O 

desenho do programa contempla, ainda, a existência de Conselhos de Alimentação Escolar 

nos municípios, como órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para execução do 

Programa. Adicionalmente, a partir da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, instituiu-se que 

30% dos repasses do FNDE fossem diretamente investidos na aquisição de produtos da 

agricultura familiar, daí sua relação com o PAA (AVILA; CALDAS; ASSAD, 2013; FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, 2012).   

 

 O PAA foi instituído em 2003 apresentando-se como instrumento de incentivo 

à agricultura familiar e promoção ao acesso à alimentação adequada sustentável, cujos 

recursos atualmente provêm da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, e do MDSA, em parceria com Estados, municípios e a CONAB. O 

Programa é dividido em cinco modalidades: 1) Compra da Agricultura Familiar para Doação 

Simultânea, em que há doação de produtos adquiridos da agricultura familiar a pessoas em 

situação de insegurança alimentar e nutricional; 2) Formação de estoques pela Agricultura 

Familiar, disponibilizando recursos para que organizações da agricultura familiar formem 

estoques de produtos para posterior comercialização; 3) Compra direta da agricultura familiar, 

voltada à aquisição de produtos em situação de baixa de preço ou em função da necessidade 

de atender a demandas de alimentos de populações em condição de insegurança alimentar 4) 

Incentivo à Produção e Incentivo de Leite (PAA-Leite), atende os Estados do Nordeste do 

país e assegura a distribuição gratuita de leite em ações de combate à fome e à desnutrição de 

cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade social e/ou em Estado de insegurança 

alimentar e nutricional; 5) Compra Institucional: compra voltada para o atendimento de 

demandas regulares de consumo de alimentos por parte da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, permitindo com que essas instâncias utilizem seus próprios recursos para 

aquisição dos produtos (AVILA; CALDAS; ASSAD, 2013; BRASIL. Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 2017).  

 

A associação entre o PNAE e o PAA aponta a possibilidade de integração e 

sinergias entre as políticas públicas, apesar de ainda haver desafios a serem superados para a 

consolidação da integração entre ambas com o objetivo conjunto de promover a SAN 

(AVILA; CALDAS; ASSAD, 2013; FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E 

EDUCAÇÃO, 2012). 
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Diante do exposto, percebe-se que a abrangência dos temas inseridos no 

conceito de SAN vigente no país demonstra a multidimensionalidade do termo. Importa, além 

de demarcar como a diretriz da intersetorialidade está presente na concepção do sistema, 

aprofundar um pouco mais no conceito de SAN, pontuando sua crescente expansão ao longo 

do tempo, ponto que será abordado no próximo capítulo, assim como a contextualização das 

ações de SAN pelo governo de Minas Gerais. 
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5 O CONCEITO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E AS AÇÕES 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Esse capítulo apresenta a conceito de SAN consolidado no Brasil, assim como 

as suas dimensões e termos associados (seção 5.1). Essa contextualização pretende embasar a 

necessidade de atuação conjunta entre setores governamentais e outras entidades a fim de 

garantir o direito social à alimentação adequada a toda a população. O Governo de Minas 

Gerais, (conforme apresentado na seção 5.2) direciona suas ações tendo como base esses 

conceitos. Nesse sentido, procurou-se também explicitar nesse capítulo a trajetória 

institucional do governo de Minas Gerais na promoção da SAN, com o objetivo de 

contextualizar a análise subsequente das ações intersetoriais entre os anos de 2012 a 2017.  

 

5.1 Conceito de segurança alimentar e nutricional: caracterização e operacionalização  

 

O conceito de segurança alimentar e nutricional é considerado um “conceito 

vivo” (MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável, 2012, p.19), uma vez que vem sendo construído com a própria história do 

homem e das sociedades (CONTI, 2009). Essa evolução conceitual é importante, pois 

incorpora diferentes necessidades de cada povo e de cada época (LEÃO, 2013).  

 

No Brasil, o debate sobre o conceito de SAN vem ocorrendo há pelo menos 20 

anos (LEÃO, 2013). Atualmente, a definição vigente na LOSAN envolve uma visão 

abrangente e integrada, democraticamente construído a partir do documento aprovado na II 

Conferência Nacional de SAN, realizada em Olinda-PE em 2004: 

 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 

e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 

Esse conceito abarca desafios técnicos devido a sua abrangência, mas também 

permite avanços, como a possibilidade de uma “visão mais integral e uma compreensão das 

inter-relações entre as diversas dimensões da SAN – uma visão que tem contribuído para 
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políticas intersetoriais e integradas no Brasil” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014). 

 

Nesse sentido, existem diferentes arcabouços conceituais que orientam as 

discussões técnicas e políticas sobre o termo SAN e que expressam a sua 

multidimensionalidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014). Uma dessas acepções apresenta o conceito 

de SAN composto de, basicamente, dois elementos distintos e complementares: a dimensão 

alimentar, que envolve aspectos da produção e disponibilidade de alimentos; e a dimensão 

nutricional, que inclui as relações entre o ser humano e o alimento (BURITY et al., 2010; 

LEÃO, 2013; SILVA, 2014). Assim, os componentes dessas dimensões estão expressos no 

quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5 - Elementos conceituais que caracterizam as dimensões alimentar e 

nutricional 

Dimensão alimentar - Produção e disponibilidade: 

 Suficientes e adequadas para atender a demanda da população, em termos de 

quantidade e qualidade;  

 Estáveis e continuadas para garantir a oferta permanente, neutralizando as flutuações 

sazonais; 

 Autônomas para que se alcance a autossuficiência nacional nos alimentos básicos; 

 Equitativas para garantir o acesso universal às necessidades nutricionais adequadas, 

haja vista manter ou recuperar a saúde nas etapas do curso da vida e nos diferentes grupos da 

população;  

 Sustentável do ponto de vista agroecológico, social, econômico e cultural, com vistas 

a assegurar a SAN das próximas gerações. 

Dimensão Nutricional - Relações entre o ser humano e o alimento: 

 Disponibilidade de alimentos saudáveis;  

 Preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional e sanitário;  

 Consumo alimentar adequado e saudável para cada fase do ciclo da vida;  

 Condições de promoção da saúde, da higiene e de uma vida saudável para melhorar e 

garantir a adequada utilização biológica dos alimentos consumidos;  

 Condições de promoção de cuidados com a própria saúde, com a saúde da família e 

da comunidade;  

 Direito à saúde, com o acesso aos serviços de saúde garantido de forma oportuna e 

resolutiva;  

 Prevenção e controle dos determinantes que interferem na saúde e nutrição, tais como 

as condições psicossociais, econômicas, culturais e ambientais;  

 Boas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social no local em que se vive 

e se trabalha. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Burity et al, 2010; Leão (2013), Silva (2014);  
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A insegurança alimentar no nível do indivíduo traz vários efeitos prejudiciais 

potenciais para o bem-estar físico, mental e social das pessoas. Dos efeitos nutricionais, 

destacam-se tanto as carências nutricionais quanto o excesso de peso. Segundo relatório de 

monitoramento da FAO (2014), a fome e o excesso de peso não devem ser tratados como 

opostos, uma vez que ambos são consequências da falta de acesso aos alimentos. Parece 

contraditório que o excesso de peso tenha relação com a insegurança alimentar, entretanto, 

algumas explicações são capazes de fazer essa interligação. Uma delas revela que, devido à 

baixa renda, as pessoas optam por escolher os alimentos de baixo custo e alta densidade 

calórica, isto é, capaz de proporcionar mais energia em um volume menor, nesse sentido, as 

frutas, verduras e legumes muitas vezes ficam excluídos da alimentação pelo alto custo. Outra 

explicação relaciona-se com mecanismos neurológicos, uma vez as pessoas podem 

desenvolver transtornos alimentares diante da situação de ansiedade e estresse ocasionada 

pela restrição alimentar involuntária associada à pobreza e esses distúrbios são caracterizados 

pelo consumo excessivo de alimentos de alta densidade calórica (PÉREZ-ESCAMILLA, 

2014; ADAM & EPEL, 2007; EPEL et al., 2012 apud ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014). Além disso, outra causa 

estaria relacionada com as adaptações metabólicas para economia de energia em respostas a 

repetidas situações de jejuns prolongados, e o corpo tende a economizar energia, aumentando 

o risco de excesso de peso (OLSON, 1999; ALAIMO, 2001; CABALLERO, 2005; KAIN, 

2003 apud ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A 

AGRICULTURA, 2014).  

 

Apesar da epidemia crescente de excesso de peso, esse tema ainda não foi 

incorporado nos arcabouços conceituais de SAN, o que acaba impedindo um monitoramento 

dessa situação e a escolha de indicadores adequados para a situação (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014). 

Complementarmente, além da caracterização dos componentes alimentar e nutricional, alguns 

dos modelos adotados na esfera internacional abordam quatro dimensões da SAN, sendo elas 

descritas abaixo e esquematizadas na figura 6:  

 

a) Disponibilidade: relaciona-se com a disponibilidade de alimentos suficientes 

para toda a população, envolvendo, assim, variáveis como a produção, o comércio 

internacional e nacional, o abastecimento e a distribuição de alimentos;  
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b) Acesso: envolve o acesso físico e econômico aos alimentos e todas as 

variáveis relacionadas à capacidade de obtenção desses alimentos de forma socialmente 

aceitável. Portanto, nessa dimensão são incluídos os determinantes de renda e acesso à 

alimentação, que envolve os preços dos alimentos e também de outros produtos essenciais 

para as necessidades básicas que “competem” com o orçamento familiar; 

 

c) Utilização: inclui a utilização biológica dos alimentos e seus nutrientes, 

englobando todas as condições que influenciam nessa questão como, por exemplo, as 

condições de saneamento básico e saúde das pessoas e a segurança microbiológica e química 

dos alimentos; além de aspectos educacionais e culturais como o conhecimento nutricional, as 

escolhas e hábitos alimentares e o papel social da alimentação na família e na sociedade;  

 

d) Estabilidade: é uma variável transversal às outras três, sendo entendida 

como um determinante temporal da disponibilidade, acesso e utilização dos alimentos. Isto é, 

deve-se considerar possíveis problemas nessas dimensões que afetam a situação de segurança 

alimentar, que podem ser crônicos e sazonais (como a repetida escassez de alimentos antes 

das colheitas ou falta de cuidado nessa etapa) ou transitórios (por exemplo, devido à 

catástrofes naturais ou provocadas pelo homem). A consideração desses eventos é importante 

para a definição de ações, tanto com base nas medidas adotadas pelas famílias quanto pelas 

políticas públicas (GROSS et al., 2000 apud ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014).   

 

Figura 6 - Quatro dimensões da Segurança Alimentar e Nutricional  

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 2014, p.17 adaptada de 

GROSS et al., 2000; FAO, 2011.   

 

Além disso, destaca-se, também, que outros determinantes devem ser avaliados 

dependendo da esfera em que se encontra o objeto de análise para política de SAN. Nesse 

sentido, podem-se destacar as esferas: domiciliar, locais e regionais e macrossocioeconômico 
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(nacional e global) (KEPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA, 2014), conforme expresso na 

figura 7:  

 

Figura 7 -  

 

Modelo conceitual dos determinantes associados à segurança alimentar e 

nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kepple; Segall-Corrêa, 2011, p. 191 

 

É possível, perceber, portanto, a inter-relação entre os determinantes de SAN 

nos vários esquemas, ambos servindo para orientar o planejamento, execução, monitoramento 

e avaliação das ações. Além disso, todo esse arcabouço aponta para a necessidade de políticas 

que direcionam para soluções abrangentes e intersetoriais de forma a abarcar todas as 

dimensões da SAN.   

1. Determinantes macrossocioeconômicos 
Sistema político-econômico mundial 
Políticas econômicas, sociais e assistenciais 
Políticas agrícolas e ambientais 
Reconhecimento de SAN como direito humano  

2. Determinantes regionais e locais (comunidade) 
Preços dos alimentos 
Custo das outras necessidades essenciais 
Emprego- Salários e estabilidade 
Racismo, discriminação 
Rede de apoio social 
Programas assistenciais 
Serviços de saúde e de educação 
Cultura alimentar 
Saneamento básico 
Vigilância sanitária 

3. Determinantes domiciliares 
Escolaridade 
Perfil demográfico dos moradores 
Raça/cor 
Pessoa de referência na família 
Saúde dos moradores 
Educação alimentar 
Comportamento e hábitos alimentares 
Renda/estabilidade financeira 
Emprego e tempo disponível da mãe 
Participação em programas assistenciais 
Rede social 

 
Segurança alimentar e 

nutricional no domicílio 
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Adicionalmente, conforme observado na trajetória do conceito de SAN no 

Brasil e no mundo, percebe-se uma incorporação da noção de alimentação adequada enquanto 

direito humano, tornando-se o objetivo principal da Política de SAN, no nível nacional e 

estadual. Cabe, portanto, esclarecer o significado e implicações desse direito, conforme 

abordado na próxima seção. 

 

5.1.1 Direito Humano à Alimentação Adequada 

 

A atuação para a garantia da SAN parte do reconhecimento do Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA) como um dos componentes “do conjunto de direitos 

humanos, historicamente reconhecidos e constituídos, que devem ser respeitados, 

promovidos, protegidos e defendidos pelo Estado e pela sociedade” (GARAJAU; AFONSO, 

2014, p.4). A alimentação enquanto direito fundamental e inalienável está contemplada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da ONU, tendo sua definição ampliada 

e assumida como compromisso no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais em 1996. No Brasil, a alimentação ganhou destaque como direito social após a sua 

incorporação na Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 64, em 2010 

(LEÃO, 2013; MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável, 2012). 

 

O conceito do DHAA, definido na Cúpula Mundial de Alimentação em 2002 

pelo relator da ONU Jean Ziegler, explicita que:  

 

O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as 

pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou 

por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em 

quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições 

culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena 

nas dimensões física e mental, individual e coletiva (ZIEGLER, 2002 apud 

BURITY et al., 2010) 

 

Nesse sentido, duas dimensões são associadas ao DHAA, sendo elas: o direito 

de estar livre da fome, e o direito à alimentação adequada. Essas dimensões são consideradas 

pré-requisitos para a realização dos demais direitos fundamentais (BURITY et. al, 2010), 

como pode ser demonstrado no trecho: 
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O DHAA está indivisivelmente ligado à dignidade da pessoa humana, à 

justiça social e à realização de outros direitos (direito à terra para nela 

produzir alimentos, ao meio ambiente equilibrado e saudável, à saúde, à 

educação, à cultura, ao emprego e à renda, entre outros). Isso aponta 

claramente para a necessidade de políticas e programas públicos que tenham 

como princípio a intra e a intersetorialidade (LEÃO, 2013, p.31). 

  

Portanto, o DHHA não se limita apenas à luta contra a fome, uma vez que os 

seres humanos precisam de muito mais do que atender suas necessidades calóricas ou ter uma 

alimentação equilibrada. Esse termo trata, também, da disponibilidade, adequação, acesso 

físico, econômico, estável aos alimentos, levando em consideração a dignidade humana. Com 

isso, para promover o DHAA torna-se imprescindível a realização de ações específicas nos 

diferentes setores/temáticas, tais quais: reforma agrária; agricultura familiar; políticas de 

abastecimento, incentivo às práticas agroecológicas, vigilância sanitária, abastecimento de 

água e saneamento básico; alimentação escolar e materno-infantil; não discriminação de 

povos, etnia e gênero, dentre outras (BURITY et al., 2010). 

 

Desse modo, as ações de SAN referem-se ao modo de organização da 

sociedade, através das políticas públicas, da responsabilidade do Estado e da sociedade, para 

garantir o DHAA a todos os cidadãos. A garantia do DHAA permite o alcance do estado de 

SAN e da liberdade para exercer outros direitos fundamentais. Portanto, constitui dever do 

poder público, em todos os níveis, da família e da sociedade em geral: respeitar, proteger, 

promover e garantir a realização desse direito (CONTI, 2014; LEÃO, 2013; MINAS 

GERAIS, 2006).  

 

Além da caracterização do DHAA, destaca-se o termo “soberania alimentar”, 

como conceitos importantes tomados como princípios que regem as ações públicas de SAN. 

 

5.1.2 Soberania Alimentar 

 

A soberania alimentar é um termo que incorpora a questão do modelo de 

produção na discussão da SAN (o que se produz, como e para quê), além da já discutida 

garantia do alimento. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses em resposta às 

políticas agrícolas neoliberais, defendiam que o modo de produção deveria ser incorporado no 

conceito de SAN, uma vez que esse se limitava à garantia do alimento. Nesse cenário, a 

agricultura camponesa perdia espaço para o agronegócio, que oferecia uma oferta de 
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alimentos através de importação ou produção em larga escala (CAMPOS, 2007 apud LEÃO, 

2013).  

 

Com base nessa discussão, em 1996, na Cúpula Mundial da Alimentação, foi 

proposto o conceito de soberania alimentar, o qual foi reafirmado no Fórum Mundial de 

Soberania Alimentar, em Mali, no ano de 2007:  

 

A soberania alimentar é o direito dos povos de decidir seu próprio sistema 

alimentar e produtivo, pautado em alimentos saudáveis e culturalmente 

adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica, o que coloca 

aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos 

sistemas e políticas alimentares, acima das exigências dos mercados e das 

empresas, além de defender os interesses e incluir as futuras gerações 

(FÓRUM MUNDIAL PELA SOBERANIA ALIMENTAR, 2007 apud 

LEÃO 2013, p.18). 

 

Ressalta-se, ainda, a ideia do respeito à diversidade cultural, devendo a cadeia 

alimentar estar “em sintonia com os princípios e diretrizes humanos de cada povo” (MINAS 

GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012, p.21), 

além de relacionar-se com o direito de toda a população de participar das decisões políticas do 

país, Estado e municípios.  

 

Uma dos movimentos que tem grande papel na defesa da soberania alimentar é 

a Via Campesina
14

. Para esse movimento, a soberania alimentar inclui a priorização da 

produção agrícola local, a necessidade da reforma agrária e a luta contra os organismos 

geneticamente modificados; o direito dos países em intervir nas importações agrícolas baratas, 

podendo fixar impostos de modo a incentivar a produção campesina sustentável, além de 

controlar a produção do mercado interno para evitar excedentes agrícolas. Defendem, 

também, a participação dos povos na definição da política agrícola, e o reconhecimento da 

importância das mulheres camponesas na produção agrícola e na alimentação. Além disso, 

criticam a forma da organização do comércio internacional, que não contribui para a 

erradicação da fome no mundo, além de reforçar a dependência dos povos à importação 

agrícola e interferir na redução da diversidade produtiva (VIA CAMPESINA, 2013 apud 

LEÃO, 2013). 

                                                           
14

 “A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponeses de 

pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e 

negras de várias regiões do mundo, como da Ásia, África, América e Europa” (LEÃO, 2013, p.17). 
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Segundo Leão (2013), a falta de soberania alimentar causa efeitos além do 

meio rural, tendo relação direta com a massificação dos hábitos alimentares, que “vem 

afastando, cada vez mais, as populações de sua cultura alimentar, o que acarreta sérias 

alterações na identidade e diversidade culturais, bem como diversos danos à saúde.” (LEÃO, 

2013, p.21). Isso também demonstra que a soberania alimentar está diretamente relacionada 

com o sistema produtivo, a dimensão nutricional e as práticas alimentares contemporâneas. 

Outra temática de destaque na soberania alimentar é o contexto da sustentabilidade ambiental 

e a preservação da biodiversidade.  

  

Em síntese, os conceitos de SAN, DHAA e soberania alimentar são, portanto, 

indissociáveis. Para que as políticas de SAN alcancem os objetivos do DHAA, e para que 

produzam de forma segura, preservando os ideais da sustentabilidade, valorizando os saberes, 

a promoção da saúde e autonomia, é preciso que tenham a soberania alimentar, isto é, o 

direito de definirem suas próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo 

de alimentos de acordo com cada cultura e região (LEÃO, 2013).  

 

Tais conceitos embasam os mecanismos instituídos pelo governo para 

integração de ações com a finalidade de garantir o direito à alimentação através das políticas 

públicas. No Estado de Minas Gerais, conforme destacado na próxima seção, a Política de 

SAN seguiu os contornos das ações em nível nacional, com algumas peculiaridades.   

 

5.2 Segurança alimentar e nutricional: a Política do Estado de Minas Gerais 

 

A Política de SAN do Estado de Minas Gerais pode ser caracterizada, 

sinteticamente, pela representatividade da participação popular, pela pulverização de ações e 

progressiva institucionalização do Sistema Estadual de SANS. Diante disso, nas próximas 

subseções são destacadas as principais ações governamentais relacionadas à temática, a 

consolidação do marco legal e estruturação; uma breve contextualização da evolução da SAN 

no Estado a partir dos dados estatísticos e uma aproximação com o tema da intersetorialidade. 
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5.2.1 Histórico das ações de segurança alimentar e nutricional no Estado de Minas Gerais 

 

As ações de SAN do Estado de Minas Gerais são representativas quanto à sua 

dimensão estrutural, tanto para o país quanto em nível internacional, sendo caracterizadas por 

ser “grande laboratório para o desenvolvimento de políticas públicas nesse segmento [...]” 

(MADEIRA FILHO et al., 2016) 

 

O campo da SAN encontrou espaço na agenda do governo de Minas Gerais a 

partir do protagonismo dos movimentos sociais que se organizaram na criação do Fórum 

Mineiro de SAN no ano de 1998, incentivado pela instância nacional, o FBSAN. O cenário do 

país era de desmobilização em torno da temática, a partir das mudanças feitas no governo 

FHC, e daí a necessidade das parcerias entre os governos estaduais e a sociedade civil para a 

implementação de políticas e ações públicas na garantia da alimentação adequada (MINAS 

GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012; 

PEREIRA, 2006).  

 

Diante disso, em 1999 o então governo estadual sob a liderança de Itamar 

Franco, em articulação com o Fórum Mineiro de SAN, mobilizou-se para a criação do 

CONSEA-MG
15

. Dentre as realizações do conselho nesse período destaca-se a I Conferência 

Estadual de SANS em 2001, com o tema “Minas tem fome de ação: Diretrizes e prioridades 

para uma política de SAN em MG”. (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Governo, 

2002; MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 

2012; PEREIRA, 2006). 

 

A conferência subsidiou, ainda, a elaboração do I Plano Integrado de SAN 

estadual “Dignidade e Vida” no mesmo ano (MINAS GERAIS, Comitê Temático de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012; PEREIRA, 2006). A partir desse 

evento, o governo de Minas Gerais passou a utilizar o termo “Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável/SANS” nas definições, de modo a dar ênfase ao “aspecto da 

sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social, cultural e econômico em todas as etapas 

                                                           
15

 Instituído pelo Decreto nº 40.324, de 23 de março de 1999, o CONSEA-MG é um órgão colegiado, 

autônomo e permanente. É composto por 26 representantes da sociedade civil, 13 representantes das 

Secretarias de Estado de Minas Gerais e um representante da Assembleia Legislativa. A sua estrutura 

abrange plenária, diretoria, Secretaria executiva e comissões regionais de SANS (MINAS GERAIS, 

2014).  
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do ciclo dos alimentos” (MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável, 2012, p.19), que vai desde a produção dos gêneros alimentícios até o 

consumo final e a destinação dos resíduos. Além disso, a dimensão da solidariedade também é 

incorporada ao conceito, fazendo referência aos valores que devem embasar este ciclo, quais 

sejam: a “igualdade, partilha, fraternidade, justiça e, acima de tudo, de garantia ao direito 

humano à alimentação adequada (DHAA)” (MINAS GERAIS. Comitê Temático de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 2012, p.19-20). 

 

As dificuldades em responder as necessidades dos municípios das diversas 

regiões do Estado deram subsídio para a criação das primeiras Comissões Regionais de SANS 

(CRSANS) no ano de 2002 contribuindo, assim, para a ampliação da rede de atores sociais 

envolvidos na questão da SAN. As CRSANS
16

 são órgãos colegiados vinculados ao 

CONSEA-MG, cujas atribuições estão relacionadas à proposição e acompanhamento das 

ações governamentais referentes à SANS nas regiões, bem como na articulação do Estado 

com a sociedade civil, nas campanhas de conscientização para cumprimento do DHAA; e 

junto aos municípios incentivando a formação de conselhos de SAN, bem como as atividades 

dos mesmos e a elaboração de planos municipais de SAN (MINAS GERAIS, 2006).  

 

Em relação ao planejamento do Estado nesse período na área de SAN, segundo 

Barbosa (2014) a erradicação da fome e da subnutrição apareceram como aspirações de longo 

prazo do governo de Minas Gerais no âmbito do planejamento consolidado no PMDI 2003-

2020, ainda que não apresentasse as causas e estratégias de superação desse problema.  

