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RESUMO 
 
A Constituição de 1988 instituiu uma nova relação entre Estado 
e sociedade, consagrando a participação da sociedade civil nas 
decisões governamentais, na perspectiva do controle social. O 
presente artigo tem como objetivo apresentar os principais 
avanços na implantação do SISAN, a partir das deliberações 
das conferências. A criação desse sistema é fruto da 
organização da sociedade civil e de proposições deliberadas 
em conferências de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, 
sendo a participação e o controle social, dimensões 
desafiadoras, principalmente pela formação da sociedade 
brasileira e sua cultura política, que implicam na garantia e 
consolidação do direito humano à alimentação adequada. 
 
Palavras-chave: Participação. Controle social. Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional.  
 
ABSTRATC 
 
The 1988 Constitution established a new relationship between 
state and society, establishing the participation of civil society in 
government decisions from the perspective of social control. 
This article aims to present the main advances in the 
implementation of SISAN, from the deliberations of the 
conference. The creation of this system is the result of civil 
society organization and deliberate propositions on Food 
Security and Nutrition Conference - SAN, with the participation 
and social control, challenging dimensions, especially the 
formation of Brazilian society and its political culture, which 
imply security and consolidation of the human right to adequate 
food. 
 
Keywords: Social participation and control. Food and 
Nutritional Security System. 
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1. INTRODUZINDO À TEMÁTICA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL. 

 

Realizar o debate sobre participação e controle social requer pensar as 

diferentes configurações assumidas pela relação Estado e Sociedade ao longo dos tempos, 

em especial na passagem do século XX para o XXI, principalmente na discussão da 

democracia, que aos longos dos anos vem sendo debatida como forma de se alterar a 

dinâmica societária, representada por distintas sociabilidades edificadas sobre crises 

econômicas, transformações na esfera da produção e do trabalho, na configuração do 

Estado e da sociedade, com enormes disparidades de renda, cultura, valores e também 

acesso a mecanismo de representação e participação política, gerando novas formas de 

diferenciação social. Desta forma, a ação política, aparece como forma de alterar o já dado 

e descortinar outros horizontes possíveis para a difícil equação entre direitos e economia, 

acumulação e equidade. 

Sendo assim, situando o Estado em seu processo histórico, podemos trabalhar 

com as seguintes assertivas, de acordo com Gruppi (1987). A primeira é que este não é um 

fenômeno unívoco, portanto, não expressa um conceito universal absoluto. A segunda é que 

não é criador da sociedade, mas é parte intrínseca da mesma em suas diferentes formas 

(oligárquica, liberal, socialdemocrata, neoliberal etc). E, por último, que existem diferentes 

doutrinas e concepções sobre Estado e esse exerce funções diferenciadas em cada uma 

delas. O conceito, portanto pode ser de que: 

O Estado é uma condensação de relações de forças sociais, arena de conflitos, 
criado e recriado, num jogo de interesse entre grupos e classes sociais. Entende-se 
política social como síntese de uma confrontação e articulação de interesses de 
forças sociais diversas, um conjunto de regulações e intervenções do Estado, 
definidas em um jogo de interesses e condicionadas historicamente, por processos 
econômicos, políticos e sociais. Assim, uma política social se estrutura e se 
concretiza, a partir de interesses sociais organizados, que disputam, recursos 
públicos, socialmente produzidos (POULANTZAS apud PAZ, 2002, p. 51). 

 
Nessa perspectiva, é de fundamental importância “reconhecer que as políticas 

sociais têm um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático de direito” 

(BOSCHETTI, 2009, p. 577), e que esse deve ser seu objetivo primeiro. Para isso precisam 

ser entendidas e avaliadas como um conjunto de serviços, programas, projetos e ações que 

devem universalizar direitos. Segundo Pereira (2008) a política social deve ser 

compreendida como produto da relação simultaneamente antagônica e recíproca entre 

capital e trabalho; Estado e sociedade. 

Política social se apresenta como conceito complexo que não condiz com a ideia 
pragmática de mera provisão ou alocação de decisões tomadas pelo Estado e 
aplicadas verticalmente na sociedade. Por isso, tal política jamais poderá ser 
compreendida como um processo linear, de conotação exclusivamente positiva ou 
negativa, ou a serviço exclusivo desta ou daquela classe. Na realidade, ela tem se 
mostrado simultaneamente positiva e negativa e beneficiado interesses contrários de 
acordo com a correlação de forças prevalecente. (PEREIRA, 2007, p.96). 

 



 

 

                 

Isso a torna dialeticamente contraditória, permitindo à classe trabalhadora e aos 

pobres em geral também utilizá-la a seu favor, pressionando o Estado a garantir o 

compromisso público com todos, e não com uma minoria privilegiada, o que exige 

organização da sociedade para exercer o controle sobre esse Estado, pelo víeis da 

democracia participativa. 

