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INTRODUÇÃO 
A produção científica sobre Segurança

Alimentar e Nutricional vem crescendo a partir da

década de 90 e se consolidou no Brasil nos anos

2.000 principalmente com as iniciativas do Governo

Federal que passou a priorizar o combate à fome e à

pobreza através de estratégias como o programa

Fome Zero (2003) e a institucionalização da Lei nº

11.346∕2006 (LOSAN). Por ser um campo de

conhecimento com dimensões bastante amplas, a

temática abarca muitos estudos que perpassam o seu

conceito central através de diferentes enfoques

analíticos.

OBJETIVOS 
 Analisar a evolução da produção científica

internacional e nacional sobre o tema da Segurança

Alimentar e Nutricional entre 1990 e 2014.

 Visualizar que categorias do conceito de Segurança

Alimentar e Nutricional vêm sendo abordadas

nesse recorte.

 Avaliar como está se dando esta construção do

campo SAN enquanto área de conhecimento

acadêmico.

METODOLOGIA 
Foram realizadas buscas por artigos em bases

de dados online através dos termos: hunger, poverty,

food safety, food security e Segurança Alimentar. Da

seleção dos trabalhos, foi realizada a análise de

conteúdo, buscando avaliar os diferentes enfoques e

observando em que país o estudo foi realizado. Sendo

assim, os trabalhos selecionados foram classificados

em duas tabelas, numa foram agrupados por décadas

conforme o ano de publicação e noutra foram

separados em dois grupos, um de estudos nacionais ou

sobre o Brasil e outro grupo com os demais estudos.

Em seguida, foi avaliada a progressão ao longo das

décadas do número de trabalhos publicados sobre o

tema. Os artigos encontrados também foram

separados pelas categorias abarcadas no conceito de

SAN, sendo elas: social, de produção e distribuição de

alimentos e formulação de políticas públicas de

combate à fome.

RESULTADOS 
Observou-se alto crescimento no número de

publicações à respeito do tema SAN após os anos

2000. De 88 artigos avaliados:

 Um total de 38 estudos

eram brasileiros e entre

estes, 35 foram

publicados após o ano

2000.

 Os demais estudos

totalizavam 50, dos

quais 7 foram

publicados na

década de 90.

Também observou-se diferença significativa

entre as temáticas abordadas quando se faz o recorte

por país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No Brasil os trabalhos estão mais focados na

dimensão de SAN como promoção do DHAA e

pautados em seu conceito central. Nota-se que nos

anos 90 os estudos enfatizavam dimensão da

produção de alimentos e após o ano 2000 passaram a

se ocupar mais das questões relativas à políticas

públicas. Já nos outros estudos é possível observar

que o enfoque direciona-se para as condições

higiênico-sanitárias dos alimentos e nos estados

nutricionais das populações.
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