 

Na atuação governamental o Programa Mutirão pela Segurança Alimentar e 

Nutricional (PROSAN) foi instituído em 2003, responsável por financiar pequenos projetos 

para associações de base comunitária sendo importante, também, para a criação de novas 

CRSANS ao garantir estrutura e financiamento para as mesmas e para a divulgação do 

CONSEA-MG. No âmbito nacional, nesse ano houve a recriação do CONSEA Nacional e a 

implantação do Programa Fome Zero. Toda essa mobilização foi favorável à realização da II 

Conferência Estadual de SANS, com o tema “Políticas Públicas de Segurança Alimentar e 

Nutricional: realizando o direito humano à alimentação”, na qual foi reivindicada a 

                                                           
16

 Atualmente o Estado é dividido em 25 comissões regionais, cuja divisão abarca todos os municípios 

do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS. Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 

Sustentável de Minas Gerais, 2015). 
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necessidade de um marco legal para a SAN no Estado (MINAS GERAIS. Secretaria de 

Estado de Governo, 2003; PEREIRA, 2006).  

 

Entre os anos de 2004 e 2005, o 2º PROSAN foi integrado ao Programa Minas 

Sem Fome (desenvolvido pelo Governo do Estado, com recursos do Governo Federal), o qual 

englobou um eixo sob responsabilidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

de Minas Gerais (EMATER-MG) e o outro eixo referente ao Programa de Segurança 

Alimentar em Assentamentos de Reforma Agrária (PSA), gerido pela Cáritas
17

 em 

cooperação técnica com o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (PEREIRA, 2006). 

Ressalta-se que, além desses, outros programas executados pelas Secretarias Estaduais tinham 

relação com a temática, como o Programa de Combate à Pobreza Rural e a Cozinha Sertaneja, 

executados pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), 

dentre outros estaduais e nacionais (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Governo, 

2007a). Nesse contexto, no ano de 2005 ocorreu a III Conferência Estadual de SANS, com o 

tema: “Democracia e cidadania também na mesa do povo mineiro” (MINAS GERAIS. 

Secretaria de Estado de Governo, 2005).  

 

Posteriormente, no campo do planejamento estadual, os PMDIs de 2007-2023 e 

2011-2030 tentaram operacionalizar de forma mais efetiva as ações de combate à fome, 

conforme destacado por Barbosa (2014): 

 

O desenvolvimento de ações de combate à fome por meio de programas que 

incentivem a auto-suficiência alimentar e a geração de renda no meio rural 

coloca-se como uma das iniciativas estratégicas do Governo de Minas 

Gerais. Ademais, a segurança alimentar e nutricional, integrada às ações de 

outros setores tais como saúde, educação e assistência social, passa a ser 

considerada como um direito e como uma das condições a serem observadas 

para a garantia da equidade entre pessoas e regiões do Estado de Minas 

Gerais, em especial de famílias em condições de vulnerabilidade social no 

meio rural e em pequenas e médias cidades do Estado (BARBOSA, 2014, 

p.63). 

 

Diante disso, o governo contou com a participação da sociedade civil nas IV e 

V Conferências Estaduais de SANS que aconteceram nos mesmos anos de publicação do 

                                                           
17

 A Cáritas Brasileira é uma instituição da Igreja Católica, de âmbito internacional. No Brasil, foi 

fundada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB no ano de 1956, e atua no 

estabelecimento de parcerias com organismos nacionais e internacionais em prol dos direitos humanos 

(CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL MINAS GERAIS, 2003). 
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PMDIs, 2007 e 2011, cujos temas foram: “Por um desenvolvimento com soberania e 

segurança alimentar e nutricional com sustentabilidade” e “Alimentação Saudável, Adequada 

e Solidária: Direito Humano Básico”, respectivamente (MINAS GERAIS. Comitê Temático 

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012).  

 

Em 2007 foi lançado o Programa de Promoção do Direito Humano à Segurança 

Alimentar e Nutricional em Minas Gerais (PRODHASAN), resultado de um convênio entre o 

MDS, a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), EMATER-MG, e o CONSEA – MG. O 

Programa surgiu diante da necessidade de mobilização de parceiros para a implementação de 

novos projetos produtivos e de agregação de valor que garantissem o abastecimento local com 

alimentos de qualidade, principalmente para a população com menor possibilidade de acesso, 

além de ações educativas e de mobilização social em torno do tema. Assim, seu objetivo era 

apoiar associações de base comunitária e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, 

para implementação de ações e projetos de promoção do direito humano, à Alimentação e à 

SANS (MINAS GERAIS, 2007b).  

 

A partir das demandas da V Conferência Estadual, em 2011, teve início a 

estruturação de um dos programas de destaque na área de SAN, o “Programa Estruturador 

Cultivar, Nutrir e Educar” (PECNE) que tinha como diretriz a intersetorialidade, a 

participação e regionalização nos processos de elaboração, planejamento e gestão (MINAS 

GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012). Até 

então as ações relacionadas à SAN eram pulverizadas entre as Secretarias de Estado, nesse 

sentido o PECNE previa a confluência de ações, através da articulação principalmente das 

Secretarias Estaduais de Agricultura Pecuária e Abastecimento; Educação; e Saúde, cuja 

coordenação era exercida pela equipe do CTSANS
18

, vinculado à Secretaria Geral da 

Governadoria. Através desse programa objetivava-se a garantia do direito humano à 

alimentação saudável, adequada e solidária, tendo como público-alvo os alunos das escolas 

públicas estaduais de educação básica. Procurava, assim, potencializar a alimentação escolar, 

fortalecer a agricultura familiar e promover a educação alimentar e nutricional
19

 (BARBOSA, 

                                                           
18

 O CTSANS foi extinto em 2015 e substituído pela CAISANS-MG (MINAS GERAIS, 2015). 

 
19

 O PECNE foi incorporado ao Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015 e 

inseriu-se em um contexto demarcado pela Lei Federal 11.947/2009 que determinou um mínimo 30% 

do recurso repassado pelo FNDE para o PNAE a ser usado na compra de gêneros alimentícios 

advindos da agricultura familiar (BARBOSA, 2014).   
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2014; MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 

2012).  

 

Incrementando as discussões acerca da SAN, foi realizada no ano de 2015 a VI 

Conferência Estadual de SANS, com o tema “Comida de verdade no Campo e na Cidade: por 

direitos e soberania alimentar”, subsidiando, assim a Conferência Nacional (MINAS 

GERAIS, 2015). Ainda em 2015 foi instituído mais um espaço de participação social, os 

“Fóruns Regionais” (Decreto nº 46.774 de 9 de junho de 2015), cujo  objetivo é fortalecer e  

articular as representações territoriais e a atuação conjunta entre a administração pública 

estadual e a sociedade civil em todas as fases do ciclo das políticas públicas. Esse projeto de 

governo tem a coordenação compartilhada entre a SEPLAG, SEGOV e Secretaria de Estado 

de Direitos Humanos, Participação e Cidadania (SEDPAC) e envolve todas as demais 

Secretarias e órgãos do Estado. Para operacionalização dessa proposta, o estado foi dividido 

em dezessete (17) Territórios de Desenvolvimento, e em cada um foi implantado um Fórum 

através do qual a população das regiões foi convidada a expor as necessidades de seu 

Território, e a participar da elaboração de Diagnóstico Territorial, com o intuito de utilizar 

essas informações para embasar os instrumentos de planejamento do Estado (MOREIRA; 

SILVA, 2016). Ainda em 2015 e no ano de 2016 foram feitas as devolutivas às regiões, com a 

apresentação das ações das Secretarias e órgãos de governo visando solucionar as demandas 

levantadas. Em uma nova fase, iniciada no ano de 2017, estão programados eventos nos 

Territórios de Desenvolvimento, através dos quais os diversos órgãos do Governo vão 

apresentar e disponibilizar serviços aos gestores públicos e à população e mostrar as ações e 

resultados, sendo uma fase de prestação de contas e recolhimento de novas reivindicações e 

propostas (MINAS GERAIS. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 2017a).  

 

No atual planejamento do governo (PPAG 2016-2019), as descrições dos 

programas incorporam os ODS propostos pela ONU. Dessa forma, considerando os seis 

objetivos referenciados na temática de SANS, quais sejam: Erradicação da Pobreza (Objetivo 

1), Fome Zero e Agricultura Sustentável (Objetivo 2), Saúde de Qualidade (Objetivo 3), Água 

Limpa e Saneamento (Objetivo 6), Consumo responsável (Objetivo 12) e Vida terrestre 

(Objetivo 15); percebe-se que, pelo menos, sessenta e um (61) programas
20

, tem ações 

                                                           
20

 Dada a grande variedade de programas que incorporaram o Objetivo 3: Saúde de Qualidade, foram 

selecionados os programas que tinham algum outro objetivo relacionado à temática de SANS, ou cuja 

descrição indicava ter associação direta com o tema. 
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voltadas para esses objetivos (ver Apêndice C). As unidades responsáveis pelos Programas 

incluem várias Secretarias do Estado, como: SEDESE, SEE, SEDA, SEPLAG, SEF, SES, 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

(SEDINOR), Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional (SECIR), Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), Secretaria de Estado de Cultura 

(SEC), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD; 

Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), além de outras instituições
21

 (MINAS GERAIS. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 2017). Tal informação não restringe a atuação 

do governo estadual quanto à SANS a esse número, pois acredita-se que devido a abrangência 

do tema e a necessidade da diversidade de ações nos diferentes segmentos do setor público 

para a concretização da política, outros programas estão inseridos nesse contexto. 

 

Dentre as ações de caráter intersetorial recentes, convém destacar, a estratégia 

de enfrentamento à pobreza no campo intitulada “Novos Encontros”, sob coordenação da 

SEDESE, a qual reúne programas, projetos e ações de várias instituições
22

 de Minas Gerais 

que visam enfrentar a pobreza e promover a inclusão socioprodutiva da população rural, 

priorizando os Territórios de Desenvolvimento: Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo 

Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce. As ações estão divididas em três eixos, sendo 

eles: acesso a serviços públicos (Assistência Social, Educação, Saúde), benefícios e 

                                                                                                                                                                                     
 
21

 Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), EMATER-MG, Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Instituto Estadual de Florestas, Instituto Mineiro 

de Agropecuária, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Instituto de 

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Fundação 

Ezequiel Dias, Fundação João Pinheiro (FJP), Fundação de Arte de Ouro Preto, Fundação Clóvis 

Salgado, Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG), Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale 

do Aço, Companhia de saneamento de Minas Gerais (COPASA), Empresa Mineira de Comunicação, 

Fundação TV Minas cultural e educativa, Fundo de desenvolvimento rural e florestal, Fundo Estadual 

do Café, Fundo Estadual de Saúde, Defensoria pública do Estado de Minas Gerais, Fundo Estadual de 

Habitação, Fundo Estadual de Assistência Social (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, 2017). 

 
22

 SEDESE, SEPLAG, SEE, SEDINOR, SEDA, SES, SECIR, SEAPA, SEDPAC, UEMG, EMATER-

MG, COPASA, FJP, EPAMIG, Universidade Estadual de Montes Claros, Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEDIF), Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG), Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS) (MINAS GERAIS, 2016). 
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transferência de renda; inclusão produtiva (assistência técnica rural, geração de trabalho e 

renda, segurança alimentar e nutricional e incentivo aos empreendimentos solidários) e 

infraestrutura (energia e saneamento básico) (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social, 2017b).  

 

Após essa contextualização, a seguir são apresentados os principais 

instrumentos legais de estruturação da Política e do Sistema Estadual de SANS.  

 

5.2.2 Marco legal e estruturação 

 

No tocante ao marco legal de SANS do Estado de MG, no ano de 2006 foi 

aprovada a Lei nº 15.982 que dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual de SANS. Nesse 

sentido, a Política Estadual SANS tem como objetivo primordial promover ações e políticas 

destinadas a assegurar o DHAA e garantir o desenvolvimento integral da pessoa humana. Para 

tal finalidade, a Política é regida pelas diretrizes de: promoção e incorporação do DHAA nas 

políticas públicas; promoção de educação alimentar e nutricional e da alimentação e nutrição 

materno-infanto-juvenil; atendimento suplementar e emergencial à população em situação de 

vulnerabilidade; fortalecimento das ações de vigilância sanitária dos alimentos; apoio à 

geração de emprego e renda; preservação e recuperação do meio ambiente e dos recursos 

hídricos; o respeito às comunidades tradicionais e aos hábitos alimentares locais; promoção da 

participação permanente dos diversos segmentos da sociedade civil; municipalização das 

ações; promoção de políticas integradas para combater a concentração regional de renda e a 

consequente exclusão social; e o apoio à reforma agrária e ao fortalecimento da agricultura 

familiar ecológica (MINAS GERAIS, 2006). 

 

O Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais 

atualmente constitui-se pelas instâncias: CONSEA-MG, CAISANS-MG
23

, CRSANS e 

Conferências Estaduais de SANS (MINAS GERAIS, 2006). Tal estrutura segue a 

conformação e as diretrizes nacionais do SISAN, ao qual o Governo de Minas Gerais aderiu 

                                                           
23

 A CAISANS-MG foi criada pelo Decreto nº 46.792, de 02 de julho de 2015 em substituição ao 

CTSANS. É formada pelos Secretários de treze Secretarias Estaduais e pelo presidente do CONSEA-

MG. Conta, ainda com uma Secretaria executiva e grupo de apoio (MINAS GERAIS, 2015). 
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em 2011, durante a IV Conferência Nacional de SAN, cujas instâncias são adaptadas em nível 

estadual.   

 

Devido à multidimensionalidade do conceito, a implementação da Política de 

SANS baseia-se nas ações de diversos setores do governo e da sociedade em geral, com a 

proposta de serem “desenvolvidas de forma intersetorial, democrática, inclusiva e 

participativa, com respeito às diferenças e diversidades entre os seres humanos” (MINAS 

GERAIS, Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012, p.22). 

Tais ações são sistematizadas no Plano Estadual de SANS, definido pela Lei Estadual nº 

15.982 de 2006, artigo 4º § 1º, como um “plano integrado e intersetorial de ações 

governamentais e da sociedade” (MINAS GERAIS, 2006), responsável por organizar os 

programas, projetos e ações do governo relacionados a esta área, articulando-os em eixos 

estratégicos, bem como os atualizando a partir das diretrizes oferecidas pelas Conferências 

Estaduais de SANS. Nesse sentido, em 2008 foi elaborado o Plano Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável 2008/2011, o qual elencava os principais programas e 

ações desenvolvidos nas Secretarias Estaduais relacionadas à SANS do período. A partir da 

adesão ao SISAN, a elaboração do Plano tornou-se um compromisso com o Governo federal, 

dessa mesma forma, em 2012 foi lançado um novo plano, “Participação Cidadã”, tendo como 

base o PPAG 2012/2015, cujo processo de elaboração foi norteado pelo CTSANS (MINAS 

GERAIS, Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012). 

 

Atualmente, a elaboração, avaliação e revisão da Política e do Plano estadual 

de SANS são de competência da CAISANS-MG, cuja finalidade é favorecer a articulação das 

ações setoriais de SANS, acompanhar e avaliar a execução da Política e do Plano Estadual de 

SANS. Sua atuação é pautada no “modelo de gestão transversal de desenvolvimento, 

orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade no âmbito 

governamental e extragovernamental” (MINAS GERAIS, 2015). Além disso, compete a essa 

Câmara oferecer apoio e subsídio técnico especializado na área de SANS; planejar e 

acompanhar programas, projetos, convênios e ações de SANS; atuar em conjunto com as 

respectivas câmaras no âmbito nacional e municipal; auxiliar os municípios na elaboração e 

implementação dos planos municipais de SANS e na adesão ao SISAN, dentre outras 

(MINAS GERAIS, 2015). 
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A aprovação e monitoramento do Plano Estadual de SANS, assim como dos 

demais programas e ações da Política Estadual de SANS, é de competência do CONSEA-

MG, que delibera, propõe e monitora as ações e políticas de que trata a Lei Estadual de 

SANS, sendo responsável pela interação do Estado com a sociedade civil. Compete ao 

CONSEA-MG, além das funções já descritas, incentivar parcerias que garantam a 

mobilização e a racionalização dos recursos disponíveis; promover a criação e a manutenção 

das Conferências Regionais de SANS e incentivar a criação dos conselhos municipais, 

coordenar e promover campanhas de educação alimentar e de formação da opinião pública 

sobre o DHAA; apoiar a atuação integrada dos órgãos governamentais e das organizações da 

sociedade civil envolvidos nas ações de promoção da alimentação saudável e de combate à 

fome e à desnutrição e organizar e coordenar as Conferências estaduais de SANS (MINAS 

GERAIS, 2006). 

 

Sinteticamente, os principais marcos legais que conformam o Sistema Estadual 

de SANS são destacados no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Marco legal do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável – Minas Gerais – 2006 - 2015 

Lei/Decreto Descrição 

Lei nº 15.982, de 19 de 

Janeiro de 2006 

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável  

Decreto nº 44.355, de 19 

de Julho de 2006 

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável de que trata a Lei nº 15.982 de 2006 

Decreto nº 44.394, de 16 

de Outubro de 2006 

Aprova o Regimento Interno do CONSEA-MG 

Decreto nº 45.562, de 18 

de Março de 2011 

Cria o Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável - CTSANS 

Decreto nº 46.792, de 02 

de julho de 2015 

Cria a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – CAISANS-

MG, em substituição à CTSANS  

Fonte: Elaboração própria, a partir de Minas Gerais. Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais, 2014 

 

5.2.3 Evolução dos dados da situação de segurança alimentar e nutricional em Minas Gerais  

 

Semelhantemente ao observado em nível nacional, a situação de segurança 

alimentar nos domicílios mineiros aumentou entre os anos de 2004 a 2013, segundo os dados 

da PNAD. Dessa forma, em 2004, de um total de 5498 mil domicílios (cerca de 19,1 milhões 

de habitantes), 3752 mil (68,2%) estavam em situação de segurança alimentar, e 1745 em 
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situação de insegurança (31,7% ou cerca de 6,8 milhões de habitantes). Em 2009, de 6229 mil 

domicílios (aproximadamente 20,1 milhões de habitantes), 4637 mil (74,5%) estavam em 

situação de segurança e 1591 mil (25,5%) em insegurança (ARAÚJO, 2016; INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).  

 

No ano de 2013, de 6.820 mil domicílios (cerca de 20,6 milhões de pessoas), 

5.564 domicílios (81,6% ou aproximadamente 16,4 milhões de pessoas) estavam em situação 

de segurança alimentar, 1.256 (18,4% ou cerca de 4,3 milhões de pessoas) estavam em algum 

grau de insegurança (ARAÚJO, 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2014). 

  

A evolução indica, portanto, um crescimento de 13,4 pontos percentuais na 

situação de segurança alimentar entre 2004 e 2013, e decréscimo progressivo na insegurança 

alimentar, em todos os seus graus, conforme expresso no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 -  

 

Distribuição percentual dos domicílios particulares, por situação de segurança 

alimentar existente no domicílio – Minas Gerais – 2004/2013 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. 
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Finalmente, na próxima seção será apresentada a aproximação entre as ações 

de SANS e a intersetorialidade, de modo a aprofundar a análise para os anos de 2012 a 2017. 

 

5.2.4 Percepção sobre a trajetória das ações do governo de Minas Gerais 

 

Basicamente, percebe-se que as ações do Estado de Minas Gerais relacionadas 

à SANS encontram-se historicamente espalhadas entre os órgãos estaduais, com algumas 

iniciativas para promover a integração através de programas com características intersetoriais. 

A demanda de melhorar a articulação entre as ações governamentais através da estratégia da 

intersetorialidade foi constante nas conferências estaduais, reforçando o incômodo da 

sociedade civil e dos representantes governamentais afetos à área e a necessidade de criar 

mecanismos para atingir essa finalidade, como sintetizado no Quadro 7:  

 

Quadro 7 - Propostas das Conferências Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável relacionadas à intersetorialidade – Minas Gerais - 2001/2015 

Temas das Conferências 

Estaduais de SANS - Ano 

Propostas 

Minas tem fome de ação: 

Diretrizes e prioridades para 

uma política de SAN em MG - 

2001 

No eixo sobre a regulação das políticas públicas de segurança 

alimentar, na diretriz de fortalecimento dos organismos 

governamentais e não governamentais de segurança alimentar foi 

incluída a proposta de promoção de ações intersetoriais e 

interinstitucionais, objetivando a segurança alimentar. 

Políticas Públicas de Segurança 

Alimentar e Nutricional: 

realizando o direito humano à 

alimentação - 2003 

Destaca-se a necessidade de fortalecimento das instâncias 

existentes para promover a intersetorialidade, a eliminação da 

superposição de ações, a capacitação para o exercício da 

intersetorialidade dos órgãos públicos, dentre outras. 

Democracia e cidadania 

também na mesa do povo 

mineiro - 2005 

Propostas de criação de instrumentos de articulação intersetorial e 

monitoramento das ações no âmbito do poder público foram 

reforçadas, além de outras relacionadas à SAN enquanto política 

pública. 

Por um desenvolvimento com 

soberania e segurança 

alimentar e nutricional com 

sustentabilidade - 2007 

Ressalta-se a proposta de fomentar a promoção da 

intersetorialidade nas políticas e programas alimentares estaduais, 

incluindo a realização de diagnósticos para unificar bases de dados 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.  

Alimentação Saudável, 

Adequada e Solidária: Direito 

Humano Básico -2011 

Ampliar e implementar o SISVAN, garantindo a intersetorialidade 

entre as Secretarias afins, como uma prioridade para o PPAG 

2012-2015 (Programa Estruturador). 

Comida de verdade no Campo 

e na Cidade: por direitos e 

soberania alimentar -2015 

Entre as propostas prioritárias aprovadas estão: a elaboração de 

diagnósticos de SANS; a implantação e o fortalecimento dos 

CONSEA‟s e das Câmaras Intersetoriais Municipais; o 

investimento em capacitação técnica permanente de recursos 

humanos governamentais e de agentes da sociedade civil, bem 
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como de conselheiros das diversas políticas públicas afins. 

Garantir maior apoio à agricultura urbana e à economia popular e 

solidária, com políticas intersetoriais. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Governo, 2002, 

2005, 2007, 2011, 2015. 

 

Em análise feita por Barbosa (2014) referente à perspectiva intersetorial do 

PECNE, a autora salienta que foi possível perceber que a estratégia da intersetorialidade 

ocorreu em nível de intensidade média e alta em diversas variáveis como compartilhamento 

dos objetivos, planejamento conjunto, existência de ações integradas, compartilhamento de 

informações, dentre outros itens. Apenas a dimensão relacionada à existência de recursos para 

gestão da estratégia intersetorial apresentou intensidade baixa na avaliação, indicando a 

insuficiência dessa dimensão. Em um novo cenário governamental, o PECNE não foi 

elencado no atual PPAG 2016-2019, havendo a desestruturação dessa estratégia. Por outro 

lado, despontam novas estratégias adotadas pelo governo com caráter intersetorial, como a 

estratégia de enfrentamento à pobreza no campo, e a continuidade das relações estabelecidas 

entre o PAA e o PNAE, em âmbito nacional.    

 

A adesão do Estado de Minas Gerais ao SISAN, e a criação de instâncias em 

nível estadual como o CTSANS, substituída posteriormente pela CAISANS-MG, em 

articulação às instituições já existentes como o CONSEA-MG e as Conferências Estaduais, 

parecem representar progressos em relação à estratégia intersetorial de gestão, por terem 

como diretriz essa prática.  

 

Deste modo, a fim de adentrar na análise da intersetorialidade nas ações de 

promoção de SAN do Estado de Minas Gerais, sobretudo a partir do ano de 2012, foram 

consideradas algumas dimensões de análise, que subsidiaram o trabalho de campo, diante das 

categorias analíticas tratadas no capítulo 2.  

 

Primeiramente, importa identificar o conceito de intersetorialidade entendido 

pelos atores – chave envolvidos na Política, a fim de buscar sincronias ou divergências que 

impactam na sua operacionalização.   

 

A dimensão da inclusividade no ciclo de formação e avaliação de políticas 

públicas buscou identificar os aspectos relacionados ao planejamento, monitoramento e 
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avaliação das ações de SANS, principalmente se tais processos ocorrem de maneira conjunta 

ou setorializada, e a participação do público-alvo nessas fases. Na dimensão de 

mancomunidade, que significa a partilha de recursos, importa identificar o compartilhamento 

de informações através de sistemas de informação comuns, a existência de compartilhamento 

de recursos inter-projetos/programas ou inter-secretarias; existência de materiais de trabalho 

produzidos conjuntamente e o compartilhamento de responsabilidades e ações entre os 

diversos atores.  

