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Observa-se uma crescente discussão acerca de temas envolvendo a segurança alimentar, a 

erradicação da fome e o combate à pobreza no Brasil. Aliado a isso, enfatiza-se a necessidade 

e importância da participação do Estado, por meio de políticas públicas, para que haja 

melhora nas condições sociais do país. Desse modo, através da Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), nº 11.346/2006, foi criado o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), que firmou bases para o estabelecimento do 

Plano Nacional de SAN (PNSAN e PlanSAN 2012/2015) e para a introdução, na Constituição 

Federal, do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). O Observatório 

Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional (OBSSAN), através da pesquisa 

relacionada ao assunto em questão, objetiva, entre outros projetos, a elaboração de uma 

plataforma web para acesso ao público e consequente difusão dos estudos em 

desenvolvimento.  Neste cenário, o presente trabalho tem como objetivo a elaboração e 

organização de tabelas com dados do Programa Bolsa Família (PBF) de todos os municípios 

do Rio Grande do Sul, que serão incorporadas na plataforma digital em elaboração. Outro 

propósito é a análise da relação entre o PBF e suas condicionalidades, buscando avaliar a 

importância e participação destas nos resultados alcançados pelo Programa. Como 

metodologia, faz-se uso de fontes secundárias como o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar 2012-2015, elaborado pela Câmara Interministerial de SAN (CAISAN), o qual 

apresenta as sete dimensões determinadas pelo Decreto nº 7.272/2010, sendo este trabalho 

referente à dimensão de número sete, que engloba os Programas e Ações em Segurança 

Alimentar e Nutricional. Os dados para construção das tabelas foram obtidos através dos 

Relatórios de Informações do Bolsa Família e Cadastro Único, disponibilizados pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em seu site eletrônico. A 

comparação e análise do Programa e suas condicionalidades é feita através da revisão 

bibliográfica de relatórios como o Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania 

(2014), entre outros. Os resultados e a conclusão ainda não puderam ser observados de 

maneira definitiva, uma vez que o trabalho ainda está em andamento. 


