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A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil vem se consolidando como uma área 

de conhecimento acadêmico e de formulação e atuação de políticas públicas, sendo abordada 

em estudos científicos, no Brasil e em outros países. O número de trabalhos acerca do tema 

vem acompanhando este crescimento que se deu após a década de 1990 e principalmente a 

partir da primeira década dos anos 2000, em que o Governo Federal 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), que criou mecanismos de participação 

social para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), passando a ser 

incorporado na Constituição Federal por meio de Emenda Constitucional em 2010. Por 

envolver diversas organizações e setores da sociedade, compreendendo temáticas que vão 

além da fome e da desnutrição - como controle sanitário dos alimentos, seus aspectos 

culturais, doenças relacionadas à alimentação, entre outros - muitos estudos perpassam esse 

campo de produção do conhecimento através dos diferentes enfoques analíticos que um 

estudo sobre SAN permite, mesmo que o tema central destes estudos não esteja diretamente 

relacionado às diretrizes principais a que o conceito se refere. O objetivo desta pesquisa foi 

analisar a evolução da produção científica internacional e nacional sobre o tema da Segurança 

Alimentar e Nutricional entre 1990 e 2014.  Para a realização do presente trabalho foram 

feitas buscas nas bases de dados Web of Science e no Portal de Periódicos da Capes, 

inserindo os termos em inglês: hunger, poverty, food safety e food security. E pelo termo em 

português: Segurança Alimentar. A partir da seleção dos trabalhos, o conteúdo foi analisado, 

buscando avaliar os diferentes enfoques, observando em que país o estudo foi realizado. Após 

essa seleção, 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, para diferenciar aqueles que foram publicados no Brasil, realizados no Brasil ou por 

autores brasileiros dos demais pulicados em outros países e sem relação com o Brasil. Em 

seguida, a progressão ao longo das décadas do número de trabalhos publicados sobre o tema 

SAN e que dialoguem com esse campo de pesquisa acadêmica, foi avaliada. Buscando 

visualizar que categorias desta vêm sendo abordadas nesse recorte e como está se dando esta 

construção do campo SAN enquanto área de conhecimento acadêmico. Foram encontrados 87 

artigos que abordavam a temática da SAN, os quais foram agrupados nas categorias: social, 

de produção e distribuição de alimentos e de formulação de políticas públicas de combate à 

fome. Observou-se um aumento significativo no número de publicações à respeito do tema 

SAN após os anos 2000, principalmente nas publicações nacionais (35). Foi observado 

também que existe bastante diferença entre as temáticas abordadas quando se faz o recorte 

entre estudos brasileiros e de outros países. No Brasil os trabalhos estão mais focados na 

dimensão de SAN como promoção do DHAA, sendo que na década de 90 os estudos davam 

mais ênfase à dimensão da produção de alimentos e após os anos 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 de segurança higiênico-sanitária dos alimentos e nos 

estados nutricionais das populações. (CAPES/PROEXT 2014). 

 

 

 