 

Quanto às estruturas orgânicas intersetoriais de governança, procurou-se 

apontar alterações nas dinâmicas e nos processos organizacionais (arranjos institucionais, 

alterações nas metodologias de trabalho e criação de novas estruturas e/ou entidades), além da 

existência de arranjos comuns de governança, isto é, espaços ou instâncias onde os setores 

envolvidos possam expressar seus interesses e tratar de resolver suas diferenças ou conflitos, e 

quais seriam esses possíveis conflitos. 

 

Por último, em relação aos fatores condicionantes à prática da 

intersetorialidade, avaliou-se a influência do contexto político – institucional quanto as 

normas que moldam as instituições e relações governamentais, e a percepção dos 

entrevistados sobre a influência desse contexto na priorização de temas; os atores envolvidos 

na produção da Política de SANS em Minas Gerais, caracterizando as relações estabelecidas 

entre os atores, a percepção dos entrevistados sobre relações de poder, a frequência de 

interação, e a identificação de lideranças e o papel dos mesmos; e os desafios elencados pelos 

atores. Essas dimensões e variáveis estão sintetizadas no Apêndice D.  
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6 A INTERSETORIALIDADE NAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR  

NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS 2012 – 2017 

 

Este capítulo dedica-se à análise das ações de SANS do governo de Minas 

Gerais a partir de 2012 até início de 2017, na perspectiva da intersetorialidade voltada, 

principalmente, para as relações entre os órgãos e instâncias da esfera estadual, tendo como 

base os documentos selecionados e entrevistas realizadas. Foram realizadas nove entrevistas 

com representantes das Secretarias Estaduais: SES, SEPLAG SEDESE, SEE, SEDA, SEF, 

além de gestores do CTSANS, CONSEA-MG e CAISANS-MG. O capítulo está estruturado a 

partir das dimensões elencadas para análise (ver Apêndice D), a saber: a concepção de 

intersetorialidade compartilhada pelos atores (seção 6.1), inclusividade no ciclo de formação e 

avaliação da Política Estadual de SANS (seção 6.2), mancomunidade na execução e 

financiamento das ações (seção 6.3), estruturas orgânicas intersetoriais de governança (seção 

6.4) e fatores condicionantes à produção da intersetorialidade (seção 6.5). 

 

6.1 Percepção dos atores-chave acerca do conceito de intersetorialidade 

 

Conforme procurou-se evidenciar, a intersetorialidade tem sido associada, 

grosso modo, a uma nova estratégia de atuação da gestão pública, voltada à superação das 

estruturas organizacionais tradicionais, frente às demandas da população em um novo cenário 

social. Diante disso, foi demonstrado que o conceito de intersetorialidade apresenta 

semelhanças a outros termos, sendo muitas vezes utilizado de forma ambígua ou similar, o 

que pode ocasionar errôneas conclusões a respeito do seu entendimento e, consequentemente, 

falhas na tentativa de operacionalizá-lo. Tendo isso em vista, nesta seção pretende-se 

demonstrar a percepção dos entrevistados quanto ao entendimento do conceito de 

intersetorialidade. 

 

Inicialmente, ressalta-se que, para a caracterização do termo intersetorialidade, 

os entrevistados entraram na seara do conceito de “setor” definida por Cunnil-Grau (2014), 

referente à conformação do aparelho governamental de acordo com as especialidades do 

conhecimento sendo, no caso deste trabalho, remetidas para as relações estabelecidas entre as 

Secretarias Estaduais do governo de Minas Gerais incluídas na normativa da Política, assim 
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como as suas relações com a sociedade civil, o público alvo das ações, conforme direcionado 

no roteiro semiestruturado. 

   

A compreensão de que a intersetorialidade não é uma prática originalmente 

pensada na estruturação da administração pública e que encontra o desafio da fragmentação 

setorial pôde ser observada na fala de alguns dos entrevistados, não apenas quando 

questionados a respeito do conceito da intersetorialidade, mas também quando relatam a 

experiência das ações executadas na rotina de trabalho. Essa constatação pode ser 

exemplificada a partir da seguinte fala: 

 

[...] isso [a prática da intersetorialidade] envolve uma dificuldade muito 

grande porque cada Secretaria no caso da segurança alimentar, acho que são 

treze Secretarias que fazem parte, tem uma estrutura muito rígida e 

processos de trabalho muito específicos e bem diferenciados, e que às vezes 

a gente não consegue avançar tanto na intersetorialidade pela burocratização 

que existe em cada setor né [sic]? (ENTREVISTADA D) 

 

De modo complementar, foi utilizada a analogia das “caixas” para caracterizar 

a estrutura compartimentalizada do setor público, a partir da qual a entrevistada reforça a ideia 

da dificuldade em promover a intersetorialidade diante do enrijecimento desse modelo, como 

destacado no trecho: 

 

A gente usa essa expressão „caixinhas separadas‟... Cada Secretaria, cada 

órgão, isso no nível federal, estadual, municipal [...], trabalha muito só com 

as suas ações até por uma questão legal mesmo, porque cada uma tem 

competências, tem que prestar contas, às vezes tem recursos específicos que 

ela é responsável, então tem algum pouco disso, faz sentido até pela lógica 

da administração pública né [sic]? Mas acaba que no decorrer tempo isso fez 

o Estado ser muito engessado né [sic]? Na ação de cada um. Então isso já é 

uma dificuldade inicial para qualquer governo e pra [sic] sociedade trabalhar 

a intersetorialidade (ENTREVISTADA G). 

 

Dessa forma, foi visto que é a partir dessa perspectiva de que a gestão 

segmentada e a definição setorial de políticas não respondem de forma adequada aos desafios 

atuais, inclusive para a promoção da SANS, que emerge a necessidade de uma nova cultura da 

gestão voltada para a integralidade, a fim de permitir uma visão global sobre as pessoas e seus 

problemas. Assim, a necessidade da abordagem integral foi citada por alguns dos 

entrevistados, ao considerar, sobretudo, o atendimento aos direitos dos cidadãos, ao perceber 

que “(...) os sujeitos estão dentro de uma relação coletiva de direitos” (ENTREVISTADO B) 
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e que “(...) o sujeito social da Política Pública ele é integral, ele não reivindica separadamente, 

compartimentadamente os seus direitos” (ENTREVISTADA H).  

 

Complementarmente, uma das entrevistadas apresentou uma descrição que 

conflui com a ideia da integralidade estar relacionada ao resultado da convergência das 

intervenções públicas de modo a considerar as necessidades do receptor, como pode ser 

observado na fala: 

 

Eu acho que, assim, a intersetorialidade pra mim é uma atuação, é entender 

que o cidadão ele necessita de ações integradas [...]. É você levar um 

conjunto de ações políticas, entendeu? Pra [sic] segmentos da população que 

necessitam de políticas. Nunca enxergando a política, uma política 

isoladamente né [sic]? [...]. Pra [sic] mim é uma rede de proteção de 

Políticas Públicas em função de uma comunidade, de um segmento. 

(ENTREVISTADA E). 

   

Adicionalmente, os atores-chave foram quase unânimes ao descrever o termo 

como sendo uma atuação conjunta dos setores, para chegar a um objetivo comum. Quanto a 

essa atuação conjunta, percebe-se uma variação na descrição pelos entrevistados, sendo as 

seguintes práticas citadas: a troca de informações através do diálogo e contatos com outras 

Secretarias, contribuindo para uma ampliação do leque de atuação dos órgãos, a partir de um 

conhecimento maior obtido; a contribuição de cada setor em sua particularidade, capaz de 

construir uma política onde serão otimizados o trabalho, o recurso e o pessoal; a união de 

forças para o alcance do objetivo comum, traçando estratégias e qualificações coletivas, com a 

presença de coordenadores para o processo; e a capacidade dos gestores públicos planejar e 

executar a política de forma integrada.  

 

Uma visão mais abrangente do conceito foi percebida nas respostas dadas pelas 

gestoras executivas das instâncias responsáveis pelas articulações intersetoriais, dos dois 

momentos analisados (2012 a 2015 e 2015 a 2017), provavelmente pelo contato mais próximo 

com a temática. Esse entendimento é sintetizado no argumento de uma dessas gestoras:  

  

Acredito que no âmbito das Políticas Públicas a intersetorialidade se dá 

quando as ações, projetos, programas e estratégias ocorrem de forma 

construtiva, participativa, envolvendo os órgãos, setores e Secretarias que os 

integram. Todos os envolvidos devem participar do planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação, consequentemente das adequações que se 

fizerem necessárias durante todo o processo, inclusive da prestação de contas 

para que seja realmente intersetorial. Como o orçamento público é planejado 
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setorialmente, a execução das ações precisa ser viabilizada de forma 

intersetorial e cada setor assume sua responsabilidade planejada 

estrategicamente em conjunto (ENTREVISTADA F). 

 

Adicionalmente, a intersetorialidade foi caracterizada por um dos entrevistados 

como uma prática de gestão pública, uma vez que, segundo ele, essa diretriz não basta apenas 

estar prevista em lei, mas deve ser incorporada na cultura da gestão para que seja 

operacionalizada.  

 

Visando entender como acontece na prática a concepção da intersetorialidade 

adotada pelos envolvidos na Política de SANS, a seguir serão detalhadas as dimensões e 

variáveis que incidem nas relações entre as Secretarias Estaduais incluídas na temática. 

 

6.2 Inclusividade no ciclo de formação e avaliação das ações 

 

Conforme destacado anteriormente, a inclusividade refere-se ao grau de 

incorporação no ciclo de formação e avaliação das Políticas Públicas (CUNNIL-GRAU, 

2014). Assim, torna-se relevante avaliar nesse quesito a forma de definição dos objetivos; de 

planejamento, formulação do orçamento e monitoramento da Política Estadual de SANS, 

inclusive no que tange à participação do público-alvo. 

 

6.2.1 Definição de Objetivos: convergência? 

 

Pelo fato do objetivo principal da Política Estadual de SANS, qual seja: 

promover ações e políticas destinadas a assegurar o DHAA e o desenvolvimento integral da 

pessoa humana, englobar as várias dimensões que permeiam a SAN, buscou-se analisar como 

acontece a priorização dos temas/objetivos/diretrizes a serem trabalhados pelo governo do 

Estado de Minas Gerais; se há convergência da percepção dos entrevistados sobre quais são 

essas temáticas focadas, e sobre o grau de clareza das mesmas; bem como o processo de 

mudanças ou fortalecimento dos objetivos.  

 

Assim, em relação ao objetivo geral da Política Estadual de SANS, nota-se 

uma convergência nas respostas dos entrevistados quanto à necessidade de garantir o acesso à 

alimentação em quantidade e qualidade adequadas à população, estando de acordo com o 

definido no conceito de SAN e de DHAA. 
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Complementarmente, no que tange à priorização de temas, evidencia-se alguns 

citados pelos entrevistados como: fortalecimento da agricultura familiar; fortalecimento da 

promoção de hábitos saudáveis e a educação alimentar e nutricional; vigilância sanitária; 

sustentabilidade; acesso à água e à terra (incluindo a regularização fundiária); ampliação da 

produção agroecológica; soberania alimentar e valorização do produto local; e combate ao uso 

de agrotóxicos. Através dessa junção de temas abordados, considera-se que, no conjunto, os 

entrevistados abarcaram praticamente todos os temas elencados nas diretrizes da Política 

Estadual de SAN, assim como perpassam pelas quatro dimensões da segurança alimentar: 

disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade.  

 

Nesse contexto, para uma das entrevistadas, os temas prioritários da Política 

Estadual de SANS podem ser agrupados, de uma forma mais geral, em três grandes objetivos, 

como demonstrado na fala:  

 

Então, eu acho assim, que o objetivo atual da Política de segurança alimentar 

primeiro é a garantia do acesso ao alimento às pessoas, né [sic]? Segundo: a 

garantia a um alimento de qualidade pra essas pessoas; e terceiro é uma coisa 

mais interna, que é uma valorização do nosso produto, da nossa produção 

alimentar para o abastecimento local mais controlado, mais organizado, mais 

potencializado (ENTREVISTADA C).    

 

No que se refere à valorização do produto típico da cultura local, a entrevistada 

incorpora o conceito de soberania alimentar. Assim, para ela a soberania e a segurança 

alimentar tem relação direta com a agricultura familiar, uma vez que essa prática contribui 

para a diversidade da produção em contraposição ao modelo vigente tomado pelos grandes 

produtores monocultores. Diante dessa perspectiva, alguns dos entrevistados são condizentes 

ao afirmar que a atuação do Estado de Minas Gerais para incentivar a soberania alimentar 

pode ser exemplificada, por exemplo, através da prática da compra institucional do alimento 

advindo da produção familiar para a alimentação escolar (no âmbito do PAA e PNAE), de 

modo a fortalecer a economia local ao gerar renda aos pequenos produtores, representando, 

assim, mecanismos para o produto chegar ao mercado.  

 

Em sintonia a esse ponto de vista, outra entrevistada complementa que o apoio 

à agricultura familiar inclui, ainda, “a regularização fundiária, o acesso a crédito, a melhoria 

da assistência técnica, que envolve também ampliar a produção agroecológica (...)” 

(ENTREVISTADA G) e, além disso, devem ser incorporados nesse âmbito os diferentes 
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atores, como: o agricultor familiar, o assentado, o indígena e o quilombola. Essas questões 

também foram colocadas como centralidade das ações governamentais por outra liderança 

consultada, a qual destacou se tratarem de objetivos prioritários estabelecidos a partir da 

última Conferência Estadual de SAN, em adição ao combate aos agrotóxicos, promoção da 

agroecologia, e o acesso à agua. 

 

Por outro lado, de modo mais geral, um dos entrevistados descreveu que o 

objetivo da política é “tentar traduzir os anseios” tanto da população quanto os interesses do 

governo, destacando nesse processo o papel das conferências na determinação de temas e 

propostas a serem incorporadas no Plano Estadual. Nesse aspecto, as conferências foram 

citadas também por outros atores-chave como uma das bases para a definição de objetivos e 

prioridades na Política Estadual de SANS. Além disso, outros fatores estariam associados 

nesse processo de definição de objetivos, como, por exemplo, os que já se encontram 

expressos no marco normativo, a vontade política e interesse dos governantes, os 

direcionamentos obtidos nas plenárias do CONSEA-MG e deliberações na CAISANS-MG. 

Somente uma das conselheiras não soube responder como se dá o processo de definição de 

objetivos e prioridades da Política Estadual de SANS, uma vez que relatou estar há pouco 

tempo na função de conselheira governamental e, dessa forma, participou poucas vezes das 

reuniões. 

 

Em relação à definição dos objetivos via legislação estadual, segundo uma das 

respondentes, o processo de elaboração da LOSAN estadual ocorreu de forma participativa, 

contando com a contribuição da sociedade civil, incluindo movimentos sociais, e 

representantes do governo, como pode ser sintetizado na fala: “Em 2001, a primeira 

Conferência Estadual definiu propostas para construção da política de SANS. Os objetivos 

foram então debatidos em audiências públicas em várias regiões do Estado no processo de 

construção da Lei Orgânica de SANS” (ENTREVISTADA F). Nesse contexto, para outra 

entrevistada, apesar de já se ter passado onze anos desde a instituição da LOSAN, as suas 

diretrizes ainda são atuais e, a partir das mesmas, ocorre a priorização para a Política através 

das conferências, deliberações do CONSEA-MG e da CAISANS-MG, estando aí incluídas 

tanto a participação governamental quanto do público-alvo. 
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A forma como ocorre o processo de definição das prioridades a partir das 

conferências e do CONSEA-MG, foi descrita por uma das entrevistadas:  

  

Eu acho que o grande momento de construção coletiva são as conferências, 

porque as conferencias elas são preparadas desde a região, desde o 

município, passando pela região e o Estado e chegando a nacional. E é um 

momento de construção coletiva, sociedade civil e governo [...] Então vamos 

dizer assim, de forma permanente, primeiro a conferência ilumina, orienta as 

grandes prioridades, o CONSEA vai peneirando, então o CONSEA, por 

exemplo, de todas, mais de duzentas propostas da conferência, nós 

priorizamos quatro eixos que no nosso ponto de vista são temas estratégicos 

para garantir a segurança alimentar e a soberania alimentar [...] 

(ENTREVISTADA H). 

 

Ela cita, ainda, o papel do CAISANS-MG que, em conjunto com o CONSEA-

MG, avaliam e aprovam as propostas, incluindo nesse processo a participação das Secretarias 

Estaduais através de seus representantes. Quanto ao papel do Conselho nessa definição, outra 

entrevistada esclarece que, por não possuir um caráter deliberativo, ele tem a função de 

orientar a atuação do governo nas suas escolhas referindo-se, assim, ao seu caráter consultivo. 

    

No tocante ao grau de clareza dos objetivos da Política de SANS, entende-se 

esse ser um fator determinante para as práticas intersetoriais, uma vez que os objetivos devem 

ser entendidos como comuns a todos envolvidos, sendo alvo das ações estabelecidas. 

Entretanto, para os atores-chave consultados, eles não são claros para todos os envolvidos na 

Política de SANS, sendo mais bem identificados pelos representantes governamentais que 

atuam há mais tempo no CONSEA-MG ou cuja Secretaria na qual estão inseridos tem ações 

de maior proximidade com o tema. Já os atores e setores ainda incipientes na incorporação 

das ações relacionadas à SANS apresentam dificuldades na identificação e entendimento 

desses objetivos.     

 

Nesse sentido, para as representantes consultadas da atual gestão do CONSEA-

MG e CAISANS-MG, a falta de clareza sobre a temática acontece tanto no nível 

governamental quanto no entendimento pela população, e trata-se de uma informação que não 

está disseminada, conforme expresso no trecho abaixo:  

 

[acho que] toda segurança alimentar ainda não é bem conhecida, nem pela 

população e nem pelos agentes públicos, que muitas vezes fazem ações de 

segurança alimentar, mas não sabem que tão [sic] fazendo segurança 

alimentar [...]. Aquelas pessoas que estão mais envolvidas com a discussão, 
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que já participaram por momentos de capacitação, por oficinas, elas talvez 

sabem dizer: “Não, a segurança alimentar é tal coisa, né [sic]?” [...] boa parte 

não, não tem esse entendimento [...]. Pra [sic] alguns pode até ser claro, mas 

não é... não é uma informação que tá [sic] disseminada. Mesmo que fosse 

uma informação não clara, mas nem como uma informação que as pessoas 

tenham dúvida, ela não tá [sic] disseminada [...] (ENTREVISTADA G). 

 

Ademais, para outra entrevistada esse desconhecimento é provocado pelo fato 

da política de segurança alimentar ser “mais nova e diferente”, quando comparada, por 

exemplo, à políticas já consagradas como as da área da saúde e da assistência social. Esse 

desconhecimento afeta a concretude dos objetivos, como observado na fala: “(...) até hoje a 

gente não conseguiu ainda, fazer com que as Secretarias compreendessem a maneira operativa 

dessa Política” (ENTREVISTADA H). Nesse cenário, ambas citaram que há ações do 

CONSEA-MG previstas atualmente para a capacitação dos conselheiros e agentes públicos, a 

fim de reduzir esses desvios de entendimento e para disseminar a temática da SANS.  

 

Além disso, algumas dificuldades na formulação e concretização dos objetivos 

podem ser identificadas nas respostas dos atores-chave, como a existência de forças contrárias 

a objetivos específicos e a complexidade do tema. Quanto ao primeiro ponto, uma das 

entrevistadas exemplifica que, mesmo que o governo estadual em consonância com a 

população queira construir uma política contra o uso de agrotóxico, por exemplo, ele não 

consegue, pois há uma “correlação de força” muito grande que o impede de fazê-lo (acredita-

se que essa disputa citada envolve a atuação de grandes empresas e interesses hegemônicos); 

já o governo federal tem o poder para instituir diretrizes, como fez, por exemplo, com a 

determinação da lei que direciona 30% dos recursos da merenda escolar para a compra de 

produtos da agricultura familiar. Portanto, evidencia-se a influência de outros determinantes 

na definição de prioridades e escolhas pelo governo estadual, além das relações internas do 

governo e deste com a sociedade civil. Já a dificuldade na concretização dos objetivos, o que 

revela a sua complexidade, foi identificada em vários momentos das falas dos entrevistados, 

podendo ser sintetizada no trecho: “Por mais que eu ache que é importante, por mais que a 

conferência diga, isso para se materializar para além do Plano [Estadual de SANS], assim, pra 

tirar o Plano do papel é difícil” (ENTREVISTADO B).  

 

Quanto às mudanças recentes nos objetivos priorizados entre os anos de 2012 e 

2017, as respostas dos entrevistados indicam que, de modo geral, houve um fortalecimento 

dos objetivos, para alguns devido à maior prioridade política dada ao tema e, para outros, pelo 
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próprio avanço na dinâmica de trabalho. Alguns progressos elencados foram quanto ao 

fortalecimento do SISAN e dos instrumentos de construção da Política, como a criação da 

CAISANS-MG; maior apropriação do uso das conferências; uma maior discussão sobre 

alimentação saudável; os mercados institucionais; avanços no processo de elaboração do 

Plano Estadual e do trabalho intersetorial; a negociação com o governo mais de perto; a 

articulação com os movimentos sociais; progressos no monitoramento alimentar e nutricional 

e na descentralização da gestão da alimentação escolar. Alguns retrocessos indicados estariam 

relacionados à perda da força dos espaços de discussão e de qualificação dos conselheiros, 

como os fóruns de discussão, ao longo do tempo.  

  

Para além da percepção dos entrevistados, a análise bibliográfica e documental 

evidencia o caráter participativo da população e a associação com os atores governamentais 

na definição dos objetivos do já referido e extinto PECNE. Segundo Barbosa (2014) o 

programa foi fruto das demandas da 5ª Conferência Estadual de SANS do Estado de Minas 

Gerais, e convergiu com uma necessidade do governo em ampliar a aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, a partir da determinação da Lei Federal nº 11.947/09. Portanto exemplifica-se, 

através desse caso, a possibilidade e a importância da discussão conjunta desde a 

determinação dos objetivos e das ações a serem implementadas para a estratégia intersetorial 

do Programa, envolvendo a temática discutida.  

 

 6.2.2 Planejamento das ações  

 

Conforme dito anteriormente, o PMDI abrange o planejamento de longo prazo 

que norteia as ações governamentais. Nesse sentido, percebe-se que a intersetorialidade na 

SANS estava incluída no PMDI 2011-2030 na temática relacionada ao Desenvolvimento 

Social e Proteção, explicitamente contemplada no objetivo estratégico voltado ao atendimento 

das famílias em condições de vulnerabilidade social; e à implantação das ações da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, o qual previa uma estratégia de integração das ações 

entre SANS e as áreas da saúde, educação, assistência social a fim de alcançar o objetivo 

(MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento, 2011). 
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 Já no PMDI 2016-2027, a referência direta ao termo está incluída no Eixo 1: 

Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, especificamente na seção de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Agrário, no qual, um dos objetivos 

estratégicos é “fomentar a segurança alimentar e nutricional sustentável, incluindo o acesso e 

o uso sustentável da água” (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento, 2016a, 

p.51); e uma das estratégias prioritárias inclui o fomento à expansão e articulação de 

programas de SANS nos municípios e incentivar a adesão municipal aos mesmos. Apesar da 

SANS estar explicitamente referenciada apenas nesses eixos destacados, percebe-se que as 

diversas dimensões estão incluídas em outros eixos, objetivos e estratégias do PMDI. 

 

Em relação ao exposto no PPAG quanto às ações de SANS, foi evidenciado na 

trajetória histórica, que encontram-se pulverizadas entre os diversos setores, embora seja 

possível perceber que há grande quantidade de programas afins à temática. Com base nesse 

instrumento, reafirma-se, ainda, a responsabilidade do Plano Estadual de SANS em 

sistematizar os programas, projetos e ações do Estado relacionados ao tema, e atualizá-los a 

partir das diretrizes definidas nas Conferências do Estado (MINAS GERAIS. Comitê 

Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012).  

 

Sendo assim, ao considerar o Plano como um instrumento de materialização do 

planejamento estadual acerca do assunto, procurou-se avaliar como aconteceu o processo de 

elaboração do Plano Estadual de SANS de 2012-2015 e como está sendo a elaboração do 

novo Plano. Algumas variáveis observadas com o intuito de embasar as considerações se o 

planejamento ocorre de forma conjunta entre as Secretarias Estaduais ou não, foram: a 

percepção dos entrevistados acerca do processo de planejamento, a relação entre os 

diagnósticos produzidos e o planejamento das ações, a identificação da existência de materiais 

de trabalho elaborados de forma conjunta e a forma de seleção das ações e suas metodologias 

de execução.  

