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Por: José Maria Filho - Jornalista

C
Comida de verdade no campo e na cidade 

“Comida de verdade no campo e na cidade” foi o tema do evento e o foco dos debates na 5ª Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu em Brasília, em novembro de 2015. A 
segurança, que se traduz em alimentação saudável, também caracteriza segurança hídrica, garantia de 
produção e comercialização para o pequeno produtor da agricultura de base agroecológica e bem estar social. 

A presidente Dilma Rousseff, o ministro Patrus Ananias, a ministra Tereza Campello e a presidente do CONSEA Maria Emília Coutinho 
durante a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Brasília/DF, e produção do Paraná

O evento apresentou os resultados nesse campo no Brasil nos últimos 12 anos, trazendo debates e as 
transformações socioeconômicas no período. 

Promoção da alimentação saudável é o próximo desafio para o Brasil

Durante o encontro, que reuniu aproximadamente 2 mil pessoas, entre delegados do CONSEA, 
membros da sociedade civil e governo, no Auditório 
Ulisses Guimarães, na capital federal, foi discutido o 
aperfeiçoamento das políticas públicas de Segurança 
Alimentar e Nutricional, por direitos e soberania 
alimentar. Com trajetória considerada vitoriosa neste 
setor, em 2014 o Brasil saiu do Mapa Mundial da 
Fome da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), graças a políticas 
que asseguraram à população mais vulnerável renda 
e maior acesso a alimentos. Um dos objetivos da 
Conferência foi aperfeiçoar essas políticas públicas 
e aprofundar o debate sobre os desafios, como a 
promoção da alimentação saudável e o combate à 
obesidade. 

Todos os estados da Federação foram representados na conferência. Dois terços da delegação foram 
formados por representantes da sociedade civil, indígenas, quilombolas, população negra, defensores dos 

Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social 
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direitos do consumidor, militantes das áreas de saúde e educação, acadêmicos e movimentos 
urbanos. Além disso, governadores, ministros, parlamentares e delegações internacionais 
participaram do encontro.

Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, a 
conferência é uma oportunidade para o país dar um salto ainda maior na agenda de segurança 
alimentar e nutricional. “O Brasil avançou muito, mas ainda há muito a fazer. Não podemos 
descansar enquanto houver um brasileiro em situação de insegurança alimentar. Precisamos 
avançar e ampliar o acesso à alimentação saudável e avançar também no desenvolvimento de políticas 
específicas para públicos com características muito peculiares, como é o caso dos indígenas”, diz a ministra.

Próximos desafios

Uma das prioridades do governo federal é a qualidade da alimentação, por meio da promoção do 
acesso a alimentos mais saudáveis, diversificados e que respeitem a cultura alimentar local. O combate 
ao sobrepeso e à obesidade (decorrentes da má alimentação) também está na agenda para os próximos 
anos. Superada a fome, o país atua para reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, 
alcançar a recomendação da Organização Mundial de Saúde quanto ao consumo de frutas e hortaliças e 
dar prioridade ao consumo de preparações feitas com alimentos in natura e minimamente processados, 
como o tradicional arroz com feijão, ou seja, comida de verdade tanto nos meios urbanos como nos rurais.

Dados do Ministério da Saúde relacionados a indicadores alimentares nas capitais brasileiras (Vigitel 
2014) apontam que 52,5% da população adulta apresentam excesso de peso, e 17,9%, obesidade. 

Acesso à água garante convivência com o sertão

O semiárido brasileiro vive uma nova realidade, depois de séculos de histórias de retirantes que deixaram 
suas casas e suas vidas para saciar a sede e a fome em outras regiões do país.

 “E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, 
como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos”. Assim acaba o clássico da literatura brasileira “Vidas 
Secas”, de Graciliano Ramos, que retratou a luta dos retirantes do semiárido pelo acesso à água e pela 
sobrevivência, realidade essa que durou até pouco tempo atrás, há pouco mais de 12 anos, quando o governo 
federal começou a desenvolver o Programa Cisternas, executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), em parceria com organizações da sociedade, governos estaduais e consórcios 
de municípios.

Cisternas instaladas na Região Nordeste



52

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
6,

 n
º6

6,
 2

01
6

Por: José Maria Filho - Jornalista

Mais de 1,2 milhão de famílias deixaram de recolher água com a lata d’água na cabeça 
por receberem as unidades de captação da água da chuva. Ao todo, o semiárido ganhou uma 
capacidade de armazenamento de 19,2 bilhões de litros de água. “Os investimentos contínuos 
ao longo dos anos, somados à parceria entre o governo federal, estados, municípios e sociedade 
civil, têm possibilitado ao semiárido brasileiro conviver com os efeitos da seca, e não mais 
combatê-los, como era a cultura no passado”, afirma a ministra Tereza Campello.