De acordo com Pateman (1992), a democracia participativa tem sua dimensão 

educativa, formando cidadãos sensibilizados com os interesses coletivos e integrados à sua 

comunidade. Os defensores desta teoria acreditam que a democracia participativa 

potencializa a atuação dos indivíduos para além das decisões eleitorais, ou seja, aquém da 

configuração representativa. Segundo Almeida (2014, p.55): 

Esses teóricos defendem a necessidade da participação cidadã no processo de 
tomada de decisões das políticas públicas, assim como a criação de canais de 
controle da sociedade sobre o Estado para além das instituições centrais da 
democracia liberal, como partidos políticos, representantes políticos e eleições 
periódicas. 

 

Desta forma, a ampliação da democracia representativa, no Brasil, ocorreu 

durante o período da redemocratização, momento este em que houve uma revitalização da 

sociedade civil e maior abertura política dos movimentos sociais haja vista o período de 

ditadura militar que se antecedeu no País e silenciou as lutas sociais (Almeida, 2014). Ainda 

segundo o referido autor,  

No Brasil, partir da Constituição de 1988, as propostas de descentralização das 
ações governamentais começavam a efetivar-se, ressaltando a significativa 
importância da revalorização do papel dos governos municipais e as potencialidades 
de participação da sociedade em nível local, no que diz respeito à formulação e 
implementação das políticas públicas, e, principalmente, no que tange à fiscalização 
do uso dos recursos públicos (ALMEIDA, 2014, p.58). 
 

Nesse sentido, com a promulgação da Constituição de 1988, além da 

participação social como direito da sociedade civil, o texto legitimou a descentralização 

política administrativa, formando um novo pacto federativo que reconhece a autonomia do 

município como um ente político (Almeida, 2014).  

A referida descentralização administrativa possibilitou novas competências para 

a esfera local e destinação de recursos capazes de fortalecer o controle social e a 

participação da sociedade civil (Bravo, 2009). Assim, participação social nos espaços de 

controle social consiste na intervenção da sociedade civil, através do planejamento, na 

elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais. No entanto, existem várias 

formas de participação social para além do controle social, como por exemplo: os conselhos 

profissionais, os sindicatos, as ouvidorias, os movimentos sociais, dentre outros, pois são 

espaços de debates políticos com a sociedade civil. 

Quando analisa-se a conjuntura sócio histórica de fragilização das lutas 

coletivas, percebemos que a potencialização das organizações populares é uma das 



 

 

                 

estratégias importantes para combater a centralização e monopolização do poder na direção 

das políticas públicas. É através da articulação entre Estado e Sociedade Civil que pode ser 

gestada uma concepção de democracia, na qual as classes subalternas podem participar 

ativamente da política e intervir nas decisões (Bravo, 2009). E assim, a população que é 

beneficiária final das ações do governo pode tomar para si a corresponsabilidade nas 

decisões políticas e contribuir ricamente para a construção das políticas sociais. 

Desta forma, percebemos que essa discussão não consiste em um processo 

autônomo, nem tampouco em uma atividade isolada e autossuficiente, estando relacionada 

a contextos históricos, a oferta de serviços via fundo público, às diferentes concepções de 

democracia e de partilha de poder e riqueza. Estando vinculado a procedimentos de ordem 

técnico-científico e ético-político, não sendo um processo linear, e sim um processo contínuo 

de decisões que, se por um lado pode contribuir para ajustar ou adequar as ações públicas 

a partir da lógica dominante, de outro, pode alterar substancialmente o direcionamento das 

políticas sociais públicas rumo à efetivação do direito social e perspectiva do controle 

público 

 

2. A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NO BRASIL A PARTIR DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS. 

 

Observa-se uma viva mobilização social, a partir de 1980, vinte anos após a 

ditadura militar, no qual foi marcada pela intensa participação dos movimentos sociais que 

pautou na agenda nacional assuntos correlatos a não alimentação de muitos brasileiros(as) 

reivindicando soluções concretas para o enfrentamento da questão social5 da fome e da 

miséria no país. 

A promulgação da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, é uma das respostas do Brasil para tal 

problemática. A referida lei cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras 

providências, foi resultado de um intenso processo de mobilização social que elaborou e 

pressionou no congresso nacional a sua promulgação garantindo um direito social a 

todos(as) de maneira explicita e obrigando o Estado em assumir mecanismos de garantia do 

direito humano à alimentação adequada – DHAA. 

                                                           

5 Conjunto das expressões das desigualdades sociais inerentes à sociedade capitalista, cuja gênese 
se deve à acumulação capitalista na medida em que esta aumenta a capacidade de produzir riquezas 
e, no mesmo movimento, também de reproduzir, contraditoriamente, a pobreza (IAMAMOTO, 2001). 



 

 

                 

O SISAN é um sistema público de proteção social não contributivo no qual o 

poder público, com a participação da sociedade civil, estabelece, articula e dispõe a atuação 

do Estado para a concretização do DHAA e SAN da população. O mesmo é a composição 

unificada de um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e, também, de instituições privadas, que tenham a segurança alimentar e 

nutricional como desígnio de sua ação e que exprimam interesse em unificar o sistema. 

Ressalta-se que o mesmo se diferencia dos demais sistemas já instituídos no 

país, principalmente, por se tratar de um sistema intersetorial, o que impõem uma estrutura 

diferenciada e peculiar aos seus propósitos, instâncias e em suas estratégias de gestão. 