 

Como visto no capítulo anterior, o Plano Estadual de SANS 2012-2015 foi 

desenvolvido pelo CTSANS, já orientado pela intersetorialidade na sua elaboração (MINAS 

GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012). A etapa 

seguinte envolveu as Secretarias Estaduais que compunham o CTSANS, na validação do 
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Plano e elaboração do Programa Estruturador, PECNE, instituído em 2011. Esse processo 

pode ser exemplificado na fala da referência envolvida nesse processo: 

 

Foi um trabalho detalhado de levantamento das ações pertinentes junto às 

[...] Secretarias, com inventário de cada setor, identificação dos 

responsáveis, constituição do grupo técnico, nivelamento dos conceitos, 

objetivos, informações e definido prazo para entregas, pois havia prazo 

acordado com o Governo Nacional (ENTREVISTADA F). 

 

A participação da população foi evidenciada no planejamento a partir dos 

eventos organizados pelo CONSEA-MG em 2011, contando com eventos municipais e as 

conferências em vinte e cinco CRSANS, culminando na realização da 5ª Conferência Estadual 

de SANS. Tendo como base esses eventos, foram estabelecidas as prioridades para o Plano, 

para o Programa Estruturador e para o monitoramento e controle da Política Estadual de 

SANS. Com isso, procurou-se incorporar essas prioridades no PPAG 2012-2015, sendo esse 

processo de organização feito pela Secretaria Executiva do CTSANS, passando pela 

aprovação do CONSEA-MG e encaminhadas à SEPLAG, consolidando, assim, as propostas 

de ações de SANS e o PECNE (MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar 

e Nutricional Sustentável, 2012).  

 

A conclusão da elaboração do Plano contou, ainda, com a criação de um Grupo 

Técnico no ano de 2012, responsável também pela implementação, monitoramento e 

avaliação das ações. Nesse processo evidencia-se a participação de um ou mais representantes 

das Secretarias Estaduais componentes do CTSANS, além da Secretaria Executiva dessa 

instituição e do CONSEA-MG, e outros colaboradores que participaram de duas Oficinas de 

Trabalho, resultado das diversas reuniões do Grupo Técnico. Segundo avaliação descrita no 

próprio Plano, “a metodologia utilizada possibilitou maior envolvimento das [...] Secretarias 

que compõem o CTSANS e ampliação do debate sobre o tema de SANS em cada uma delas” 

(MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 

p.32). Dentre os documentos elencados que embasaram a construção do Plano, estão os 

Relatórios Institucionais de Monitoramento e outras publicações contendo diagnósticos e 

indicadores relacionados à SANS (MINAS GERAIS. Comitê Temático de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável, 2012).  
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O resultado desse esforço foi um documento contendo o diagnóstico da 

situação do Estado de Minas Gerais quanto às dimensões de SANS; os desafios e objetivos 

estratégicos do Plano Estadual de SANS, relacionados aos dez desafios da visão de futuro do 

PMDI 2011-2030 e objetivos e estratégias das então vigentes Redes de Desenvolvimento 

Integrado; e um plano operacional elaborado com as ações relacionadas à SANS do PPAG 

2012-2015.  

 

Quanto a esse processo descrito, uma das entrevistadas que participou 

ativamente da elaboração, avalia a participação das Secretarias Estaduais e a dificuldade da 

construção de um Plano (referenciado como PESANS) com caráter intersetorial, conforme 

demonstrado na fala: “Todos os envolvidos na elaboração do PESANS 2012-2015 foram, 

dentro de suas limitações, participativos. O processo de elaboração de um plano setorial é 

complicado, considere um plano intersetorial muito mais do que complexo.” 

(ENTREVISTADA F).  

 

Ainda sobre o período entre os anos de 2012-2015, quanto ao planejamento das 

metas e ações do PECNE, Barbosa (2014) aponta que apesar da definição do escopo ter sido 

resultado de uma discussão conjunta das três Secretarias Estaduais que compunham a gestão 

compartilhada do Programa, a definição das metas a serem cumpridas por cada uma foi feita 

inicialmente de maneira setorizada e em sequência ocorreram reuniões para apresentação 

desse planejamento e alinhamento das informações entre os envolvidos. Ademais, foi 

observada a existência de dois níveis de planejamento do Programa, sendo que além do 

âmbito estadual existia a definição de ações em âmbito local, através de Comitês Gestor 

Local, instância de gestão compartilhada, responsáveis por elaborar um plano de ação 

respeitando as especificidades locais. Embora se perceba a existência desses dois níveis, foi 

constatado que a efetiva participação do âmbito local no planejamento e replanejamento, 

contribuiu para que as ações fossem executadas de forma mais integrada nesse nível.   

 

No segundo momento analisado neste trabalho, a partir de 2016 e início de 

2017, procurou-se avaliar como tem sido a elaboração do novo Plano Estadual de SANS, sob 

coordenação da CAISANS-MG em substituição ao CTSANS, com base nos relatos obtidos 

pelos conselheiros e lideranças envolvidas.  
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Nesse sentido, de modo geral, as considerações dos atores-chave indicam 

avanços na metodologia de elaboração e discussão do Plano junto às Secretarias, ao 

proporcionar uma contribuição conjunta dos técnicos com a Secretaria Executiva da 

CAISANS-MG. Segundo uma das entrevistadas, no método anterior foram feitas discussões 

internas entre os setores de cada Secretaria que tinham objetivos relacionados à temática de 

SANS e, posteriormente, os resultados eram levados pelos conselheiros aos responsáveis pela 

elaboração do Plano. Já atualmente, as lideranças da CAISANS-MG participaram das 

reuniões com as áreas de cada Secretaria, para a identificação das ações e posterior elaboração 

do planejamento, o quê, de acordo a entrevistada, fortaleceu a discussão interna.  

 

Essa visão da incorporação das discussões com os técnicos das Secretarias no 

processo de planejamento vai ao encontro do que foi explicitado pelas gestoras atuais das 

Secretarias Executivas da CAISANS-MG e CONSEA-MG, como uma tentativa de construir o 

Plano de forma mais participativa. Nas considerações dessas entrevistadas, pontua-se que a 

elaboração do Plano teria começado a partir da realização da 5ª Conferência Estadual de 

SANS, entendendo-se as deliberações como as diretrizes a serem seguidas. A partir daí, a 

CAISANS-MG tem reunido essas deliberações com as propostas relacionadas ao tema 

previstas no PPAG, além das demandas dos Fóruns Regionais de Governo e com as conversas 

feitas junto às Secretarias para a identificação das ações relacionadas à SANS, a partir do que 

o governo já faz e já tem planejado. Assim, para uma das entrevistadas uma dificuldade tem 

sido justamente identificar essas diversas ações de SANS que, na visão dela, estão 

“espalhadas e encaixotadas”, no sentido da divisão setorial entre as Secretarias Estaduais. 

Apesar da dificuldade, a importância dessas conversas com os demais envolvidos estaria 

relacionada, além da identificação das ações, à tentativa de estimular a incorporação e 

entendimento da temática pelos atores, conforme destacado na fala: 

 

Temos gastado muito tempo nesse processo de conversação com as 

Secretarias, para poder até mesmo num processo pedagógico, de... propondo 

às Secretarias pra [sic] elas interpretarem o quê que na opinião delas é 

segurança alimentar. Porque o que é segurança alimentar na nossa opinião 

que somos, vamos dizer, agentes de segurança alimentar 24h por dia, é uma 

coisa, mas a Secretaria que é um dos componentes do sistema [...], às vezes 

ela ainda não conseguiu compreender. Então o processo tem sido mais longo 

nesse sentido de pedagogicamente construir esse entendimento conjunto 

dentro das Secretarias do quê que é segurança alimentar. [...] 

(ENTREVISTADA H).  
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Assim, a partir de uma maior compreensão por parte das Secretarias, outras 

propostas poderiam ser elaboradas e incorporadas nas práticas, conforme propõe a 

entrevistada: 

  

O quê que a gente tem tentado avançar, de conversar com cada Secretaria, 

pra ela também se identificar como segurança alimentar, e apontar o que 

mais que ela desenvolve ali, que ela identifica que pode ser um componente 

de segurança alimentar [...]. E o que a gente deve fazer nesse primeiro 

semestre [de 2017], é o quê que as Secretarias conseguem propor de 

segurança alimentar [...]. E uma outra coisa também difícil, mas que a gente 

tá [sic] tentando identificar e provocar é: o quê que as Secretarias conseguem 

fazer entre elas, pra [sic] já ir provocando esse planejamento intersetorial. 

Mas a nossa expectativa é que isso seja ainda só um pequeno avanço [...] 

(ENTREVISTADA G). 

 

 

Além dessas etapas descritas para a elaboração do Plano está previsto, ainda, 

um próximo passo definido pelo pleno de secretários que compõem a CAISANS-MG. Seria a 

discussão em nível regional, a partir da próxima etapa dos Fóruns Regionais, proposta para 

iniciar no primeiro semestre do ano de 2017, embora não tenha sido detalhada nas entrevistas 

e nos documentos a forma como será feito este debate no âmbito regional.  

 

No que diz respeito ao envolvimento dos setores nesse processo de elaboração, 

um dos conselheiros relatou que a Secretaria a qual faz parte não tem representatividade na 

CAISANS-MG e, portanto, as informações são obtidas apenas quando repassadas no 

CONSEA-MG. Para outra entrevistada, há o entendimento de que o processo de elaboração 

ainda não começou, pois ainda depende da contratação de uma empresa responsável pela 

sistematização das informações (entende-se que ela referia-se à elaboração do conteúdo a ser 

escrito no Plano), além de ter citado a etapa prevista dos Fóruns Regionais. Os outros 

conselheiros referiram que têm participado do processo de elaboração, embora para um deles 

haja a percepção de que muitas Secretarias incluídas na normativa que seriam importantes não 

estão participando desse processo, às vezes pelo envolvimento em diversas outras atividades, 

o que gera um desvio da participação em temas que seriam estratégicos da Secretaria:  

 

Não tô [sic] pra julgar as Secretarias, mas acho que na construção do plano, 

eu não vejo muitas Secretarias que seriam importantes, participando desse 

processo. A gestão pública, ainda é frágil e aí, não é só duma [sic] 

implicância dos atores, mas é de como que a estratégia vai ser feita pra se 

consolidar. [...] E ao mesmo tempo [...], muitas das vezes esses atores que 

são mais implicados em garantir a participação da sociedade em políticas 
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públicas, eles participam de tudo. Então, ou eles perdem uma credibilidade 

na construção dessa participação porque ele como participa de tudo, ele fica 

por conta de participar de tudo e não participa às vezes de coisas estratégicas 

da Secretaria que ele faz parte, ou que ele também não vai ter “perna” então 

ele vai priorizando no que ele vai participar mais. E aí ele vai tendo 

acúmulo, às vezes até pra fomentar dentro da sua gestão, da sua Secretaria 

essas questões (ENTREVISTADO B). 

 

Para outra conselheira governamental, apesar de referir participar do processo 

de elaboração, revelou que foi procurada para levantar as ações relacionadas à temática, mas 

não foi chamada para discutir a contribuição que a política da Secretaria pode dar na 

construção do Plano, inclusive desconhece a metodologia que está sendo utilizada para a 

elaboração. 

 

Adicionalmente, procurou-se esclarecer como é feito o planejamento por parte 

dos setores, e como se relacionam com os demais instrumentos e atores. Quanto a isso, as 

respostas das referências técnicas das Secretarias Estaduais foram variadas e indicam desde 

dificuldades no entendimento desse processo até críticas a ele. Nesse sentido, uma das 

entrevistadas entende a inserção da temática de SANS a partir de uma visão do planejamento 

governamental como um todo, iniciado no programa de governo definido na campanha 

eleitoral. Segundo ela, finalizado o processo eleitoral, cada órgão torna-se responsável por 

incorporar as propostas já pré-definidas no plano de governo e desenvolver os projetos. Já 

para outros conselheiros, o planejamento acontece a partir das Conferências Estaduais, sendo 

caracterizado como “de baixo para cima”, isto é, parte das propostas da população em geral, a 

partir das quais os gestores públicos tomam decisões, como exemplificado na seguinte fala de 

uma das entrevistadas: 

 

Eu acho assim, o sistema de segurança alimentar ele dá uma condição de um 

planejamento mais de baixo pra cima. Então você tem no sistema a 

conferência como base, e a conferência é um documento muito rico nela tá 

[sic] tudo constando assim: o quê que as pessoas entendem por segurança 

alimentar, o quê elas demandam pra [sic] que haja segurança alimentar, o 

quê que deve ser mudado, o quê que não deve [...]. E aí cada Secretaria com 

seu secretário define o quê que eles conseguem ou que tem interesse político, 

então tem uma coisa que sustenta ali, uma base, mas depois dali a gente não 

tem mais governança de fazer valer o que tá [sic] escrito na demanda 

(ENTREVISTADA C). 

 

A relação do planejamento setorial com as Conferências de SANS e, mais 

recentemente, com os Fóruns Regionais foi lembrada por outra referência técnica, a qual 
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relata que as demandas obtidas nesses encontros subsidiam o planejamento que ocorre a cada 

quatro anos no seu setor, bem como a revisão anual. E, nessa mesma periodicidade, a 

instituição responsável pela elaboração do Plano chama as Secretarias para fazer a discussão 

das ações relacionadas.  

 

É, portanto, evidente que o planejamento das ações ocorre de forma setorial, 

conforme pode ser sintetizado na fala de uma das lideranças entrevistadas, já apresentando a 

limitação desse processo para a intersetorialidade: 

 

Se você ficar dentro do cronograma oficial do planejamento, o quê que 

acontece, a Secretaria, a SEPLAG abre um prazo pra [sic] cada Secretaria 

apresentar suas propostas, seja num planejamento (...) ou na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, então cada Secretaria apresenta suas propostas e 

manda pra SEPLAG. A SEPLAG revisa e devolve para a Secretaria, não é? 

Então aquelas que são relacionadas à temática de segurança alimentar, elas 

vão ser trabalhadas separadamente né [sic]?  O momento de reuni-las 

poderia ser no Plano Estadual de Segurança Alimentar, que é o que a gente 

tá [sic] tentando fazer, mas o plano sozinho ele não resolve, porque na 

origem elas já nascem encaixotadas (ENTREVISTADA H). 

 

Quanto à utilização de diagnósticos elaborados pelos setores para o 

planejamento das ações, um dos conselheiros foi crítico quanto a esse processo, referindo que 

percebe um embasamento das ações mais voltado para atos discricionários do que em critérios 

baseados nos indicadores e demais informações técnicas produzidas pelas instituições: “A 

gente tá [sic] mais pra ato discricionário, de quem tem poder pra fazer ato discricionário, 

ainda do que baseado em critérios técnicos, estratégicos.” (ENTREVISTADO B). 

 

A falta de clareza de quais são os melhores indicadores para o diagnóstico na 

questão da SANS, até mesmo em nível nacional, é um dificultador para a utilização dos dados 

produzidos, segundo uma das gestoras. Apesar disso, foi citado que são utilizados dados e 

diagnósticos parciais e pontuais específicos dos órgãos, como, por exemplo, os relacionados à 

situação de saúde e estado nutricional, os dados de pobreza, produção de alimentos, 

recenseamento escolar; além de dados nacionais como os divulgados nas pesquisas do IBGE, 

o CadÚnico, dados da CAISAN Nacional, dentre outros, embora a entrevistada reitere a 

existência de poucos estudos específicos em segurança alimentar. Essas informações, 

portanto, não são suficientes para refletir a real situação em termos qualitativos, capaz de 

abranger a magnitude do problema. Além do mais, foram constatados poucos e pontuais 
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materiais de trabalho elaborados de forma conjunta pelos setores, sendo esses observados na 

maioria das vezes em eventos ou publicações de divulgação de ações/projetos, os quais 

incorporavam relações entre poucos órgãos, e na experiência do PECNE, não sendo, assim, 

uma prática consolidada. 

 

Quanto à tomada das decisões, procurou-se avaliar como ocorre o processo de 

seleção das ações e da metodologia de execução da Política Estadual de SANS, pressupondo 

que, sob a ótica da intersetorialidade, essas atividades sejam feitas em conjunto ou pelo menos 

planejada para estarem articuladas, de alguma forma. Nesse sentido, a partir das falas dos 

entrevistados, afere-se que as demandas são originárias no âmbito do CONSEA-MG e pelo 

pleno de secretários através da CAISANS-MG ou até mesmo pelas relações entre eles fora 

dessa instância e, a partir daí, são delegadas as funções aos responsáveis nos setores. Para 

uma das entrevistadas, quando há uma demanda levada para dentro da Secretaria a qual faz 

parte, ela é debatida com, no mínimo, duas das quatro subsecretarias existentes, necessitando, 

assim, de uma articulação dentro da própria estrutura. Nesse sentido, pode-se evidenciar que, 

mesmo que a tomada de decisões possa acontecer de forma conjunta através das instâncias 

como o CONSEA-MG e CAISANS-MG, a escolha das metodologias e forma de atuação são 

definidas no âmbito das Secretarias. 

 

6.2.3 Formulação do orçamento destinado às ações de segurança alimentar e nutricional 

 

Quanto à lógica da alocação orçamentária financeira, procurou-se observar, 

como são distribuídos os recursos das ações relacionadas à SANS, se há uma percepção de 

distribuição equitativa ou algum tipo de assimetria de poder entre os diversos setores 

envolvidos, além da percepção em termos de suficiência dos recursos, e se há recursos 

previstos para a gestão da ação intersetorial. 

 

A distribuição de recursos orçamentário-financeiros na Política Estadual de 

SANS segundo consta no marco normativo, é regida pela lógica setorial, cuja dotação 

orçamentária prevista para a execução das ações elencadas no Plano Estadual de SANS é 

vinculada aos órgãos e entidades estaduais onde os programas, projetos e ações estão alocados 

(MINAS GERAIS, 2006). Esse fracionamento das ações e recursos é apresentado por alguns 
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dos entrevistados como um dos desafios à compreensão do tamanho do orçamento para a 

promoção da SANS no Estado, conforme exemplificado na fala:  

 

[...] quando o planejamento é feito de forma setorial, [...] é difícil você saber 

qual é o tamanho do orçamento que tá [sic] indo pra [sic] Política de 

segurança alimentar. Então esse mesmo processo que nós estamos falando 

aqui de pensar junto, planejar junto né [sic]? Facilitaria também pra [sic] 

gente ter uma noção de quanto que o Estado de Minas investe na promoção 

ao direito humano à alimentação adequada. Eu não saberia dizer, porque 

implica nós termos essa compreensão (ENTREVISTADA H). 

 

Complementarmente, além da distribuição entre os setores, outra entrevistada 

citou o fato de que muitas vezes os recursos são direcionados em blocos para as 

especialidades, por exemplo, os recursos provenientes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição, apesar de ter um eixo da segurança alimentar, ela não faz apenas ações relacionadas 

à essa temática e nisso há dificuldade em mensurar quanto está sendo exclusivamente 

direcionado à SANS. 

 

A esse respeito, cabe destacar novamente a experiência do programa PECNE, 

pela proposta de operacionalização intersetorial, inclusive dos recursos. De acordo com a 

análise feita por Barbosa (2014), as Secretarias envolvidas possuíam vinculação orçamentária 

com o Programa, o que era positivo para a ação intersetorial ao não gerar uma percepção 

desigual pelos atores quanto à alocação. Assim, embora a definição do orçamento ocorresse 

de forma externa à gerência do PECNE, a forma de utilização dos recursos acontecia de 

maneira compartilhada por todos os envolvidos e coordenada pela gerência. Contudo, alguns 

aspectos orçamentário-financeiros foram considerados limitadores para o desenvolvimento de 

ações, fazendo com que o planejamento tivesse que ser readequado; além da ausência de 

previsão orçamentária para as ações de responsabilidade da gerência do Programa, o 

CTSANS. Dessa forma, não havia recurso previsto no âmbito do Programa para a gestão da 

articulação entre as Secretarias envolvidas.  

  

Sobre a percepção dos entrevistados em relação à existência de assimetrias na 

distribuição de recursos, a maioria deles entende que o planejamento desses recursos é 

condizente com o tipo de serviço prestado pelos setores, sendo que alguns despendem maior 

quantidade, conforme exemplificado no trecho:  
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Não, eu acredito que isso [distribuição de recursos] é um trabalho político, 

que o governo é que define isso aí, não acredito que há um beneficiamento 

de determinadas Secretarias em detrimento a outras não. É realmente uma 

coisa objetiva: qual tem condição melhor de alocação desses recursos, ali é 

voltado. No caso da Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação, onde você 

tem a distribuição da merenda escolar, isso tudo logicamente recebe uma 

parcela maior de recursos (ENTREVISTADO A). 

 

Já em relação à suficiência do volume de recursos, as respostas são 

divergentes. Alguns acham que, devido à dificuldade em delimitar qual é de fato o orçamento 

direcionado à promoção da SANS, torna-se complicado avaliar se é suficiente ou não. Por 

outro lado, para alguns atores, a quantidade de recursos é insuficiente, dada a característica do 

público-alvo prioritário, de extrema carência, e a abrangência do Estado de Minas Gerais. 

Além disso, foi ressaltado que a insuficiência se agravou mais recentemente devido à crise 

econômica vivenciada, o que gerou a necessidade de priorizações e cortes nas ações. Já para 

outro consultado, apesar de considerar que não são suficientes, há ainda dificuldades na 

operacionalização dos recursos disponíveis, por exemplo, no caso dos 30% dos recursos do 

FNDE direcionados para a compra da agricultura familiar no âmbito da merenda escolar.   

 

Quanto aos recursos orçamentário-financeiros destinados à articulação 

intersetorial das ações de SANS, constata-se que houve previsão orçamentária direcionada a 

essa prática nos dois momentos avaliados, a partir do exposto no PPAG 2012-2015, PPAG 

2016-2019, e nos Relatórios de Avaliação e Monitoramento dos anos de 2012 à 2016.   

 

Dessa forma, no PPAG 2012-2015, tais recursos são observados, sobretudo no 

“Programa Segurança Alimentar”, cuja unidade responsável era a Secretaria-Geral, onde se 

destaca, para fins de observação desse trabalho, as ações: Manutenção das atividades do 

CONSEA-MG; e Articulação institucional e intersetorial em SANS, tendo essa última a 

finalidade de articular a gestão transversal e coordenar o desenvolvimento de políticas 

públicas na área de SANS entre os órgãos e entidades da administração pública estadual 

(MINAS GERAIS, 2012) cuja responsabilidade entende-se ter sido da CTSANS.   

 

Já no PPAG 2016-2019 o nome do Programa foi ampliado para “Programa 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável”, fazendo jus ao conceito vigente, tendo 

incialmente a responsabilidade dividida entre Secretaria-Geral e SEPLAG e, a partir da 

revisão para o exercício do ano de 2017, a coordenação do Programa foi direcionada a esse 
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último órgão. A finalidade desse Programa inclui a articulação e acompanhamento das 

práticas intersetoriais do governo estadual, em conjunto com organizações da sociedade civil 

a partir das seguintes ações: 1) formação de agentes públicos e sociedade civil na área de 

SANS, com o objetivo de capacitar esse público nas temáticas afetas a SANS para, dentre 

outras finalidades, compreensão dos conceitos e desafios intersetoriais, de modo a garantir o 

monitoramento das políticas de SANS; 2) articulação governamental das ações de segurança 

alimentar e nutricional de Minas Gerais
24

, cuja finalidade é descrita de uma forma mais 

abrangente sendo ela: promover a qualidade de vida e segurança alimentar e nutricional para a 

população mineira, através de eventos realizados para o público alvo servidores públicos e 

sociedade civil; e 3) manutenção das atividades do CONSEA-MG (MINAS GERAIS, 2017). 

 

A partir da avaliação dos recursos planejados para esses programas e a 

execução dos mesmos (ver Apêndice E), constata-se que em vários anos a execução foi 

aquém do planejado. As justificativas apresentadas nos Relatórios Anuais de Avaliação do 

PPAG 2012-2015 indicam, primeiramente por parte do CONSEA-MG, a prática de 

replanejamentos para redução de custos frente à situação orçamentária do Estado; a realização 

de parcerias junto às regiões onde o Conselho atua, além da contemplação de recursos 

advindos de emenda parlamentar. Já com relação à ação Articulação institucional e 

intersetorial em SANS, observa-se dificuldades operacionais para a execução do orçamento 

programado, como a falta de tempo hábil para a conclusão do processo de aquisição de 

equipamentos de informática; replanejamentos envolvendo redução de visitas programadas 

para acompanhamento das atividades relacionadas ao PECNE nos municípios; além do 

custeio de algumas despesas de viagens pelo CONSEA-MG, em apoio ao Comitê e realização 

de parcerias com outros órgãos do governo. No ano de 2015, quando o CTSANS foi extinta e 

a CAISANS-MG foi criada não houve mais a execução do orçamento previsto para a ação 

(MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento, 2013, 2014, 2015, 2016).  