Água para plantar

Mais de 133 mil agricultores da região já receberam tecnologias sociais de captação e armazenamento 
de água de água para plantar e criar animais. São cisternas do tipo calçadão e de enxurrada e barragens 
subterrâneas. 

A captação da água da chuva também tem ajudado o agricultor familiar do semiárido, com capacidade 
para até 52 mil litros de água, que armazenam água no período da chuva. A convivência com a estiagem 
também tem lugar nos bancos escolares, onde milhares de crianças e jovens estão diariamente e a água é 
um bem essencial. Parceria do MDS com a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) vai construir 5 mil 
cisternas para captação de água da chuva em escolas públicas até o final de 2016. O repasse do ministério 
para a ação é de R$ 69 milhões.

Famílias agricultoras brasileiras têm mercado assegurado para sua produção

Além de promover o acesso à água e sementes, governo federal amplia canais de comercialização por 
meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Crianças se alimentando da produção familiar e comunidade quilombola

Os agricultores familiares estão aprendendo a planejar a produção, regularizar o fornecimento e garantir 
a qualidade dos alimentos produzidos graças ao PAA. A estratégia integra as ações do governo federal 
para fortalecer a agricultura familiar, reconhecendo seu importante papel na oferta de alimentos frescos e 
saudáveis para a população e na promoção da segurança alimentar e nutricional.

Coordenado pelo MDS, o PAA fortalece e amplia os canais de comercialização das famílias, uma vez 
que permite a compra de alimentos produzidos pelos agricultores e os destina a entidades socioassistenciais, 
instituições de ensino público e equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como restaurantes 
populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Em 2014, foram investidos R$ 581,5 milhões na 
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compra de 334 mil toneladas de alimentos de mais de 113 mil famílias agricultoras de 
todo o país.

Compra Institucional abre mercado potencial de quase R$ 7 bilhões por ano

A modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos promove acesso dos agricultores familiares às 
compras governamentais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está incentivando 
estados, prefeituras e órgãos governamentais a comprarem alimentos da agricultura familiar. Além de levar 
uma alimentação de qualidade às instituições governamentais, como restaurantes universitários e hospitais, 
a compra desses alimentos fortalece a agricultura familiar.

Desde 2012, aproximadamente 60 organizações da agricultura familiar já venderam R$ 98,2 milhões em 
produtos na modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A medida 
abre mercado potencial em torno de R$ 7 bilhões por ano, considerando-se a capacidade de compra da 
União, dos estados e dos municípios.

“A agricultura familiar brasileira é diversificada, por isso o governo federal vem construindo estratégias 
diferenciadas de acesso a mercados para esse público. Temos agricultores familiares que ainda estão se 
estruturando e comercializando seus produtos para prefeituras, mas também temos aqueles que já estão 
consolidados e podem abastecer grandes equipamentos, como é o caso das compras feitas recentemente 
pelo Exército Brasileiro”, conta o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Arnoldo de Campos.

Quem compra

As compras são permitidas para quem fornece alimentação, como hospitais, quartéis, presídios, 
restaurantes universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, entre outros.

Quem vende

Agricultores e agricultoras familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e 
comunidades tradicionais que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). As cooperativas e outras 
organizações que possuam DAP Jurídica também podem vender nesta modalidade, desde que respeitado 
o limite por unidade familiar. 

Ao final da Conferência, os participantes aprovaram a elaboração de um Manifesto à Sociedade Brasileira, 
a fim de mostrar o que é comida de verdade – o tema do encontro –, bem como conclamar sociedade e 
governos a se mobilizarem em torno desta causa.

O documento, divulgado pelo CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), 
diz que “comida de verdade começa com o aleitamento materno e é produzida pela agricultura familiar, 
com base agroecológica e com o uso de sementes crioulas e nativas”.

O manifesto defende a produção de alimentos por meio do manejo adequado dos recursos naturais, 
levando em consideração princípios de sustentabilidade, conhecimentos tradicionais e especificidades 
regionais. “Comida de verdade é livre de agrotóxicos, de transgênicos, de fertilizantes e de todos os tipos 
de contaminantes”, cita o documento.