 

Além disso, acerca do financiamento das políticas públicas de SANS, destaca-

se que há uma constante demanda da população para a criação de um fundo próprio para o 

repasse das receitas específicas para as ações de SANS, segundo consta nos relatórios das 

Conferências Estadual de SANS e nas atas das plenárias do CONSEA-MG. Nesse sentido, 

                                                           
24

 A ação 2120 sofreu mudança na denominação a partir da Revisão de 2017 do PPAG 2016-2019, 

cuja versão inicial era intitulada “Segurança Alimentar e Nutricional em Minas”, tendo a SEPLAG 

como unidade responsável. 
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são encontradas propostas para que seja estabelecido na legislação de SANS das três esferas 

federativas a criação desse fundo, o qual seria sustentado por recursos advindos de sanções e 

taxações de estabelecimentos agroindustriais e alimentícios (MINAS GERAIS, 2015) 

 

6.2.4 Monitoramento, avaliação e participação do público-alvo 

 

Na fase de monitoramento e avaliação da Política é importante observar se os 

instrumentos utilizados para análise dos resultados impõem critérios setorializados ou metas e 

impactos conjuntos (CUNNIL-GRAU, 2014). Desse modo, conforme evidenciado 

anteriormente, no Brasil há a previsão legal de um Sistema de Monitoramento de SAN, o qual 

engloba uma série de indicadores relacionados às seis dimensões especificadas. Apesar disso, 

não foi percebida a utilização de metodologias e indicadores específicos para o 

monitoramento e avaliação das ações de SANS pelo governo do Estado de Minas Gerais que 

contemplem em sua abrangência todas as dimensões e ações desenvolvidas nas Secretarias, 

nem que imponham metas conjuntas. Esse fato pode ser exemplificado pela fala de uma das 

entrevistadas, como consequência da falta do sentimento de pertencimento dos setores na 

Política: 

 

Se eu não compreendo o conceito, a concepção, se eu não me sinto parte, a 

avaliação, o monitoramento e a avaliação dessas políticas estão sendo feitas 

de forma isolada, conforme os indicadores que a própria Secretaria resolveu, 

que podem contribuir na promoção da segurança alimentar, mas podem ou 

não podem né [sic]? Então a gente tem que avançar nisso também. Em 

construir indicadores conjuntos, coletivos (...) (ENTREVISTADA H). 

 

Acerca dos instrumentos de monitoramento e avaliação citados pelos 

entrevistados, destaca-se o sistema MG Planeja
25

 e o Sistema de Informações Gerenciais e 

Planejamento (SIGPLAN)
26

, responsáveis por acompanhar a execução dos programas e, dessa 

forma, prevê que os setores façam o monitoramento das ações. Contudo, um dos entrevistados 

expôs a dificuldade em utilizar essas ferramentas para um monitoramento efetivo das ações:  

                                                           
25

 O MG Planeja é uma ferramenta que entrou em vigor em 2016, utilizada para a realização do 

planejamento, acompanhamento e governança das ações prioritárias do Governo de Minas Gerais, 

reunindo metas e ações das entregas prioritárias, estabelecidas a partir dos Fóruns Regionais de 

Governo, do PPAG e do PMDI. (MINAS GERAIS, 2016).  

 
26

 O SIGPLAN é um sistema instituído em 2004, o qual tem por finalidade sistematizar informações 

sobre o desenvolvimento dos programas e ações governamentais que compõem o PPAG, permitindo o 

monitoramento, modificações e adequações por parte dos órgãos. Objetiva, também, capacitar os 

órgãos para avaliação e análise qualitativa das ações (MINAS GERAIS, 2005). 
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Não sei se [as Secretarias] levam a sério a ponto do que deveriam levar, 

porque os instrumentos de monitoramento eles só avaliam se deu certo ou 

não deu, eles não dão conta ainda de fazer um pra [sic] além disso sabe? [...] 

A gente dá conta de gerar informação, mas a gente não dá conta de trabalhar 

melhor sobre ela (ENTREVISTADO B). 

 

Além disso, alguns dos entrevistados reforçaram que o monitoramento da 

Política seria papel da CAISANS-MG, em consonância ao que está previsto nas competências 

definidas em lei para essa instituição, a qual prevê, ainda, o acompanhamento e 

encaminhamento ao CONSEA-MG de relatórios trimestrais contendo informações sobre a 

execução de ações e dos respectivos recursos (MINAS GERAIS, 2015). Contudo, para alguns 

conselheiros o monitoramento e o encaminhamento dos relatórios não é feito, prejudicando, 

assim, o controle social e o acompanhamento da Política pela sociedade civil e pelos próprios 

atores governamentais. As possíveis causas para a falha nesse procedimento foram elencadas 

por um dos entrevistados como sendo, provavelmente, expressão da falta de prioridade na 

constituição de um sistema de monitoramento ou a falta de pessoal e orçamento para 

contratação de funcionários para realizar essa função. 

 

As gestoras executivas do CONSEA-MG e CAISANS-MG reconhecem a 

fragilidade do monitoramento e avaliação da Política de SANS, tratando-se de um processo 

incipiente até mesmo no nível nacional e nos demais estados. Uma delas afirma que tal prática 

torna-se ainda mais difícil a partir dessa intenção de ser intersetorial e necessitar de uma 

avaliação qualitativa a respeito da real consequência das ações na qualidade de vida das 

pessoas, além do que normalmente é feito de modo quantitativo e setorizado.  

 

No tocante à participação do público-alvo na Política de SANS, os mecanismos 

para propiciá-la, segundo os entrevistados e de acordo com a previsão legal, é principalmente 

a partir das Conferências, CONSEA-MG e CRSANS e, mais recentemente, através dos 

Fóruns Regionais. Com relação a esses mecanismos, a população é participativa e incluída 

nos processos de planejamento através de representantes dos movimentos sociais, das regiões 

do Estado e de outras entidades da sociedade civil.  

 

Considera-se que os municípios e sociedade civil de cada região tem 

representatividade através das Comissões Regionais, assim como os movimentos sociais 
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organizados. Contudo, algumas dificuldades nesse processo de representatividade via 

Comissões Regionais e CONSEA-MG foram ressaltadas pelos entrevistados. Um primeiro 

ponto a se considerar é que, pela estrutura proposta no SISAN, os municípios devem instituir 

os mesmos componentes existentes no nível nacional e estadual e, no caso, foi referido que 

ainda não houve a disseminação da institucionalização de Conselhos Municipais de SANS, 

fragilizando a discussão a respeito da temática de SANS em nível municipal. Além disso, foi 

salientado que, em relação ao tempo anterior, houve um retrocesso da discussão e do 

entendimento dos processos por parte dos conselheiros representantes da sociedade civil, 

dificultando, por exemplo, a leitura e entendimento de relatórios e informações repassadas.  

 

Para uma das lideranças, houve perda da energia da participação popular, 

principalmente pelo fato de que antigamente os conselheiros da sociedade civil que 

compunham o CONSEA-MG, eram escolhidos com base na participação em movimentos 

sociais afins ao tema, o que gerava um debate mais aprofundado. Por outro lado, em tempos 

mais recentes, com a criação das CRSANS, a representatividade não é necessariamente 

vinculada às organizações da sociedade civil, embora as comissões regionais tenham papel 

relevante para a descentralização das ações e representação das diversas regiões do Estado. 

 

Outro aspecto destacado é que o público-alvo da Política de SANS na verdade 

é toda a população. Ao considerar essa abrangência, uma das entrevistadas pondera que, fora 

os integrantes dos movimentos sociais que normalmente tem mais contato e participam 

ativamente nos municípios e compõem as Comissões Regionais, as famílias em si tem pouco 

conhecimento em relação à temática da SANS. Para ela, apesar da grande mobilização do 

Brasil a respeito do tema, a discussão muitas vezes “fica só no nível dos intelectuais e dos 

movimentos sociais” (ENTREVISTADA C), não chegando ao consumidor, que é a 

população. Nesse sentido, ela reforça a necessidade da inserção desse tipo de questão nos 

equipamentos públicos existentes que tem a capilaridade de chegar até as famílias. 

 

Por último, outro entrevistado evidencia a necessidade de uma maior 

participação da sociedade nos processos de revisão do PPAG e dos planos com o intuito de 

realizar o controle social de forma mais efetiva, uma vez que ainda que haja mobilização da 

população mineira nesse processo, ela é muito focada em emendas orçamentárias e não na 

cobrança da execução do que foi planejado. 
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6.3 Mancomunidade na execução e financiamento das ações 

 

Foram considerados para a análise da mancomunidade na Política Estadual de 

SANS possíveis mecanismos de compartilhamento dos procedimentos e fluxos de trabalhos, 

das informações, dos recursos, responsabilidade e ações.  

 

Inicialmente, quanto aos procedimentos e fluxos de trabalho, foi possível 

observar através dos registros documentais a ocorrência de momentos de capacitação, 

eventos, informativos e manuais de orientação para o repasse de procedimentos de 

implantação e monitoramento de ações pelos envolvidos na Política Estaduais de SANS, 

sobretudo no âmbito do CONSEA-MG, embora essas situações sejam pontuais. De forma a 

exemplificar essas ações pontuais, no âmbito do PECNE foi elaborado de forma conjunta 

pelos gestores um Manual de Operacionalização do Programa, o qual era utilizado como 

material de trabalho pelos diversos órgãos envolvidos, gerando uma padronização e 

compartilhamento dos procedimentos e fluxos de trabalho que foi reforçada através de 

seminários e oficinas de propagação dos procedimentos do Programa (BARBOSA, 2014).  

 

No que tange ao compartilhamento de informações, por meio das entrevistas 

percebe-se que prevalecem os mecanismos informais como os contatos telefônicos, e-mails e 

reuniões. Assim, não há um fluxo constante, o que dificulta a atuação dos órgãos, como 

exemplificado na fala da gestora: 

 

São mais mecanismos informais né [sic]? Não existe, eu não conheço, posso 

tá [sic] enganada, mas eu não conheço um sistema oficial onde você 

disponibiliza as informações e todo mundo possa acessar, eu vejo um 

esforço de novo muito grande, do CONSEA, por exemplo, porque o 

CONSEA ele precisa saber de tudo, porque ele teria que monitorar tudo. 

Então, por exemplo, eu tive que me valer de informações pessoais pra 

receber esse diagnóstico, não chegou para o CONSEA, nem para o 

presidente do CONSEA, nem pra [sic] Secretaria Geral nem pra [sic] 

Secretaria Executiva, fluindo normalmente essa informação. Não chega 

dessa forma. Eu tenho que ficar o tempo todo buscando, cutucando, 

procurando saber (ENTREVISTADA H). 

 

Apesar disso, alguns dos entrevistados citaram instâncias e órgãos em que o 

“intercâmbio” de informações acontece de forma mais enfática, dos quais ressaltam-se as 

relações rotineiras estabelecidas entre SEE, SES e SEMAD; entre a SEDA, SEE e EMATER-

MG pela associação estabelecida para as compras institucionais relacionadas à agricultura 
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familiar e merenda escolar; através da CAISANS-MG e do CONSEA-MG com as Secretarias 

que fazem parte; e entre os envolvidos na estratégia de enfrentamento da pobreza no campo 

“Novos Encontros” , coordenada pela SEDESE. Nesse sentido, para uma das entrevistadas 

diretamente envolvida com o Programa Novos Encontros, a periodicidade das reuniões e o 

diálogo constante são fundamentais para a troca de informações, conforme expresso na fala a 

seguir, quando compara com a participação das reuniões do CONSEA-MG: 

 

Por exemplo, pra [sic] gente atuar nessa questão do eixo da inclusão 

produtiva, a gente tá [sic] há seis meses quase que semanalmente 

trabalhando com um grupo de trabalho que tá [sic] envolvendo mais de doze 

Secretarias sabe? Então assim, é um trabalho, é diferente de você ir de dois 

ou três em três meses participar num conselho (ENTREVISTADA E). 

 

Assim, o compartilhamento de informações acerca da Política acontece de 

forma pouco sistematizada, gerando assimetrias informacionais que podem prejudicar a 

execução das ações por eles desenvolvidas, como completa a entrevistada: 

 

[...] Então, às vezes a gente nem sabe o quê que tá [sic] acontecendo. Aí 

quando você começa a juntar, pega ali, pega uma informação lá [...] aí você 

vê um tanto de coisa que tá [sic] sendo feito, sabe? [...] É, então às vezes a 

gente até comete um erro de falar: “Ah não! O Estado não tá [sic] fazendo 

nada!” Não é que ele não tá [sic] fazendo nada, você que não sabe o que ele 

tá [sic] fazendo né [sic]? É porque você também não... você não tem um 

fluxo, você não participa do fluxo de informação com relação àquela política 

(ENTREVISTADA E). 

   

 Nesse sentido, para ela o fato das ações de SANS não estarem estruturadas em 

um programa dificulta a sistematização das informações e o acompanhamento das mesmas. 

Ela reforça, ainda, o papel da política de comunicação dos órgãos para o fortalecimento das 

trocas de informações.  

 

Para outra conselheira, o setor público em geral não possui o hábito de trocar 

informação, sendo “cada um com sua caixinha preta” (ENTREVISTADA C), e completa 

dizendo que o fato das informações não serem tratadas formalmente prejudica a continuidade 

das ações, como expresso na fala: “porque o que eu vejo hoje é que a gente tem hoje uma 

sintonia entre gestores, uma afinidade entre gestores que, quando acabar o governo pode 

mudar porque é entre pessoas e não é institucional, mais pessoal do que institucional” 

(ENTREVISTADA C).  
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Adicionalmente, em relação à partilha de recursos, conforme referenciado 

anteriormente, não existe atualmente na Política de SANS um fundo ou outro instrumento 

onde haja esse tipo de compartilhamento, apesar de ser uma demanda colocada em pauta pela 

sociedade civil. 

 

Quanto ao compartilhamento de responsabilidades e ações, um dos 

instrumentos citados pelos entrevistados para a formalização das responsabilidades e ações 

entre as Secretarias no âmbito do mercado institucional foi o Termo de Cooperação Técnica 

de 2015, assinado entre a SEE, a SEDA e a EMATER-MG, com a finalidade de desenvolver 

ações conjuntas entre os envolvidos para ampliação da aquisição de alimentos da agricultura 

familiar, em cumprimento ao disposto na legislação do PNAE. O Termo estabelece as 

competências dos envolvidos quanto às ações a serem executadas, cuja vigência esta prevista 

até o ano de 2019.  

 

Além disso, no aspecto das responsabilidades e ações, procurou-se saber a 

percepção dos atores-chave entrevistados quanto à apropriação das diversas Secretarias em 

relação à temática de SANS, no sentido de se sentirem responsabilizadas conjuntamente pela 

causa. Nesse cenário, a maioria dos entrevistados acredita que não há um envolvimento 

uniforme das Secretarias em relação ao tema, sendo que esse desnível é entendido por alguns 

como sendo consequência da incompreensão da relação das suas ações com o assunto. Assim, 

nos setores cujos processos são explicitamente ligados à SANS, há um maior engajamento; já 

os que têm dificuldades de “se enxergar” na Política, participam das discussões com menor 

intensidade. Para uma das gestoras esse é um grande desafio para a prática do SISAN, como 

destacado no trecho: 

 

E vou te dizer mais, este é um desafios do sistema. Porque pra mim SISAN 

não é arcabouço legal-jurídico, pra mim SISAN é a dinâmica de 

funcionamento. Então pra que nós tenhamos SISAN de fato, nós precisamos 

que o braço executivo que são os órgãos se sintam parte (ENTREVISTADA 

H). 

 

6.4 Estruturas orgânicas intersetoriais de governança 

 

Quanto as estruturas orgânicas intersetoriais de governança, buscou-se 

identificar se houve alterações nos arranjos institucionais, alterações nas metodologias de 
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trabalho e criação de novas estruturas e/ou entidades com vistas a promover a 

intersetorialidade na Política Estadual de SANS. Adicionalmente, procurou-se observar a 

possível existência de conflitos e diferenças segundo a percepção dos entrevistados e os 

espaços ou instâncias onde consideram ser meios para expressar os interesses e resolvê-los.  

 

Inicialmente, destaca-se a evolução das estruturas organizacionais da Política 

Estadual de SANS cujas atribuições determinadas pelo marco normativo inclui a articulação 

de ações no campo de SANS, o fomento à integração dos órgãos governamentais e outros 

mecanismos que incentivem a promoção da intersetorialidade. Assim, no âmbito do SISAN 

estadual, identifica-se o papel do CONSEA-MG no apoio à atuação integrada dos órgãos 

governamentais e das organizações da sociedade civil envolvidos nas ações de promoção da 

alimentação saudável e de combate à fome e à desnutrição. Além do CONSEA-MG, havia a 

Coordenadoria Geral da Política, descrita como uma comissão intersetorial, composta por um 

coordenador geral e um servidor de cada uma das Secretarias Estaduais elencadas
27

. Cabia a 

essa coordenação, dentre outras atribuições, articular as ações no campo de SANS e elaborar 

o Plano Estadual de SANS (MINAS GERAIS, 2006). Embora a legislação vigente que dispõe 

sobre a Política Estadual de SANS, instituída no ano 2006, ainda preveja a existência dessa 

instância, ela não existe mais. 

 

Em 2011, com a criação do CTSANS, a responsabilidade pelo auxílio na 

articulação, acompanhamento e na avaliação da execução da Política e do Plano Estadual de 

SANS passou a ser dessa instância (MINAS GERAIS, 2011). A criação desse órgão previa 

um modelo de gestão transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de 

colaboração institucional e de intersetorialidade no âmbito do governo e fora dele. Ao 

estabelecer a intersetorialidade como diretriz, indica-se um avanço na temática e, associado a 

isso, a composição do CTSANS garantiu uma maior representatividade dos órgãos 

governamentais, sendo composto pelas Secretarias de Estado que compunham o CONSEA-

MG, por meio dos seus titulares (no total de treze Secretarias), além da representatividade do 

CONSEA-MG, por meio do seu Presidente e de uma liderança expoente, o Vice-Governador. 

 

                                                           
27

 As Secretarias que compunham a Coordenadoria Geral da Política Estadual de SANS eram: as 

extintas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social e Esportes; além das ainda existentes SEPLAG e SES.  
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Já em 2015, o CTSANS foi extinto e foi criada a CAISANS-MG, cujo decreto 

de criação intensifica a responsabilidade desse órgão na articulação e integração das ações 

setoriais de SANS, além das funções já previstas no órgão anterior, de acompanhamento e 

avaliação da execução da Política e de elaboração do Plano Estadual, dentre outras. Em 

relação à composição, a CAISANS-MG deixou de ter o Vice-Governador como líder, 

passando a ser presidida pelo titular da SEPLAG, além de contar com os Secretários de 

Estados de onze Secretarias e o presidente do CONSEA-MG (MINAS GERAIS, 2015). 

 

Nessa perspectiva, segundo uma das entrevistadas, a atuação da Secretaria 

executiva do CTSANS no cumprimento de funções relativas à articulação dos órgãos 

governamentais foi positiva, apesar de ter sido dificultada pela falta de infraestrutura e de 

recursos humanos, físicos e financeiros; sobrecarga de atribuições, já que eram responsáveis 

pelo gerenciamento do PECNE; e pela ausência de cooperação da equipe do CONSEA-MG 

em disponibilizar a infraestrutura que possuíam. Além disso, uma das dificuldades 

encontradas relacionava-se à “confusão” nos decretos e leis pertinentes à SANS no Estado, o 

quê gerava falta de clareza ou dificuldades no entendimento das competências relacionadas a 

essas instâncias, como explicitado pela entrevistada: 

 

Cada instância possui composição, atribuição e competências definidas 

legalmente e a atuação de ambos órgãos precisava ocorrer de forma 

articulada e integrada para o desenvolvimento das ações, no entanto, em 

vários momentos havia confusão na interpretação destes papéis por parte de 

servidores da Secretaria executiva do CONSEA-MG, ora considerando-se o 

“Consea” e não membro da Secretaria executiva, ora considerando-se 

responsável pela execução de atividades e ações governamentais. Por vezes, 

alguns destes integrantes assumiam condutas de disputa e competição com 

servidores da Secretaria executiva do CTSANS, causando desgastes e 

dificuldade na execução das atividades e ações 

governamentais (ENTREVISTADA F). 

 

Essa percepção acerca da dificuldade em diferenciar as competências de cada 

uma dessas instâncias também foi citada por uma das conselheiras governamentais, a qual 

revelou perceber uma rivalidade entre os envolvidos: “[...] eles estavam brigando pelo mesmo 

espaço, entendeu? Perdeu muito tempo, todo mundo no mesmo espaço.” (ENTREVISTADA 

D); além do fato de ambas discutirem pautas semelhantes em suas reuniões. Nessa 

perspectiva, para ela com a criação da CAISANS-MG, as atribuições ficaram mais bem 

definidas, cabendo a ela a promoção da intersetorialidade dentro do governo e o subsídio à 
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atuação do CONSEA-MG e a esse cabe o controle social, o fomento da discussão na 

sociedade, para contribuição nas políticas públicas.  

 

De forma complementar, para outra envolvida, o CONSEA-MG pode ser 

caracterizado como um “espaço de interseção entre o governo e a sociedade civil [...] é o 

espaço da participação, espaço desse encontro entre tudo que o governo tá [sic] pensando e o 

que a sociedade civil pensa e precisa [...]” (ENTREVISTADA H). Com isso, a função 

principal do Conselho envolve a avaliação e o monitoramento, com a análise se as políticas 

estão chegando para o cidadão, e a promoção da participação social. O entendimento da 

diferenciação entre os papéis dessas duas instâncias e a complementaridade de ambos foi 

perceptível na fala de todos os entrevistados. 

 

Quanto à visão dos envolvidos acerca do cumprimento dos objetivos atribuídos 

ao CONSEA-MG e CAISANS-MG, a maioria vê como positiva a atuação desses órgãos, 

embora alguns tenham destacado dificuldades em realizar a articulação intersetorial e funções 

pertinentes a eles. Primeiramente, quanto à atuação do CONSEA-MG, como já evidenciado, 

para uma das entrevistadas, a discussão interna tem se fragilizado, quando comparado a outros 

momentos.  

 

Já em relação ao papel da CAISANS-MG, segundo uma das entrevistadas essa 

estrutura reflete uma conquista da luta dos movimentos sociais, complementar ao CONSEA-

MG, e é um grande diferencial em relação a outros estados que não contam com essa 

instância, ou não conseguem operacionalizá-la (nesse sentido destaca o papel da liderança 

para a efetivação do órgão). A criação da CAISANS-MG foi entendida por alguns dos atores-

chave como um progresso no sentido de promover a intersetorialidade, como expresso na fala: 

“[...] porque a partir do momento que você cria uma instituição voltada pra [sic] isso [a 

intersetorialidade], então é uma percepção de que há um planejamento, de que há um interesse 

no crescimento dessas atividades” (ENTREVISTADO A). Para outra liderança: “[...] a 

Câmara de Secretários e Secretárias [...] é pra ser um espaço onde esse diálogo da segurança 

alimentar aconteça com o governo sem ser pulverizado em cada Secretaria. E pra buscar esse 

planejamento e definição das ações de forma conjunta.” (ENTREVISTADA G). 
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Entretanto, a CAISANS-MG ainda tem sido considerada um espaço 

subutilizado para a deliberação de assuntos importantes, dada a capacidade prevista e o poder 

político dessa instância. Segundo uma conselheira, as práticas intersetoriais na deliberação de 

assuntos pertinentes às Secretarias poderiam ser fortalecidas nesse espaço, conforme 

exemplificado na fala: 

 

[...] então esse pleno [de secretários] seria um pleno assim, que poderia usar, 

seria o trampolim né [sic]? O lugar onde os técnicos podiam levar lá assim: 

“Oh [sic], a gente fez um trabalho aqui, a gente comprova tecnicamente que 

essa política é boa...”. E na hora de implementar, de autorizar a construção 

dessa política, a gente perde muito tempo porque esse processo não é 

utilizado dentro do espaço da CAISAN. Que é onde tem um monte de 

secretário que decide. Então a gente precisa criar esse fluxo porque não 

existe esse fluxo (ENTREVISTADA C).   

  

Além disso, ela cita outro aspecto que interfere na atuação da CAISANS-MG 

que é a ausência de um regulamento interno, pois apesar de ter sido iniciada, a sua construção 

ainda não foi concluída; além da falta da elaboração dos relatórios trimestrais a respeito da 

execução das ações relacionadas à SANS. 

 

Dentre as críticas no cumprimento aos objetivos, destaca-se o expresso por um 

dos entrevistados, acerca do papel de cada uma das instâncias para que haja o fluxo das 

decisões e permita o monitoramento: 

 

[...] acho que [a CAISANS-MG e o CONSEA-MG] ainda tem muito a se 

entender [...] a CAISAN é um instrumento do governo de intersetorialidade 

por si só, ele tem que ser o principal ponto de negociação do Estado, não só 

pro [sic] orçamento, mas de acompanhamento desse orçamento, né [sic]? 

Assim, e ao mesmo tempo, o CONSEA ele tem que ser fomentado dessas 

informações pros [sic] conselheiros poderem, de forma deliberativa, dizer se 

tá [sic] certo ou não tá [sic] certo. Isso não acontece ainda de forma objetiva 

(ENTREVISTADO B). 

 

 Assim, segundo as percepções, as ações de SANS existentes ainda encontram-

se dispersas, e a CAISANS-MG, principal responsável pela integração das mesmas tem 

atuado no sentido de melhorar as articulações, embora encontre dificuldades nesse processo, 

como se pode perceber na fala da entrevistada “[...] a CAISAN consegue que todos os doze 

secretários estejam presentes, todos estão empenhados e planejando juntos? Ainda não. [...] 

Ainda não chegou na excelência, mas é isso que elas fazem” (ENTREVISTADA G). E 

conforme complementa outra entrevistada: 



122 

 

 
 

 

[...] O trabalho lá da CAISANS, eles têm acompanhado, feito reuniões com 

as Secretarias, mas assim, a CAISANS como ela é uma câmara né [sic]? Ela 

não é um programa, ela não é um projeto, ela é uma câmara de representação 

dos órgãos né [sic]? [...] Ela não coordena um programa de segurança 

alimentar. Ela coordena várias ações que estão dispersas nos órgãos, então 

talvez é essa questão. [...]. Então assim, é um conjunto de órgãos, mas o 

problema é o seguinte, que isso é um problema também que a gente enfrenta 

com gestão né [sic]? Você reúne, tudo bem que ali você acerta as 

prioridades, as necessidades, mas aí quando você volta pro [sic] seu órgão, 

você tem uma série de demandas, entendeu? Então às vezes aquela proposta 

ali, ela fica dispersa. E como ela não é articulada às outras ações, ela perde 

um pouco do seu poder, sabe? Sua capacidade de potencializar 

(ENTREVISTADA E). 

 

Prosseguindo a análise, além dos arranjos institucionais e alterações de 

estruturas e/ou entidades com vistas a promover a intersetorialidade, buscou-se avaliar se 

houve alterações nas metodologias de trabalho dos setores envolvidos, a ponto de criar uma 

nova estrutura. Nesse sentido, não foram percebidas alterações nas dinâmicas de trabalho das 

Secretarias Estaduais em geral, no sentido de fortalecer a integração intragovernamental na 

Política de SANS. Contudo, um dos pontos destacados a esse respeito, foram as mudanças 

ocorridas no âmbito do Programa Novos Encontros, cujas dinâmicas de trabalho envolvendo 

as Secretarias foram fortalecidas através de grupos de trabalhos voltados para as diversas 

temáticas, com representantes dos setores participantes, e frequência de reuniões mensais 

mais intensas, cujas discussões são registradas através de atas.   

 

A formação de grupos de trabalho como prática intersetorial entre os técnicos 

das diferenças Secretarias foi lembrada por outra conselheira, que afirmou haver uma vontade 

do CONSEA-MG e CAISANS-MG em criar esses grupos, embora não tenham avançado 

ainda nesse ponto. A falta dos grupos de trabalho, segundo ela, dificulta o acesso à 

informação, ao diálogo, ao monitoramento da Política, a proposição de ideias e a inserção do 

tema na agenda de outras Secretarias. Verifica-se nos documentos e registros, a existência de 

grupos de trabalho pontuais para tratar assuntos específicos, embora não sejam formalmente 

constituídos. Outra proposta observada no sentido de estabelecer relações sobre temas 

específicos seria a formalização de uma coordenação colegiada voltada para estratégia de 

redução ao uso de agrotóxico envolvendo a SEDA, SEAPA, SES, SEMAD, que já tem se 

reunido informalmente.    
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Ressalta-se que, sob o ponto de vista dos entrevistados, além das práticas 

intersetoriais coordenadas pela SEDESE no âmbito do Programa Novos Encontros, outras 

Secretarias como a SES, a SEE, SEDA, teriam ações já intersetoriais em suas rotinas de 

trabalho. No que concerne às atividades da SEDA, na visão de um dos entrevistados, por ser 

uma Secretaria criada mais recentemente, ela já nasceu com essa perspectiva de atuação 

intersetorial. Além disso, a SEPLAG, SEF e SEGOV foram descritas por uma das 

entrevistadas como sendo “sistêmicas” e, por esse caráter, perpassam pelos diversos setores. 

 

Quanto à existência de conflitos e tensões entre os envolvidos na Política 

Estadual de SANS, destaca-se a visão dos atores-chave sobre esse aspecto, embora alguns 

casos já tenham sido referenciados ao longo do texto. Nesse sentido, a maioria dos 

entrevistados afirmou não existir grandes disputas ou conflitos entre os atores, sendo que um 

deles ressaltou que as divergências são inerentes de qualquer política de trabalho motivadas, 

às vezes, pelas vaidades e até pela falta de informações ou discordâncias em relação a elas. 

Para outra, houve um período cujas limitações pessoais impediram o desenvolvimento 

harmônico e efetivo de algumas instâncias, pelas condutas de disputas e competição, gerando 

desgastes e dificuldade na execução das atividades e ações governamentais. Contudo, uma 

entrevistada relatou que recentemente a relação das instâncias tem sido harmônica, 

pressupondo-se que tal fato foi devido à troca dos funcionários e à nova estruturação dos 

órgãos.  

 

Outro ponto destacado por alguns entrevistados foram as divergências nas 

ações executadas pelas Secretarias, seja proveniente da sobreposição de ações com o mesmo 

foco de análise, ou pelas ações contrapostas como, por exemplo, as ações voltadas para o 

incentivo à produção agroecológica versus as que levam em consideração o uso abusivo de 

agrotóxicos. Para um dos atores, embora não haja espaço para ter disputa de orçamento, o 

peso dado a cada uma dessas práticas (práticas agroecológicas versus uso de agrotóxico) é 

diferenciado. Outra exemplificação, no mesmo sentido das contradições, refere-se ao fato de 

que, dentre as variadas ações que as Secretarias tem, algumas podem não estar de acordo com 

os princípios da segurança alimentar, por exemplo, desenvolvendo práticas que não atendem 

as diretrizes da sustentabilidade.  
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Em outra direção, uma das entrevistadas afirmou perceber muitos conflitos, 

principalmente nas discussões em que há disputas entre opiniões, e nenhuma das partes cede 

em seus pontos de vista. Já para outra conselheira, ao invés de disputas e conflitos, às vezes 

ela observa omissão, afere-se que seja no sentido da participação nas discussões. 

 

Com isso, diante das situações divergentes, grande parte dos entrevistados 

acredita que a extinta CTSANS-MG e atualmente o CONSEA-MG e a CAISANS-MG são 

instâncias que contribuiu/contribuem para a redução dos conflitos, principalmente através de 

reuniões. Foi citado, ainda, o papel dos Fóruns Regionais também, com potencial de articular 

as políticas dialogando com a sociedade; e os grupos de trabalho.  

 

Alguns enfatizaram principalmente o papel da CAISANS-MG, sendo que um 

dos conselheiros referiu que dentro da estrutura dessa instância deveria existir uma câmara de 

apoio, que seria um grupo responsável por fazer a negociação política. Para ele, embora já 

tenha sido positivada essa proposta, ainda não houve progresso quanto à sua formação, e 

completa que seria importante esse grupo, uma vez que “[...] não dá pra você levar para o 

núcleo do Secretariado, questões que poderiam estar sendo resolvidas dentro da própria 

estrutura da política né [sic]?” (ENTREVISTADO B). 

 

Além disso, uma das entrevistadas ressaltou que as instituições que não são 

executoras, a exemplo da SEPLAG, CONSEA-MG e CAISANS-MG, acabam sendo um 

ponto de equilíbrio para a decisão final de algum desentendimento ou desequilíbrio entre 

setores. E, apesar do CONSEA-MG ser, em algumas ocasiões, um pouco neutro em suas 

opiniões, para ela esse papel é proeminente em relação às comissões regionais, onde exerce 

um papel de autoridade, e menos na gestão governamental.  

 

6.5 Fatores Condicionantes 

 

Os fatores condicionantes da produção da intersetorialidade referem-se aos 

modos de gestão e organização das relações entre atores os quais implicam diversos níveis de 

integração entre setores envolvidos. Assim, no caso em análise optou-se por avaliar: 1) o 

contexto político institucional, em relação às normas que moldam as instituições políticas e as 

relações governamentais, sobretudo quanto à priorização na temática de SANS; 2) os atores 
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envolvidos na Política de SANS, no que tange à avaliação de condutas colaborativas ou 

competitivas, e o papel da liderança na indução das práticas integradoras entre os atores.  

 

6.5.1 Contexto político-institucional 

 

Nessa subseção procurou-se evidenciar de que forma os atores-chave percebem 

a influência do contexto político-institucional na Política Estadual de SANS, principalmente 

quanto à prioridade dada ao tema cujo reflexo é percebido através das instituições 

formalizadas e relações estabelecidas. 

 

Como já evidenciado, os setores participantes da Política Estadual de SANS 

seguem as práticas instituídas, sobretudo, pela lógica fragmentada de gestão, na qual cada 

Secretaria Estadual tem o seu marco legislativo específico e sua forma de atuação 

consolidada. Percebe-se que há tentativas de concretização das instituições que articulem as 

intervenções dos diferentes setores, a exemplo do que foi destacado na evolução da trajetória 

institucional da SAN no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, à medida que o conceito de 

SAN foi sendo construído e seu caráter multidimensional vai sendo compreendido pelas 

instâncias. Nesse sentido, ressalta-se a progressiva consolidação do SISAN em âmbito 

nacional, estadual e municipal, representando a estruturação de instâncias que incentivam o 

comportamento integrador. Assim, na Política Estadual de SANS o marco legal, a criação do 

CTSANS e CAISANS-MG e a incorporação das diretrizes e regras indicadas em nível 

nacional representam estímulos à prática da intersetorialidade.  

 

   No tocante à dificuldade relativa à gestão nos governos de coalizão, uma das 

entrevistadas ressaltou que os distintos interesses provocaram desvios nos objetivos das 

SANS no Estado de Minas Gerais, conforme destacado: 

 

Minas Gerais foi uma referência para politica de SAN no Brasil [...]. Houve 

muito envolvimento da sociedade civil, no entanto interesses partidários 

interferiram e deturparam os objetivos primeiros da SANS, manipularam os 

espaços defendendo interesses pessoais e partidários (ENTREVISTADA F). 

 

Quanto a isso, pode-se inferir que atualmente as relações entre os setores 

abrangidos na Política Estadual de SANS não são conflitantes, pelo menos no que diz respeito 
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ao entendimento do conceito e ideologia de atuação, conforme percebido na fala de um dos 

entrevistados, ao ser questionado acerca das disputas e conflitos existentes na Política: 

 

Eu acho que o governo Pimentel, não hegemonicamente, mas 

majoritariamente, é formado por gestores que compreendem a segurança 

alimentar nos moldes que a lei, a LOSAN, compreende. Então essa disputa 

ela é menor. Então há majoritariamente uma grande quantidade de atores 

dentro desse processo que não se conflitam porque tem ideologicamente os 

mesmos caminhos [...] (ENTREVISTADO B). 
 

 

Embora isso seja percebido no governo presente, para esse entrevistado, a 

mudança de gestores e de técnicos muda a relação dos sujeitos com a Política, como pode ser 

observado em termos de orçamento e investimentos direcionados às ações de SANS, e 

também quanto às disputas de concepções, como exemplificado na fala: 

 

[...] a segurança alimentar ela é ainda uma disputa de concepções. Por 

exemplo, quando eu digo uma segurança alimentar e nutricional sustentável 

no meu ponto de vista [...] eu tô [sic] dizendo uma Política que ela deve se 

basear na agroecologia, na produção que leva em consideração o 

consumidor, o alimento como centralidade. Outros setores dentro dessa 

discussão intersetorial, entendem essa segurança alimentar ou numa lógica 

biológica, tipo o alimento saudável e não saudável, mas o saudável não é 

pelo agrotóxico, é saudável pelo período dele de validade, né [sic]? E ao 

mesmo tempo alguns outros entendem pela lógica do abastecimento [...]. 

Então há, assim, disputas conceituais e mudanças de governo né [sic]? Em 

especial dentro de uma questão institucional, modificam, diminuem ou 

melhoram espaços da segurança alimentar. (ENTREVISTADO B). 

 

Adicionalmente, para uma das entrevistadas, três contextos demarcam o 

cenário político-institucional no país e na Política de SANS Estado de Minas Gerais. 

Inicialmente, em 1999, quando “ninguém sabia o que era segurança alimentar” 

(ENTREVISTADA C), a atuação voltava-se à reflexão acerca do ato de comer, de ter acesso 

alimento e ao significado da segurança alimentar. Nesse período, o foco era a construção do 

marco legal e a progressiva mobilização social e dos técnicos governamentais. O segundo 

período foi marcado pela criação do SISAN e a discussão dos seus componentes e 

instrumentos, cujo contexto voltava-se à atuação no combate à fome e à miséria, em 

associação a outros programas governamentais. Já o terceiro momento, atual, tem como pano 

de fundo a transição nutricional, com o crescente problema da obesidade e as doenças 

crônicas não transmissíveis associadas; a discussão voltada para a qualidade da alimentação e 

sua repercussão na saúde; e a soberania alimentar, perpassando pela agricultura familiar, 
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transgênicos e etc. Nesses contextos, segundo a conselheira, a atuação de líderes da sociedade 

civil e a priorização dada ao tema pelo governo, principalmente a partir de 2003 com o 

governo Lula, tiveram repercussão direta na evolução da Política. Desse modo, como 

consequência da apropriação pelo partido político ao tema, tem-se atualmente no governo de 

Minas uma continuidade na valorização do campo de SANS. Consonante com essa descrição, 

outra entrevistada acrescenta ainda, a importância da inserção em 2010 do direito à 

alimentação nos capítulos dos direitos sociais na Constituição Federal, como marco nesse 

cenário.  

 

Esse mesmo percurso histórico foi descrito por uma das lideranças 

entrevistadas, a qual reforça o avanço nos programas associados ao tema, criação de 

Ministérios, destinação de recursos à temática, que tiveram como consequência a saída do 

país do Mapa da Fome, e a consequente repercussão positiva no Estado de Minas Gerais. 

Entretanto o cenário atual, para ela e para outros entrevistados, tem sido marcado pelas 

dificuldades econômicas e a conjuntura política vivenciada principalmente no governo 

Federal, cujo reflexo negativo é observado nas ações de SANS, conforme pode ser 

exemplificado através da fala: 

 

Olha só, no cenário atual que a gente tá [sic] vivendo na sociedade, da crise 

política, da crise financeira [...], nós estamos tendo um processo de 

desconstrução dos direitos básicos, dos direitos sociais. E segurança 

alimentar é um direito social básico né [sic]? A alimentação é um direito 

básico, e a gente tá [sic] tendo desconstrução desse processo todo com a 

alegação que o Brasil está em crise [...]. A política que tá [sic] sendo 

implantada ela não beneficia a segurança alimentar e muito menos outras 

políticas dos direitos sociais. É um momento crítico pra nós 

(ENTREVISTADA D). 

 

Nessa mesma percepção, outra liderança expressa a atuação do Governo de 

Minas Gerais como uma resistência diante desse contexto:  

 

Olhando para a segurança alimentar, nós estamos vendo uma ameaça de 

voltar cinquenta anos atrás. Então assim, lamentável, o cenário é 

desanimador do ponto de vista de olhar para as opções que o governo federal 

está tomando, mas não temos só isso, o governo de Minas é hoje um ponto 

de resistência então tudo isso que a gente tá [sic] fazendo aqui tem 

repercussão nessa conjuntura e eu acho que a população brasileira não é a 

mesma de 2002, vai haver resistência, vai haver luta, está havendo luta 

(ENTREVISTADA H). 
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 A participação da população nesses momentos de indicação de retrocessos e a 

importância dos conselhos foram ressaltados por alguns entrevistados, destacando, assim, a 

necessidade da mobilização e participação social.  

 

6.5.2 Atores e lideranças 

 

Os atores e a forma de interação entre eles tem importante papel no alcance da 

ação intersetorial, já que a conduta dos mesmos pode contribuir ou não para um trabalho 

integrado. A partir disso, buscou-se evidenciar as relações estabelecidas entre os agentes 

governamentais; o grau de interdependência, a existência de desequilíbrios de poder e a 

influência de liderança se no âmbito da Política Estadual de SANS. 

 

Como já evidenciado ao longo desse trabalho, a Política Estadual de SANS 

conta com instâncias como o CONSEA-MG, o extinto CTSANS e a CAISANS-MG, que 

promovem a participação das Secretarias Estaduais vinculadas ao tema da SANS e, 

consequentemente a interação entre os atores. O fato dessas instâncias serem responsáveis 

pela mediação dos processos e desvinculadas de órgãos executores facilitam a percepção de 

poder mais igualitária entre os envolvidos. Além disso, o processo de planejamento e escolhas 

propiciadas nessas instâncias contribui para a inexistência de graus diferenciados de poder, 

além de ressaltar a importância do trabalho conjunto e articulado para o alcance dos 

resultados. De modo geral, quanto ao entendimento dos entrevistados em relação às 

diferenças de poder, para a maioria não é perceptível a existência dessas desigualdades, e 

assim afere-se que haja menor resistência em haver cooperação entre eles. 

 

Em relação à interação entre os atores, percebe-se que, para alguns dos 

entrevistados a frequência das reuniões com a participação das Secretarias, por exemplo, as 

reuniões plenárias do CONSEA-MG, onde se intensificariam as relações e o diálogo, são 

baixas. É perceptível que alguns atores mantêm relações mais próximas entre si, sobretudo 

pela proximidade com temas específicos e trajetórias de atuação conjunta já consolidada, a 

exemplo dos envolvidos com a merenda escolar, a compra institucional, antes envolvidos na 

gestão conjunta do Programa PECNE; e atualmente entre os participantes do Programa Novos 

Encontros. 

 



129 

 

 
 

Além disso, a importância das lideranças foi destacada pelos entrevistados 

tanto para a incorporação do tema de SANS na agenda política em nível nacional e estadual, 

quanto para o estímulo e manutenção das relações entre os envolvidos. A respeito do Brasil, 

vários atores citaram a relevância da ação do Presidente Lula ao colocar a temática da 

segurança alimentar como uma prioridade de governo, tendo como ações a reabertura do 

CONSEA, a estruturação de políticas públicas para enfrentamento da pobreza e da fome, a 

instituição do SISAN, dentre outras medidas. Uma das entrevistadas citou o papel de líderes 

de movimentos sociais como o Betinho e Dom Mauro Morelli, sendo este último também 

muito importante para a Política Estadual de SANS de Minas Gerais, principalmente no 

período como presidente do CONSEA-MG, como pode ser exemplificado através da fala de 

uma das entrevistadas:  

 

Quer dizer, não era a Política em si que encantava, mas o que encantava era 

o Dom Mauro Morelli [...] Então eu não sei medir até que ponto que a 

Política era realmente absorvida pelo poder público, ou se era ele que fazia 

essa política ser absorvida pelo poder público (ENTREVISTADA C). 

 

Além da reconhecida expressão política, a atuação de Dom Mauro Morelli foi 

essencial para o incentivo às práticas intersetoriais, conforme observado no trecho em 

destaque de uma das lideranças:  

 

Cabe ressaltar a indispensável participação do Dom Mauro Morelli com a 

articulação e mobilização dos Secretários (as) de Estado, promovendo a 

sensibilização e envolvimento da pasta na agenda de SANS. Com o 

compromisso firmado as Secretarias se responsabilizaram e desenvolveram 

as ações propostas de forma articulada. Foi iniciado um processo de 

articulação e integração das ações com envolvimento dos Secretários de 

Estado e servidores das Secretarias responsáveis pelas ações de SANS 

(ENTREVISTADA F). 

 

Ademais, no âmbito do CTSANS, percebe-se a influência do Vice-Governador 

enquanto autoridade política promotora da participação das diversas Secretarias Estaduais nas 

ações de SANS e nas reuniões plenárias. Apesar do fato da extinção do CTSANS e 

institucionalização da CAISANS-MG ter provocado uma alteração na representatividade do 

líder máximo, passando a ser vinculado ao titular da SEPLAG, para uma das entrevistadas o 

Secretário Estadual dessa pasta cumpre com a função de mobilizar os demais titulares, como 

se evidencia na fala “[...] e quando o Helvécio vai como presidente [da CAISANS-MG], todos 

vem, porque ele não é um secretário qualquer, ele é „O secretário‟ né [sic]?” 
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(ENTREVISTADA C). Em contrapartida, para uma das gestoras, houve uma perda 

significativa com essas mudanças, seja pela posição política quanto suporte e infraestrutura 

propiciada pela vinculação à governadoria, o que facilitava, também, o diálogo junto às 

demais Secretarias e órgãos governamentais. 

 

Além disso, os atuais gestores do CONSEA-MG e CAISANS-MG, incluindo o 

Presidente da sociedade civil e as Secretárias Executivas, são descritas por uma das 

entrevistadas como “lideranças expoentes, apaixonadas” (ENTREVISTADA H) pela temática 

de SANS, cuja paixão é essencial para a crença no trabalho conjunto para que o cidadão tenha 

acesso à alimentação digna e adequada. A partir dessa percepção e, em observação à trajetória 

dos demais atores entrevistados, supõe-se que os envolvidos que já tem uma trajetória de vida 

ou profissional que propiciou um contato mais intenso e/ou mais longo com a temática de 

SANS, incluindo nisso os cidadãos em situação de vulnerabilidade social, são mais enfáticos 

em defender e compreender a necessidade de uma abordagem intersetorial. Há, portanto, 

sobretudo nesses entrevistados um reconhecimento mútuo da importância da atuação 

conjunta, gerando menos resistências e maior cooperação. 

 

6.5.3 Desafios  

 

Dentre os desafios da Política Estadual de SANS, destaca-se os pontos 

defendidos pelos entrevistados. Do ponto de vista da gestão do Estado, um conselheiro 

considera que o maior desafio hoje é a Política ser vista como estratégia, sobretudo a partir de 

uma organização intersetorial cujas decisões sejam de fato refletidas no orçamento, e esta 

decisão não seja de atos discricionários, mas sim a partir de uma maior integração entre “área 

meio” e “área fim”, isto é, entre os que tem a competência de planejar e direcionar os recursos 

e os que recebem e executam esses recursos. No âmbito da gestão, outra entrevistada acredita 

que o maior desafio é a necessidade de revisão do sistema de planejamento e de execução das 

Políticas Públicas, sendo que, para ela, seria necessário que houvesse uma discussão prévia 

das ações, uma antecipação do processo de planejamento, antes de cada setor fazer a sua 

proposta para o PPAG, a partir do entendimento conjunto que o DHAA é intersetorial e é 

fundamental para todos os cidadãos.  
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Além disso, para outra entrevistada um dos grandes desafios é fazer o recorte 

das ações de SANS no Estado, tendo em vista que se trata de um tema abrangente, como 

demonstrado na fala: 

 

Quando você pega assim, sei lá, uma cartilha com cinquenta programas, pô 

[sic], você tá [sic] fazendo uma Política com cinquenta programas? Então 

não precisa da Política porque os programas já existem. Então assim, a nossa 

dificuldade [...] não é só juntar os programas não, mas é saber como que os 

programas juntos eles podem promover uma Política de segurança alimentar, 

e até agora a gente chegou só na fase do listar os programas, a gente não 

consegue harmonizar, nem orquestrar [...] (ENTREVISTADA C). 
 

 

Nisso, para ela a dificuldade da intersetorialidade é os gestores apontarem aos 

setores, em que eles podem contribuir para a Política, orientando os órgãos para que eles se 

enxerguem na Política e, a partir daí, se motivem a atuar em conjunto.   