Todos os documentos e produtos aprovados na Conferência estão divulgados na página oficial do 
CONSEA na Internet: www.planalto.gov.br/consea
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Estudante de 17 anos, Lucas Jales Rodrigues, do Rio de Janeiro, foi eleito 
delegado na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

O estudante Lucas Rodrigues participou pela primeira vez de um encontro nacional. Ele 
é delegado na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e dá voz às 
reivindicações de sua comunidade, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Lucas Jales Rodrigues, delegado representante do Rio de Janeiro na 
Conferência

Há alguns meses sem tomar refrigerante, Lucas Rodrigues, morador do bairro Campo Grande, no Rio 
de Janeiro (RJ), é fã dos alimentos orgânicos. Abdicou dos biscoitos industrializados e dos salgadinhos de 
milho. Com apenas 17 anos, fala orgulhoso que levantou a bandeira da alimentação saudável. “Quando 
descobri os males da alimentação cheia de veneno,  
comecei a lutar contra isso”, afirma.

Pela primeira vez, ele participa de uma conferência 
– e não poderia ter escolhido outra. Conta que foi 
um dos delegados na Conferência  para discutir 
políticas públicas e dar voz às reivindicações de sua 
comunidade: “Estamos lutando por melhores preços 
dos alimentos orgânicos, pelo fim dos alimentos 
transgênicos e dos agrotóxicos. O que eu mais quero 
é que acabe o uso desses venenos nas plantações”.

A transformação de vida começou quando 
Lucas frequentava o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) Cecília Meireles. 
Alguns amigos o convidaram para ir à Juventude 
Agroecológica da Rede Carioca de Agricultura Urbana. “O assunto me interessou tanto que virei 
representante da juventude e comecei a participar dos eventos da rede”, conta o estudante.

Na Rede Carioca, Lucas ajuda os jovens a construir hortas orgânicas em espaços públicos. Ensina sobre 
a importância da qualidade na alimentação. Alguns produtos da horta são doados para comunidades do 
bairro, outros, vendidos. “A gente guarda o dinheiro e financia as nossas viagens para os eventos de que 
a Rede participa”, explica Lucas.

O estudante conta que sua mudança nos hábitos alimentares impactou toda a família – pai, mãe e um 
irmão mais novo. O estudante relata que os três deixaram de consumir refrigerantes. Agora, todos preferem 
suco de frutas produzidas pela agricultura familiar. Os produtos são adquiridos em uma feira orgânica, perto 
de casa do jovem. “Vez ou outra, meu pai chegava com alguns refrigerantes em casa e eu dizia que a gente 
não podia tomar. E ele ficava meio sem jeito; dizia pra eu vender as garrafas e trocar por uma vitamina.”

Lucas cursa o 2º ano do ensino médio. Quando menino, sonhava em ser fuzileiro naval. “Agora, quero 
ser nutricionista”, diz, em meio a um sorriso largo. Na escola, ele tenta convencer os amigos a frequentar 
mais o refeitório. “Minha escola recebe alimentos do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)”, 
afirma o estudante. 

Saiba mais: 
Facebook: Lucas Jales. 
E-mail: lukian12357@hotmail.com
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CSA Brasil marca presença na Conferência

Outra organização que se fez representar na 5ª Conferência foi o CSA Brasil (Comu-
nidade que Sustenta a Agricultura), sucesso em vários países da Europa e no Japão, agora 
também no Brasil. Wagner Santos, gestor do CSA Brasil foi eleito delegado por Bauru/SP, 
cidade onde fica a sede da Associação, representando a sociedade civil juntamente com a 
nutricionista do CSA Brasil, Valéria Paschoal. O CSA Brasil vem transformando a relação 
dos consumidores com os produtores de alimentos 
orgânicos. Pelo modelo, o consumidor passa a ser um 
coagricultor: se compromete em proporcionar ao pro-
dutor e seus familiares condições justas e sustentáveis 
para a produção de alimentos orgânicos e promove a 
transição da cultura do preço para a cultura do apreço. 

Saiba mais sobre este movimento que está de-
mocratizando o acesso aos alimentos orgânicos e 
transformando a vidas dos produtores, sobre os cursos 
de formação de CSA e os pontos de CSA nos vários 
estados em: www.csabrail.org 

Wagner Santos, gestor do CSA Brasil, e a nutricionista Valéria 
Paschoal, nutricionista do CSA Brasil, durante a 5ª Conferência, em 

Brasília