 

Por outro lado, para outra entrevistada o maior desafio “[...] não é articular as 

políticas públicas, mas é fazer a intersetorialidade do ser humano (ENTREVISTADA E)” 

referindo-se, assim, ao fato da sobreposição de ações a públicos-alvo específicos gerarem 

trabalho redobrado aos gestores e conflitos. Dessa forma, para outra liderança, constituem 

desafios a necessidade de que a SANS esteja realmente na agenda governamental; o 

envolvimento de todos os componentes do SISAN, conhecendo e participando de forma 

responsável com a finalidade de alcançar os objetivos previstos em lei e não em defesa de 

interesses pessoais e partidários; além de que os componentes do SISAN assumam suas 

atribuições e trabalhem para que o Estado cumpra suas obrigações quanto ao DHAA. Com 

isso corrobora a percepção de um dos conselheiros, o qual destaca como desafio o trabalho 

político junto às lideranças locais, fazendo-os entender o alcance daquele trabalho, além da 

discussão com a sociedade, aprimorando os canais de comunicação para mostrar a 

importância da SANS para eles. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo desse trabalho foi demonstrar como a estratégia 

intersetorial se expressa na gestão da Política de SANS do Estado de Minas Gerais, 

principalmente quanto à articulação horizontal entre os setores governamentais do Estado, a 

fim de garantir o direito social da alimentação adequada a toda a população. Para isso, 

buscou-se identificar distintas posições dos atores-chave, a partir de entrevistas com nove 

pessoas que estiveram envolvidas no planejamento e gestão das ações nesse campo. Além 

disso, foram analisados documentos internos e registros administrativos, bem como outras 

fontes de dados secundárias que trouxessem elementos para a análise. Com base nisso, fez-se 

uma explanação teórico-conceitual sobre a intersetorialidade e uma contextualização da 

evolução da SAN no âmbito mundial, América Latina e Caribe e no Brasil, a fim de 

demonstrar que as ações de promoção da SANS do governo de Minas Gerais são reflexo de 

todo o cenário traçado, com algumas peculiaridades necessárias, e que a SANS constitui-se 

um fenômeno multidimensional, justificando, assim, a abordagem intersetorial. Portanto, 

alguns aspectos encontrados quanto à tentativa de efetivação da gestão intersetorial pelo 

governo devem ser evidenciados nessas considerações finais, a partir dos quais pretende-se 

destacar as aproximações com o marco teórico. 

 

Inicialmente, com base no conceito de intersetorialidade, foi possível 

identificar a percepção que os atores-chave têm sobre o assunto. Ressalta-se que, conforme 

apresentado por Cunnil-Grau (2014) e Bronzo (2007), não há um único modelo para 

concepção, implementação ou avaliação de programas ou estratégias intersetoriais no campo 

das políticas sociais, pois há variáveis que interferem nesses quesitos. Contudo, saber o grau 

de convergência entre os atores envolvidos na Política é essencial para a sua 

operacionalização conjunta. 

 

Nesse sentido, as respostas de alguns dos entrevistados foram convergentes 

com a perspectiva do uso das práticas intersetoriais no setor público como uma das 

alternativas à superação de uma atuação burocrática tradicional, hierarquizada, fragmentada e 

dispersa, cuja lógica compartimentalizada dos programas governamentais provoca 

sobreposições de ações, especialização do conhecimento, tecnificação da gestão e repartição 

rígida de competências e funções, gerando ineficiências no enfrentamento dos problemas 
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sociais e nas novas demandas da população, conforme demonstrado na literatura (CUNNIL-

GRAU, 2014; INOJOSA, 2001; JUNQUEIRA, 2000; MENICUCCI, 2002; PIRES, 2016; 

VEIGA; BRONZO, 2007).  

 

Outro enfoque, complementar, é dado ao aspecto da integralidade tanto no 

âmbito da concepção dos problemas quanto das estruturas organizativas. Esse enfoque tem 

como objetivo a solução do problema que se quer enfrentar, o que remete à já referida 

atribuição política do termo intersetorialidade, cuja questão central é vista sob a ótica da 

natureza do problema, caracterizada pela complexidade e multicausalidade, exigindo 

abordagens integrais e soluções abrangentes (CUNNIL-GRAU, 2014; BRONZO, 2007, 2010; 

JUNQUEIRA, 2000). Assim, a necessidade da abordagem integral foi citada por alguns dos 

entrevistados como justificativa ao uso das práticas intersetoriais, ao compreenderem que a 

SANS possui um caráter multidimensional e abrangente, como expresso por Keple e Segall-

Côrrea (2011), sendo necessária a convergência das intervenções públicas de modo a 

considerar as necessidades do receptor, como apontado por Repetto (2015). 

 

Além disso, os atores-chave foram quase unânimes ao descrever a 

intersetorialidade como sendo uma atuação conjunta dos setores, para chegar a um objetivo 

comum, o que retrata o fundamento técnico do termo, referente à visão da prática intersetorial 

como uma estratégia de gestão, cuja integração entre os setores permite uma utilização 

produtiva das diferenças entre eles, criando melhores soluções para os problemas sociais 

(CUNNIL-GRAU, 2014; BRONZO, 2010), sendo condizente, também, à definição já 

referenciada de Inojosa (2001) da intersetorialidade enquanto trabalho conjunto para alcançar 

um foco comum. Foi perceptível, também, uma aproximação ao exposto por Pires (2016), o 

qual defende que a intersetorialidade requer ação coletiva e, para isso, necessita ser 

intencional e ativamente produzida no cotidiano de trabalho de implementação pelos atores 

sendo, portanto, progressivamente instituída como prática e cultura de gestão. 

 

 Diante disso, considera-se que a percepção acerca do conceito de 

intersetorialidade é complementar entre os entrevistados. Estes apresentam visões similares 

quanto a aspectos-chave do termo como o fato da intersetorialidade ser vista como um 

instrumento de superação da fragmentação institucional, a abordagem integral das 

necessidades dos cidadãos e a atuação com vistas a alcançar objetivos comuns. Entretanto, 
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percebe-se que, embora os atores considerem a necessidade de uma atuação conjunta com a 

finalidade de atingir um objetivo comum, a forma como se dá a operacionalização da relação 

intersetorial não é sincronizada entre eles, podendo indicar a falta de clareza para os 

envolvidos, principalmente as referências técnicas das Secretarias Estaduais. Essa constatação 

se deve ao fato de não ficar evidente na fala dessas referências a percepção de que a 

intersetorialidade vai além da entrega de serviços que são próprios de cada setor ao mesmo 

público, isto é, sobrepõem a lógica de complementariedade e envolvem o trabalho articulado e 

conjunto nas diversas fases da Política, com vistas a enfrentar um problema ou situação que 

definem e assumem como comum (CUNNIL-GRAU, 2014). Apesar disso, o detalhamento 

desse conceito foi mais completo pelos atores diretamente envolvidos com as instituições 

responsáveis por promover a articulação intersetorial. 

 

No que tange às dimensões da intersetorialidade analisadas, pontua-se 

primeiramente sobre a inclusividade no ciclo de formação e avaliação das políticas públicas. 

Em relação ao objetivo geral da Política Estadual de SANS notou-se uma convergência nas 

respostas dos entrevistados quanto à necessidade de garantir o acesso à alimentação em 

quantidade e qualidade adequadas à população, estando de acordo com o definido no conceito 

de SAN e de DHAA (BRASIL, 2006; ZIEGLER, 2002 apud BURITY et al., 2010). Foi 

observado, ainda, que a definição e priorização dos objetivos da Política acontecem de forma 

participativa entre setores governamentais e movimentos sociais, apesar de relacionar-se 

também com interesses políticos e existir entraves externos a esse processo. Além do mais, 

evidenciou-se que ao longo do tempo houve um fortalecimento dos objetivos da Política, na 

percepção dos entrevistados. Apesar disso, foi avaliado que o entendimento dos atores 

governamentais envolvidos na Política de SANS quanto aos objetivos não ocorre de maneira 

uniforme entre todos os participantes, inclusive a população, havendo dificuldades no grau de 

clareza dos mesmos; e que, devido à complexidade do tema, a concretização é também 

dificultada.  

 

Ainda na dimensão da inclusividade, afere-se que os instrumentos de 

planejamento governamental do Estado de Minas Gerais contemplam as ações de promoção à 

SANS de modo fragmentado, as quais são consolidadas no Plano Estadual. Desse modo, foi 

evidenciado que a construção do Plano ocorre de forma participativa, embora o planejamento 

das ações aconteça setorialmente, o que gera entraves à ação intersetorial. Há indicativos de 
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que esse planejamento setorial leva em consideração as propostas defendidas pela sociedade 

civil por meio, principalmente, das conferências, sendo este um ponto positivo. Apesar disso, 

não houve uma percepção homogênea entre os entrevistados de que os diagnósticos 

produzidos no âmbito dos órgãos sejam utilizados para o planejamento da Política e, 

adicionalmente, há poucos materiais de trabalho construídos de forma conjunta.  

 

Quanto à formulação do orçamento destinado às ações de SANS percebeu-se 

que se trata de um processo setorial, cujas diferenças na distribuição não são vistas pelos 

atores-chave como resultados de assimetrias de poder entre os setores, mas acontecem devido 

ao tipo de atividade desenvolvida por cada área, sendo que algumas demandam naturalmente 

maior volume de recursos. Além disso, destaca-se que a qualificação do volume de recursos 

direcionados à Política de SANS como um todo é de difícil mensuração, segundo os 

entrevistados, pela dificuldade na identificação das ações relacionadas à temática 

desenvolvidas em cada Secretaria. Por fim, evidenciou-se a existência de recursos planejados 

para as práticas intersetoriais nos dois períodos avaliados (2012-2015; 2016-2017), embora 

haja indícios da subutilização dos mesmos, seja pelo reflexo da necessidade de 

replanejamento das ações com vistas à redução dos custos ou pela dificuldade na 

operacionalização da execução, dentre outras justificativas. 

 

Em relação ao monitoramento e avaliação da Política Estadual de SANS, de 

forma geral, o processo foi visto como falho pelos entrevistados, predominando a utilização 

de indicadores e metas específicos de cada setor em detrimento de instrumentos conjuntos de 

mensuração de resultados. Quanto à participação do público-alvo, evidenciou-se a inserção de 

representantes dos movimentos e entidades sociais principalmente no processo de 

planejamento das ações, através das conferências, Fóruns Regionais e CONSEA-MG, embora 

tenham sido constatadas dificuldades no envolvimento efetivo da população como um todo. 

Contudo, destaca-se uma observação de um dos entrevistados, de que há uma falta de 

sincronização entre os períodos em que ocorrem as conferências e o planejamento da gestão e 

do orçamento, sendo que não há uma avaliação se o que foi colocado como importante na 

conferência entrou no orçamento e se foi executado. Ao considerar esse fato, e demais 

evidências, pode-se considerar ser baixa a participação do público-alvo no monitoramento e 

avaliação da Política Estadual de SANS. 
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Em síntese, ao considerar as variáveis da inclusividade no ciclo das políticas 

públicas, percebe-se que a participação conjunta das Secretarias é contemplada 

principalmente na fase de formulação de objetivos e das prioridades, embora não se possa 

afirmar que os objetivos da Política Estadual de SANS sejam claros para todos os envolvidos. 

As fases de planejamento das ações, formulação do orçamento, monitoramento e avaliação do 

desempenho são predominantemente setoriais, características de uma baixa integração entre 

os setores governamentais em prol da Política estudada. Essa constatação tem uma implicação 

negativa na Política Estadual de SANS, uma vez que, segundo Cunill-Grau (2014), a primeira 

mudança ao se pensar e desenhar uma ação intersetorial é a maneira como são definidos os 

problemas e planejadas as soluções. Ou seja, os acordos iniciais de colaboração e os processos 

utilizados para formulá-los tem relação direta com os resultados do trabalho colaborativo. 

Para Sandim (2012) é essencial que os integrantes assumam os objetivos como parte deles e 

não como algo imposto externamente, e isso se torna difícil quando nem todos tem a clareza 

de quais são esses objetivos. Além disso, para Cunnil-Grau (2014), a lógica orçamentária por 

especialidade vai contra a pretensão da intersetorialidade e, quanto ao monitoramento e 

avaliação, ao serem estipulados resultados e metas apenas setoriais, não existem incentivos 

para que a ação intersetorial seja efetivada pelos setores. Por outro lado, deve-se ressaltar que 

a participação da população, através das conferências, CONSEA-MG e CRSANS, é um ponto 

positivo nessa dimensão, ainda que seja limitada. 

 

No que tange a execução, na dimensão da mancomunidade, ou união dos 

envolvidos para chegar a um fim comum, uma alta integração dos setores e, portanto, 

intersetorialidade de alta intensidade, seria representada pelo compartilhamento da execução 

das decisões, das informações, dos recursos, responsabilidade e ações, enquanto a baixa 

integração corresponde ao compartilhamento de assuntos operacionais (CUNNIL-GRAU, 

2014). Diante disso, percebe-se que, de modo geral, a execução da Política de SANS não 

conta com mecanismos sistêmicos de compartilhamento de procedimentos, fluxos de trabalho, 

de recursos e nem de informações, gerando assimetrias informacionais que podem prejudicar 

a execução das ações; e o compartilhamento de responsabilidades e ações não é vista de forma 

uniforme pelos atores-chave entrevistados. Afere-se que a mancomunidade se estabeleceria 

nesse caso ao que Cunnil-Grau (2014) coloca como apenas um compromisso de execução de 

ações em função de um mesmo objetivo, embora a padronização dos processos prevista pela 

autora se aplique apenas em ações pontuais na Política. Ressalta-se, ainda, que o 
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compartilhamento de informações, incluindo a comunicação, entre setores é um dos 

componentes básicos propostos pelos autores, representando o primeiro nível da escala de 

articulação e envolvimento horizontais proposto por Bourgault (BOURGAULT, 2002 apud 

CUNNIL-GRAU, 2014). Também tal compartilhamento é um dos componentes da 

cooperação, o primeiro nível da integração no espectro de Keast, Brown e Mandell (2012); e 

também um dos integrantes do decálogo de critérios proposto por Licha e Molina (2006). 

Nesse sentido, destaca-se que a partilha de informações e a comunicação entre setores se 

constitui um dos pontos essenciais a serem incentivados na Política Estadual de SANS. 

 

Como já evidenciado, alguns autores consideram que a produção da 

intersetorialidade envolve alterações nas dinâmicas e nos processos organizacionais, 

característica essa que a diferencia em relação à coordenação entre setores (BRONZO, 2007; 

CUNNIL-GRAU, 2014; JUNQUEIRA, 1998, 2000). A partir do exposto, sinaliza-se que 

houve a criação de estruturas voltadas para promover a articulação intersetorial na Política 

Estadual de SANS, sendo identificados arranjos comuns de governança para os envolvidos 

expressarem os interesses e resolverem as diferenças e conflitos, como o extinto CTSANS, a 

CAISANS-MG e o CONSEA-MG. Quanto às mudanças nas dinâmicas de trabalho e 

processos organizacionais, não foram identificadas alterações nas rotinas de grande parte dos 

setores de modo a incentivar a intersetorialidade, embora perceba-se em algumas Secretarias 

algumas alterações a partir de incentivos exteriores à Política. Já no que se refere aos 

conflitos, destaca-se que foram encontradas referências às divergências nas ações executadas 

pelas Secretarias, sendo algumas contraditórias entre si ou com os princípios da SANS, como, 

por exemplo, ações que se relacionam com o uso de agrotóxicos e outras com práticas 

agroecológicas.  

 

Em relação aos fatores condicionantes para a prática da intersetorialidade, 

evidenciou-se que as instituições atuam como limitadoras ou facilitadoras da ação 

intersetorial, ao moldar o comportamento dos diferentes agentes em suas relações, podendo 

afetar os propósitos colaborativos, a estrutura e os resultados dessas relações (CUNNIL-

GRAU, 2014). Com isso, avaliou-se que, de modo geral, a Política de SANS tanto em nível 

nacional quanto estadual tem sido diretamente influenciada pelo contexto político-

institucional, cujos marcos normativos, incluindo a criação do SISAN, e a priorização do tema 

intensificaram a discussão e a ampliação do debate, embora haja uma instabilidade atual que 
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indica afetar os resultados. Afere-se que a ampliação da inserção das ações de SANS propicia, 

progressivamente, um maior entendimento sobre o tema e a necessidade da atuação conjunta. 

 

Outro aspecto condicionante observado refere-se aos atores e a forma de 

interação entre eles, uma vez que a conduta dos mesmos pode contribuir ou não para um 

trabalho integrado. Assim, o comportamento colaborativo imprescindível à prática da 

intersetorialidade, depende, dentre outros aspectos, das relações estabelecidas entre os atores; 

do grau de interdependência, se há percepção de uma interdependência “simbiótica” ou 

“competitiva” de recursos; da existência de desequilíbrios de poder e da influência de 

lideranças (CUNNIL-GRAU, 2014; BRONZO, 2007). Nesse cenário, percebeu-se que apesar 

de ter havido momentos em que foram percebidas disputas entre atores de órgãos não 

executores, há indicativos de que há, em geral, um bom relacionamento entre os envolvidos 

na Política Estadual de SANS. Acredita-se que o tempo de vivência dos atores-chave nos 

órgãos como o CONSEA-MG ou outras experiências relacionadas à temática, intensificam a 

sintonia entre os envolvidos e facilitaram as relações. Portanto, não foram perceptíveis 

diferenças de poder entre os envolvidos na Política Estadual de SANS, sendo observadas 

tentativas de esforços colaborativos nas condutas dos atores. Entretanto, quanto à frequência 

das relações foi evidenciado que ela é mais intensa entre Secretarias que possuem 

projetos/ações afins e em conjunto.  

 

Além disso, o papel da liderança com autoridade e legitimidade mostrou-se 

essencial tanto para inserir e manter a temática de SANS na agenda prioritária dos governos 

quanto para viabilizar a participação e o envolvimento dos variados setores e atores 

participantes da Política Estadual de SANS e no âmbito nacional. Isso vai ao encontro do 

revelado na literatura, sobre o papel de lideranças, ou “agente catalítico”, ser essencial para 

intervir na prática de bom relacionamento nos envolvidos e, portanto, para a intersetorialidade 

(BRONZO, 2007; CUNNIL-GRAU, 2014; INOJOSA, 2001). 

 

Quanto aos desafios à prática da intersetorialidade, os entrevistados 

apresentaram variados pontos de vista, dos quais destaca-se a necessidade de revisão do 

sistema de planejamento e de execução das Políticas Públicas como um todo, sendo 

necessária uma discussão prévia conjunta sobre o processo de planejamento, antes de cada 

setor fazer a sua proposta para o PPAG, a fim de obter um entendimento uniforme e 
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intervenções convergentes. Além disso, foi ressaltado que apesar da grande gama de 

programas existentes afins ao tema, falta ainda um entendimento de como harmonizá-los e 

orquestrá-los para que, juntos, promovam a Política de SANS. Esse ponto converge ao 

debatido por Inojosa (2001), de que a lógica de planejamento intersetorial deve superar o 

modelo existente de construção de um plano em determinado momento do ano. Ao contrário, 

o planejamento deve fazer parte de um processo permanente a ser iniciado com a análise de 

situação, escolhas estratégicas e definição de acordos, além da necessidade de agregar outros 

atores de diferentes segmentos e regiões. 

 

Com base no exposto, segundo o modelo analítico proposto por Cunnil-Grau 

(2014), a Política Estadual de SANS estaria representada predominantemente na concepção 

de baixa integração, refletida na intersetorialidade de baixa intensidade, uma vez que não há 

uma construção conjunta em todas as fases da Política envolvendo todos os setores incluídos 

na normativa, e nem alterações nas estruturas organizativas dos setores com vistas a promover 

uma maior articulação entre eles. Apesar disso, a Política conta com pontos positivos que 

indicam avanços na temática como a existência de estruturas orgânicas intersetoriais de 

governança, um contexto político-institucional favorável à temática de SANS (atualmente no 

âmbito estadual) e a participação de atores que prezam pela convergência das ações, conforme 

sintetizado no quadro abaixo:  

Quadro 8 - Síntese das dimensões de análise da intersetotialidade na Política Estadual de 

SANS, segundo o grau de integração – Minas Gerais – 2012/2017  
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- Objetivos não são claros 

para todos os envolvidos; 

- Planejamento das ações, 

formulação do orçamento, 

monitoramento e avaliação 

feitos setorialmente; 

- Baixo envolvimento do 

público-alvo nas fases de 

monitoramento e avaliação. 

- Baixo 

compartilhamento 

de informações, 

recursos e ações 

entre os envolvidos. 

- Não houve alterações 

nas rotinas de trabalho; 

- Existência de conflitos 

e ações contraditórias.  

- Indicativos de 

instabilidade atual no 

contexto político – 

institucional. 

Fonte: Elaboração própria 
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Na distinção proposta por Keast, Brown e Mandell (2012) referente às 

manifestações da integração horizontal, considera-se que as relações entre os setores 

envolvidos na Política Estadual de SANS estariam classificadas entre cooperação e 

coordenação, já que da primeira classificação, mantém-se a separação entre os atores, com 

recursos e autonomia individuais, e pouca formalização das estruturas e processos; e da 

coordenação destaca-se a necessidade de organização das atividades para a contribuição para 

um programa de ações estabelecido, apesar de não haver compartilhamento de informações 

sistêmicas.  

 

Assim, segundo as três dimensões do arranjo intersetorial proposto por Bronzo 

(2007), considera-se que no âmbito da decisão política, a Política Estadual de SANS conta 

com a construção e legitimação de consensos e pactuações de modo a superar a fragmentação 

estrutural, representada, principalmente através da consolidação do SISAN, ainda que esteja 

em processo de fortalecimento. Enquanto isso, no âmbito institucional, observa-se 

principalmente a institucionalização de órgãos como o CTSANS e a CAISANS-MG, que dão 

suporte à articulação interna e, por último, com relação à dimensão operativa, ainda são 

pontuais as mudanças nos processos de trabalho, o compartilhamento de informações e o 

reajustamento de fluxos e atividades com vistas a promover a SANS. 

 

Nesse sentido, considera-se que até mesmo os pontos básicos para promover 

uma coordenação entre os setores governamentais da Política Estadual de SANS devem ser 

melhorados e, se for levar em consideração que a intersetorialidade estaria em um nível de 

esforço mais elevado do que a coordenação (BRONZO, 2007; CUNNIL-GRAU, 2014), e 

envolve a efetiva participação dos envolvidos de modo conjunto, a Política Estadual de SANS 

ainda carece de importantes mudanças a fim de alcançar uma gestão intersetorial. Entretanto, 

percebem-se indicativos e estímulos para a prática da intersetorialidade na Política, 

apresentando avanços ao longo do tempo e expectativas na intenção de concretizar essa 

diretriz.  

 

Diante do exposto, ao considerar o problema da segmentação na intervenção 

pública, a intersetorialidade é uma estratégia capaz de promover conexões importantes entre 

as políticas públicas, de modo a contemplar tanto a necessidade da integralidade do ser 

humano, quanto a multidimensionalidade das situações ou problemas. No caso da SANS, ao 
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ser considerado um fenômeno cujo conceito não abarca apenas uma área ou setor, torna-se 

imprescindível que a ação governamental efetive a diretriz da intersetorialidade.  

 

Contudo, ressaltam-se as dificuldades em se obter uma alta integração entre 

setores, uma vez que a intersetorialidade não consiste em um modelo de gestão pronto, mas é 

resultado de um conjunto de fatores (CUNNIL-GRAU, 2014). Importante destacar que as 

alterações nas estruturas vigentes demoram muito tempo para serem concretizadas, uma vez 

que envolvem a superação das resistências setoriais, a heterogeneidade de interesses, a 

multiplicidade de atores com visões diferentes sobre os problemas e a forma de enfrentá-los e 

a própria fragmentação das burocracias públicas e as disputas existentes (BRONZO, 2010). 

Intersetorialidade requer, ainda, o que propõe Inojosa (2001): a necessidade de mudança de 

paradigma com vistas a enfatizar a complexidade e diversidade das situações e a necessidade 

de comunicação permanente entre as áreas. Outro ponto seria a consolidação de uma 

organização capaz de superar a estrutura hierarquizada e fragmentada da estrutura 

governamental, tendo como possibilidade o desenvolvimento de uma rede de compromisso 

social, isto é, a incorporação de novos atores para o trabalho conjunto e comprometido em 

todas as fases do ciclo das políticas, o que remete, também, à necessidade da ação coletiva 

proposta por Pires (2016), como algo a ser cotidianamente produzido pelos envolvidos. 

 

Por fim, cabe destacar que diante da pretensão deste trabalho em demonstrar 

como a estratégia intersetorial se expressa na gestão da Política de SANS do Estado de Minas 

Gerais, algumas limitações devem ser elencadas. Um primeiro ponto a se considerar é que, 

embora o foco tenha sido entre os anos de 2012 à 2017, há uma grande dificuldade em 

encontrar registros compilados que contenham a trajetória histórica dos programas e ações de 

SANS no Estado de Minas Gerais e isso dificulta a análise voltada para as evolução das 

estratégias. A própria dificuldade dos setores em avaliar e monitorar as ações de SANS e a 

excessiva fragmentação das mesmas pode ter sido um empecilho desse processo. Além disso, 

houve dificuldades em conseguir documentos e registros de reuniões de algumas das 

instâncias referenciadas voltadas à promoção da intersetorialidade, impedindo um 

aprofundamento maior em relação às pautas de discussão e entendimento do processo de 

decisão pelas lideranças das Secretarias Estaduais. Com relação aos documentos 

disponibilizados para consulta, ficou pouco evidenciado como são as relações de decisão uma 

vez que as descrições se baseiam, sobretudo, nos assuntos discutidos. Na tentativa de superar 
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essas limitações de registros documentais, procurou-se complementar as informações através 

das entrevistas. 

  

Além disso, a grande quantidade de variáveis analisadas também se transforma 

em uma limitação, ao não aprofundar em cada um dos aspectos apresentados. Por outro lado, 

uma visão geral permite detectar pontos que podem ser explorados com maior ênfase em 

trabalhos futuros, como a relação estabelecida entre outros segmentos envolvidos na Política, 

como no âmbito regional e com a sociedade civil organizada, que tem grande papel na 

temática de SANS; assim como as relações entre os entes federativos e componentes do 

SISAN, uma vez que esse se apresenta como um importante mecanismo de consolidação da 

SAN. 

 

Concluindo, a percepção que se tem com esse trabalho é que o conhecimento 

da área de SAN é motivador e intensifica a necessidade de se promover estratégias voltadas a 

garantir a alimentação adequada a toda a população, em uma perspectiva integral. É intrigante 

pensar que o direito básico e primordial de se alimentar em quantidade suficiente ainda não é 

universal e não precisa ir muito longe para se observar essa situação. Ainda, de outro lado, a 

emergência de doenças associadas à má qualidade da alimentação e o seu reflexo no estado 

nutricional é outro aspecto que, cada vez mais, necessita de intervenções efetivas envolvendo 

os diversos setores associados à temática. Portanto, o dever do Poder Público de respeitar, 

proteger, promover e garantir a realização do direito à alimentação adequada encontra na 

abordagem intersetorial uma proposta de efetivação das diretrizes da Política Estadual de 

SANS do governo de Minas Gerais, tendo em vista as várias dimensões que as compõem. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Materiais consultados na pesquisa documental 

 

Quadro 9 - Materiais consultados na pesquisa documental – Minas Gerais – 2002/2017 

Documentos Ano Fonte 

Atas das reuniões ordinárias do CONSEA-MG 2012 à 2016 CONSEA-MG 

Registros das reuniões da equipe executiva do 

CTSANS-MG 

2012 à 2014 CTSANS-MG 

Leis, Decretos e Resoluções 2006 à 2016 Governo de Minas 

Gerais 

Plano Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável – Participação cidadã 

2012 à 2015 CTSANS-MG 

Relatórios finais das Conferências Estaduais de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

2002 à 2015 CONSEA-MG 

Plano Plurianual de Ação Governamental  2012 à 2015 SEPLAG  

Plano Plurianual de Ação Governamental 2016 à 2019 SEPLAG 

Relatórios Institucionais de Monitoramento do 

PPAG 

2012 à 2016 SEPLAG  

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI) 2011- 2030: Gestão para a cidadania 

2011 SEPLAG 

PMDI 2016-2027: Desenvolvimento econômico e 

social sustentável de Minas Gerais 

2016 SEPLAG 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE B: Roteiros de Entrevista  

 

Perfil do entrevistado 

 

1.Nome:                             2. Data de Nascimento:          3. Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

4. Qual é o seu grau de escolaridade? 

(  ) Primeiro grau (  ) Segundo grau (  ) Superior (  ) Pós-graduação(  ) Mestrado(  ) Doutorado 

4. Qual é a sua área de formação?  

5. Há quanto tempo você está na Secretaria (colocar o nome da Secretaria)? 

6. Qual cargo você ocupa atualmente? 

7. Há quanto tempo você é conselheiro do CONSEA/atuante na área de segurança alimentar e 

nutricional? 

(  ) Menos de 6 meses  (  ) 6 meses a 1 ano   (  )  1 ano a 2 anos  (  )  2 anos a 3 anos    (  ) 

Mais de 3 anos 

8. Qual é a sua experiência na área da SAN?  

9. Observações que julgar importantes:  

 

Roteiro 1: Para os conselheiros/referências das Secretarias envolvidos atualmente com a 

Política Estadual de SANS 

Módulo 1:  Intersetorialidade e a inclusividade no ciclo das políticas públicas 

1.1) O que você entende por intersetorialidade? 

1.2) Para você, quais são os objetivos da política estadual de SANS? Qual é a sua 

percepção em relação à clareza desses objetivos para os demais envolvidos? 

1.3) Como se dá o processo de definição dos objetivos da política estadual de SANS?  

1.4) Você tem conhecimento se houve mudanças recentes ou fortalecimento dos objetivos? 

Se sim, de que forma ocorreu? 

1.5) Como você vê o processo de planejamento da política de SANS como todo?  Como 

tem sido a participação da Secretaria a qual você pertence nesse processo? 

1.6) Como você vê o processo de monitoramento e avaliação da política de SANS? Como 

tem sido a participação da Secretaria a qual você pertence nesse processo? 

1.7) Como são tomadas as decisões sobre a participação da Secretaria a qual você pertence 

nas ações de SANS? 
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1.8) Para você, como os diagnósticos feitos pelas Secretarias são utilizados para o 

planejamento das ações de SANS? 

1.9) Como se dá a participação do público-alvo da política de SANS nas fases de 

planejamento, monitoramento e avaliação? 

1.10) Existem materiais de trabalho elaborados de forma conjunta entre os setores do 

governo? 

 

Módulo 2: Mancomunidade 

2.1) Existe o compartilhamento de informações entre as Secretarias/setores envolvidos na 

política de SANS? Se sim, de que forma acontece? 

2.2) Em relação aos recursos orçamentários para a política de SANS, como se dá o processo 

de alocação, distribuição e execução dos mesmos? Você considera suficiente?  

2.3) Há compartilhamento de recursos humanos, materiais e outros não orçamentários entre os 

setores envolvidos na política de SANS? Se sim, como é feito esse processo e há formalização 

dessas ações de compartilhamento?  

2.4) Como você avalia o grau de compartilhamento de responsabilidades, de 

comprometimento e participação das diferentes Secretarias e demais órgãos envolvidos na 

política de SANS?  

 

Módulo 3: Estruturas orgânicas intersetoriais de governança 

3.1) O que você entende sobre o papel do CONSEA e CAISANS para a política de SANS? 

Como você avalia a evolução dessas instâncias nos últimos anos? 

3.3) Houve alguma alteração recente nas estruturas e processos organizacionais da Secretaria 

a fim de fortalecer a intersetorialidade? Se sim, qual? (Ex.: arranjos institucionais, alterações 

nas metodologias de trabalho, criação de novas estruturas) 

3.3) Quais espaços ou mecanismos existem para que os atuantes na política de SANS 

expressem seus interesses e resolvam as diferenças e conflitos? 

 

Módulo 4: Fatores condicionantes  

4.1) Ao longo dos anos como você percebe a influência do contexto político- institucional  

nas ações de SANS e à prática da intersetorialidade?   

4.2) Qual é a sua percepção quanto à existência de conflitos entre os atores envolvidos na 

política de SANS? Como são gerenciados os conflitos? 
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4.3)  Quais são os maiores desafios que você considera para a prática da intersetorialidade na 

política de SANS? 

 

Roteiro 2: Para as ex- lideranças executivas: CONSEA-MG, CTSANS, envolvidas na 

formulação do Plano Estadual de 2012-2015 

Módulo 1:  Intersetorialidade e a inclusividade no ciclo das políticas públicas 

1.1) O que você entende por intersetorialidade? 

1.2) Em relação ao período em que você participou do processo de elaboração e execução 

da política estadual de SANS, como você avalia as mudanças e avanços no sentido de 

promover a intersetorialidade nessa área? 

1.3) Para você, quais são os objetivos da política estadual de SANS? Qual é a sua 

percepção em relação à clareza desses objetivos para os demais envolvidos? 

1.4) Como se dava o processo de definição dos objetivos da política estadual de SANS? 

Você percebe mudanças em relação ao modo como é feito atualmente? 

1.5) Ao longo da execução das ações previstas no Plano Estadual de SANS 2010-2015, 

houve mudanças ou fortalecimento dos objetivos? Se sim, de que forma ocorreram? 

1.6) Como você vê o processo de planejamento da política de SANS como todo? Como foi 

a elaboração do Plano Estadual de SANS 2010/2015 ?   

1.7) Para você, como os diagnósticos feitos pelas Secretarias eram utilizados para o 

planejamento das ações de SANS? 

1.8) Qual é a sua percepção acerca do processo de monitoramento e avaliação da política 

de SANS pelos entes envolvidos na política?  

1.9) Como aconteceu a participação do público-alvo nas fases de planejamento, 

monitoramento e avaliação da política de SANS? 

1.10) Foram elaborados materiais de trabalho de forma conjunta entre os setores do 

governo?  

 

Módulo 2: Mancomunidade 

2.1) Como se dava o compartilhamento de informações entre as Secretarias/setores 

envolvidos na política de SANS?  

2.2) Em relação aos recursos orçamentários para a política de SANS, como se dava o processo 

de alocação, distribuição e execução dos mesmos? Você considera suficiente?  
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2.3) Como os recursos para a política de SANS eram mobilizados e compartilhados? Havia 

formalização dessas ações de compartilhamento?  

2.4) Como você avalia o grau de compartilhamento de responsabilidades, de 

comprometimento e participação das diferentes Secretarias e demais órgãos envolvidos na 

política de SANS? 

 

Módulo 3: Estruturas orgânicas intersetoriais de governança 

3.1) Para você, qual era o papel do CONSEA e do extinto CTSANS na política de SANS? 

Como você avalia a atuação dessas instâncias?  

3.2) Você considera que o CONSEA e o CTSANS cumpre/cumpriu com os objetivos aos 

quais a eles são delegados? Quais as dificuldades encontradas?  

3.3) Quais espaços ou mecanismos existiam para que os atuantes na política de SANS 

expressassem seus interesses e resolvessem as diferenças e conflitos? 

3.4) No planejamento e execução da política de SANS houve alguma alteração nas estruturas 

e processos organizacionais a fim de fortalecer a intersetorialidade? Se sim, quais? 

 

Módulo 4: Fatores condicionantes  

4.1) Ao longo dos anos como você percebe a influência do contexto político-institucional nas 

ações de SANS?   

4.2) Qual era o seu papel enquanto secretária-executiva para contornar as dificuldades e 

amenizar conflitos entre os envolvidos na política de SANS? E qual era o papel do 

CONSEA/CTSANS nesse aspecto? 

4.3)  Quais são os maiores desafios que você considera para a prática da intersetorialidade na 

política de SANS? 

 

Roteiro 3: Para as lideranças executivas do CONSEA-MG e CAISANS, gestão a partir 

de 2015 

Módulo 1:  Intersetorialidade e a inclusividade no ciclo das políticas públicas 

1.1) O que você entende por intersetorialidade? 

1.2) Como você avalia as mudanças e avanços no sentido de promover a intersetorialidade 

na política estadual de SANS? Há planos para a melhoria nesse quesito? 

1.3) Para você, quais são os objetivos da política estadual de SANS? Qual é a sua 

percepção em relação à clareza desses objetivos para os demais envolvidos? 
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1.4) Como acontece o processo de definição dos objetivos da política estadual de SANS? 

Você percebe mudanças em relação ao modo como eram definidos anteriormente e como o 

são atualmente? 

1.5) Como é o processo de planejamento da política de SANS como todo? Qual é o papel 

do Plano Estadual de SANS e como acontece o processo de elaboração?   

1.6) Qual é a sua percepção acerca do processo de monitoramento e avaliação da política 

de SANS pelos setores envolvidos?  

1.7) Como acontece a participação do público-alvo nas fases de planejamento, 

monitoramento e avaliação da política de SANS? 

1.8) Quais tipos de materiais de trabalho são utilizados para subsidiar as ações de SANS? E 

quais tipos de materiais são produzidos pelos atores da política e como são elaborados?   

1.9) Como você avalia o processo de evolução nas etapas de definição de objetivos, 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação da política estadual de SANS?  

 

Módulo 2: Mancomunidade 

2.1) Como acontece a troca/ compartilhamento de informações entre as Secretarias/setores 

envolvidos na política de SANS?  

2.2) Em relação aos recursos orçamentários para a política de SANS, como acontece o 

processo de alocação, distribuição e execução dos mesmos? Há compartilhamento desses 

recursos? Você considera suficiente?  

2.3) Há compartilhamento de recursos humanos, materiais e outros não orçamentários entre os 

setores envolvidos na política de SANS? Há formalização dessas ações de compartilhamento?  

2.4) Como você avalia o grau de compartilhamento de responsabilidades, de 

comprometimento e participação das diferentes Secretarias e demais órgãos envolvidos na 

política de SANS? 

 

Módulo 3: Estruturas orgânicas intersetoriais de governança 

3.1) Para você, qual é o papel do CONSEA e da CAISANS na política de SANS? Como você 

avalia a atuação dessas instâncias?  

3.2) Você considera que o CONSEA e a CAISANS cumprem com os objetivos aos quais a 

eles são delegados? Quais as dificuldades encontradas?  
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3.3) Quais espaços ou mecanismos existem para que os atuantes na política de SANS 

expressem seus interesses e resolvam as diferenças e conflitos? Qual é o papel do 

CONSEA/CAISANS nesse aspecto? 

3.4) No planejamento e execução da política de SANS houve alguma alteração nas estruturas 

e processos organizacionais a fim de fortalecer a intersetorialidade? Se sim, quais? 

 

Módulo 4: Fatores condicionantes  

4.1) Ao longo dos anos como você percebe a influência do contexto político-institucional nas 

ações de SANS e à prática da intersetorialidade?   

4.2) Qual é o seu papel enquanto secretária-executiva para contornar as dificuldades e 

amenizar conflitos entre os envolvidos na política de SANS?  

4.3)  Quais são os maiores desafios que você considera para a prática da intersetorialidade na 

política de SANS? 
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APÊNDICE C: Programas elencados no PPAG 206-2019 relacionados à segurança alimentar e nutricional 

Quadro 10 -  Programas e unidades responsáveis associados à Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – Minas Gerais – 2016 - 2019    

 (Continua) 
Programa  Unidades responsáveis 

151 Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social (1) Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 

091 Qualifica SUAS (1) Fundo Estadual de Assistência Social 

114 Oferta socioassistencial (1) Fundo Estadual de Assistência Social 

115 Apoio ao controle social e à gestão compartilhada do SUAS (1) Fundo Estadual de Assistência Social 

122 Água para todos – Universalização do acesso e uso da água (1) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste  

129 Leite pela Vida (1,2) Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

152 Programa de Desenvolvimento do Norte e Nordeste (1,2) Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

082 Educação do campo, indígena e quilombola(1) Secretaria de Estado de Educação 

726 Acesso à justiça (1,3) Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

046 Regularização fundiária e acesso à terra (1) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário; Cidades e Integração Regional 

059 Apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização – 

do campo à mesa (1,2,12,15) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

147 Nossa Cidade melhor (1) Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional, Fundo Estadual de Habitação 

064 Barragens de Minas (1,2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

068 Assistência Técnica e extensão Rural para o Estado de Minas Gerais 

(1,2, 6, 12) 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 

073 Minas sem fome (1,2) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 

130 Promoção e Difusão Cultural (1,3) Secretaria de Estado de Cultura, Fundação de arte de Ouro Preto, Fundação Clóvis Salgado, 

Empresa mineira de comunicação, Fundação TV minas cultural e educativa 

135 Democratização do acesso à cultura (1,2,3) Secretaria de Estado de Cultura, Fundação de arte de Ouro Preto, Fundação Clóvis Salgado, 

Empresa mineira de comunicação, Fundação TV minas cultural e educativa 

138 Modernização e preservação da infraestrutura cultural (1,3, 12) Secretaria de Estado de Cultura, Empresa mineira de comunicação, Fundação Clóvis salgado, 

Fundação TV minas cultural e educativa 

012 Ensino técnico para o agronegócio (1,2,6,12) Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Minas Gerais 

025 Geração de conhecimento e de tecnologia pecuária (2,6,12,15) Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Minas Gerais 

053 Além da porteira (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

055 Certifica Minas Café (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Agropecuária 
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Quadro 10 -  Programas e unidades responsáveis associados à Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – Minas Gerais – 2016 - 2019    

 (Continuação) 
Programa  Unidades responsáveis 

061 Estradas Vicinais de Minas (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

062 Infraestrutura Rural (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

063 Projeto Jaíba (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento , Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 

102 Defesa sanitária (2) Instituto Mineiro de Agropecuária 

104 Segurança de Alimentos (2) Instituto Mineiro de Agropecuária 

121 Gestão ambiental integrada (2,6,15) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

142 Alimento, água e ambiente (2,6, 15) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

150 Tecnocampo (2) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

166 Monitoramento, controle e fiscalização ambiental (2,3,6, 12) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

169 Regularização ambiental (2,3,6) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

128 Segurança Alimentar Nutricional sustentável (2) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

013 Fomento à indústria de alta tecnologia (3) Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  

145 Saneamento é vida (3,6,12) Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional 

030 Vigilância Laboratorial em saúde pública (3) Fundação Ezequiel Dias 

122 Água para todos – Universalização do acesso e uso da água (1,3) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste  

141 - Desenvolvimento de ações de educação e pesquisa para o sistema 

único de saúde (3)  

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 

173 - Vigilância em saúde (3) Fundo Estadual de Saúde 

178 - Minas esportiva (3,12) Secretaria de Estado de Esportes 

179 - Redes de atenção à saúde (3)   Fundo Estadual de Saúde 

180 - Gestão do sistema único de saúde (3)  Fundo Estadual de Saúde 

189 - Incentivo ao esporte (3,6) Secretaria de Estado de Esportes 

192 - Atenção primária à saúde (3) Fundo Estadual de Saúde 

014 Gestão fiscal, contábil e financeira do Estado (3) Secretaria de Estado de Fazenda 

051 - Plano de atenção a saúde (3) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 

024 Desenvolvimento de atividades de educação, capacitação e pesquisa 

aplicada em águas (6) 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

029 Minas mais resiliente (6,15) Gabinete militar do governador do Estado de MG 
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Quadro 10 -  Programas e unidades responsáveis associados à Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – Minas Gerais – 2016 - 2019    

 (Conclusão) 
Programa  Unidades responsáveis 

120 Gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos (6,15) Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

143 - Proteção das áreas ambientalmente conservadas, a fauna, e a 

biodiversidade florestal (6) 

Instituto Estadual de Florestas 

191 - Melhoria da qualidade ambiental (6,12) Fundação Estadual do Meio Ambiente 

206 - Cultivando água boa (6) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

038 - Regulação e fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário de minas gerais (6) 

Agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado 

de Minas Gerais 

039 - Ampliação da cobertura em áreas de concessão da copasa e copanor 

(6) 

Companhia de saneamento de Minas Gerais 

153 - Produção, sistematização e disseminação de dados estatísticos (6) Fundação João Pinheiro  

089 - Apoio à execução de ações e serviços públicos em metrologia e 

qualidade (12) 

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais 

172 Gestão de compras e logística corporativa (12) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

048 Plantando o futuro (15) Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

096 - Financiamento rural e florestal (15) Fundo de Desenvolvimento Rural e Florestal 

218 - Apoio a cadeia produtiva do café (15) Fundo Estadual do Café 

056 - Gestão metropolitana do núcleo e colar do vale do aço (15) Agência de desenvolvimento da região metropolitana do vale do aço 

Fonte: Elaboração própria a partir de MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 2017. 
Legenda: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - (1) erradicação da pobreza; (2) acabar com a fome; (3) saúde de qualidade; (6) água limpa e saneamento; (12) 

consumo responsável; (15) vida sobre a terra. 
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APÊNDICE D: Quadro analítico 

 

 

 

 

 

Quadro 11 - Dimensões e variáveis de análise da intersetorialidade na Política Estadual de SANS de Minas Gerais 

(Continua) 

Dimensões Variáveis 

Conceito de Intersetorialidade Percepção dos atores-chave sobre o conceito de intersetorialidade  

Inclusividade no ciclo de 

formação e avaliação da Política 

Estadual de SANS 

Objetivos da Política Estadual de SANS 

Forma de definição e de priorização dos objetivos  

Nível de conhecimento dos objetivos por parte dos atores-chave 

Grau de clareza e concretude da definição dos objetivos  

Mudanças recentes ou fortalecimento dos objetivos 

Planejamento das ações de promoção da SANS 

Identificação da participação dos envolvidos no processo de planejamento 

Relação entre os diagnósticos produzidos pelos setores e o planejamento das ações 

Identificação da existência de materiais de trabalho elaborados de forma conjunta 

Forma de seleção das ações e suas metodologias de execução 

Formulação do orçamento destinado às ações de SANS 

Processo de elaboração do orçamento  

Percepção dos atores-chave quanto à desníveis de poder na distribuição de recursos  

Percepção dos atores-chave em relação ao volume de recursos 

Identificação do orçamento direcionado às instâncias/programas promotores da articulação intersetorial 

Monitoramento e avaliação da Política Estadual de SANS 

Identificação de instrumentos conjuntos ou setoriais de monitoramento 

Participação do público-alvo nas fases de planejamento, monitoramento e avaliação  

Mancomunidade na execução e 

financiamento das ações 

Compartilhamento de informações entre os setores  

Compartilhamento de recursos inter-projetos/programas ou inter-Secretarias 

Compartilhamento de responsabilidades e ações pelos envolvidos 
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Quadro 10 - Dimensões e variáveis de análise da intersetorialidade na Política Estadual de SANS de Minas Gerais 

 (Conclusão) 

Dimensões Variáveis 

Estruturas orgânicas 

intersetoriais de governança 

Identificação de alterações nos arranjos institucionais, metodologias de trabalho e criação de novas estruturas 

Identificação e caracterização de arranjos comuns de governança  

Percepção dos atores-chave quanto à existência de conflitos e o papel das instâncias na resolução dos mesmos 

Fatores condicionantes à 

produção da intersetorialidade 

Contexto político-institucional 

Identificação das normas que moldam as instituições políticas e as relações governamentais 

Influência do contexto político-institucional na priorização de SANS, segundo os atores-chave 

Atores 

Caracterização das relações estabelecidas entre os atores  

Percepção dos entrevistados acerca das relações de poder;  

Frequência da interação entre os setores envolvidos 

Identificação de lideranças e o papel dos mesmos na promoção da SANS 

Desafios 

Percepção dos atores-chave quanto aos desafios da promoção da SANS e à prática da intersetorialidade 

Fonte: Elaboração própria, com base em Bronzo (2007), Barbosa (2014), Cunnil-Grau (2014), Sandim (2012) 
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APÊNDICE E: Programação e execução orçamentária do Programa Segurança 

Alimentar 

Tabela 1 –  Programação e execução orçamentária das ações do Programa 

Segurança Alimentar elencadas no PPAG 2012-2015, relacionadas à 

intersetorialidade – Minas Gerais 

Ação Valores (em R$) Programado e Executado por ano 

2012 2013 2014 2015 
Manutenção 

das 

atividades 

do 

CONSEA-

MG 

Programado 575.000,00 370.000,00 250.000,00 630.000,00 

Executado 268.417,67 213.334,81 168.998,05 590.527,25 

Articulação 

institucional 

e 

intersetorial 

em SANS 

Programado 40.800,00 23.000,00 15.000,00 14.089,00 

Executado 10.570,93 14.424,21 14.088,51 3.704,00 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos dos Relatórios de Avaliação do 

PPAG 2012-2015. (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016b). 
 

 

 

Tabela 2 –  Programação e execução orçamentária das ações do Programa      

Segurança Alimentar elencadas no PPAG 2016-2019, relacionadas à 

intersetorialidade – Minas Gerais 

Ação Valores (em R$) Programado e 

Executado por ano 

2016 2017
 

2018, 2019 
Formação de Agentes 

Públicos e sociedade 

civil na área de SANS 

Programado 100.000,00 100.000,00 79.018,00 

Executado 4.983,08 ... ... 

Manutenção das 

atividades do 

CONSEA-MG 

Programado 200.000 500.000,00 275.779,00 

Executado 111.110,48 ... ... 

Articulação 

Governamental das 

ações de SANS 

Programado 100.000,00  50.000,00 50.000,00 

Executado 10.026,42 ... ... 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do Relatório Institucional de 

Monitoramento PPAG 2016-2019 (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, 2017a, 2017b). 

Nota: Sinal Convencional utilizado: dado numérico não disponível 

 

 