Conforme art.11º da LOSAN, integram o SISAN: 

I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância 
responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do 
Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN; 
II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República. 
III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por 
Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à 
consecução da segurança alimentar e nutricional. 
IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e 
V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse 
na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN 
(BRASIL,2006). 
 

Cada órgão, entidades e instâncias governamentais tiveram suas atribuições 

especificadas no que concerne a gestão da política e do sistema nacional de segurança 

alimentar e nutricional no Decreto Presidencial nº 7272/2010, de 25 de agosto de 2010, que 

regulamenta a Lei nº11.346 e institui a Política de Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – PNSAN. 

Sobre os integrantes do SISAN, interessante chamar atenção para as 

Conferências, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA e Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN a respeito de suas 

atribuições e composições, pois diferencia-se de outros sistemas, mas reforça a participação 

social e o controle social na política de segurança alimentar e nutricional. 

As conferências de políticas públicas, são espaços institucionais de participação 

social, no qual, geralmente, realizam-se em intervalos contínuos (de quatro em quatro anos, 

ou a cada dois anos) aglomerando várias pessoas em todo o país a fim de deliberar acerca 

das diretrizes gerais de uma determinada política pública. 

Para alguns autores, como Ciconello (2012), as conferências são mais do que 

um evento, é um processo, convocada com uma finalidade específica, que se inicia na 

esfera municipal, onde para além do debate propositivo sobre a política, elegem-se 

delegados(as) para as conferências estaduais e sucessivamente para a conferência 

nacional tendo como uma das principais potencialidades a possibilidade de seus 



 

 

                 

participantes contribuírem para a criação de pautas políticas e de uma agenda de 

prioridades que influenciarão a política pública determinada no próximo período de sua 

vigência.  

 Tal fato, confirma-se ao longo da história na execução das conferências de 

SAN que se refere aos resultados das propostas debatidas e decididas que passaram a 

configurar em algumas decisões de governo. A I Conferência de Segurança Alimentar e 

Nutricional, ocorreu em 1994, com o tema: Fome - Uma Questão Nacional servindo para o 

debate do conceito de segurança alimentar como componente de um projeto nacional 

transformador da realidade que produz e reproduz a fome, a miséria e a exclusão 

(CONSEA, 1994). 

 A mesma traz à tona a conscientização do agravamento da fome no país e 

produz documento programático com as condições e requisitos para uma Política Nacional 

de Segurança Alimentar estreitamente vinculada aos direitos sociais e à consolidação da 

cidadania. Conforme RENAULT (1995) os encaminhamentos resultantes podem ser 

resumidos nas seguintes propostas: ampliar as condições de acesso à alimentação e reduzir 

seu peso no orçamento familiar; assegurar a saúde, nutrição e alimentação a grupos 

populacionais determinados; melhorar a tecnologia dos alimentos e seu aproveitamento, 

estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

 Os referidos encaminhamentos foram estratégicos para a construção da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), no qual foi incorporado nas diretrizes 

de produção e acesso a uma alimentação de qualidade; necessidade de programas de 

alimentação e nutrição para grupos populacionais nutricionalmente vulneráveis; controle de 

qualidade dos alimentos; promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudável 

(VALENTE, 2002). 

 A II Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorreu em 2004, com 

o tema: A construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo 

principal do evento foi propor as diretrizes para um Plano Nacional de SAN para o período 

de 2004 a 2007, que infelizmente só foi promulgado o I Plano de Segurança Alimentar e 

Nutricional para o período 2012 a 2015. Mas, a referida conferência saiu com propostas 

prioritárias nos quais devemos nos debruçar em cima de alguns itens, tais como: 

1. reconhecer a exigibilidade imediata da Constituição Federal pelo Poder Judiciário, 
para efetivar o direito humano à alimentação adequada como direito básico, 
independente da importante criação imediata da Lei Orgânica de SAN, que deverá 
estabelecer os princípios, a estrutura e a gestão do Sistema Nacional de SAN e 
Emenda Constitucional no artigo 6º da Constituição Federal (CONSEA, 2004, p.11). 
2. Instituir um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 
garantindo a regulamentação das políticas de SAN como política pública integral, 
com Lei Orgânica e orçamento próprio, prevendo criação de fundo específico, com 
definição de ações, diretrizes, recursos e papel dos diferentes níveis de governo na 
obrigação do Estado de garantir o direito humano à alimentação; contemplando a 
gestão participativa (de atores da sociedade civil organizada e do governo nos três 



 

 

                 

níveis), a regionalização e produção, realizando as Conferências como instâncias 
deliberativas (CONSEA, 2004,p.11). 
3. Alterar o decreto de criação do Consea Nacional respeitando a proporcionalidade 
de 1/3 dos segmentos governamentais e 2/3 da sociedade civil organizada, sendo, o 
Presidente, da sociedade civil (CONSEA, 2004, p.12). 

 

Os itens acima foram absorvidos nas legislações nacionais, como a LOSAN, que 

cria SISAN reforçando o compromisso do Estado na consecução do direito humano à 

alimentação adequada e da soberania alimentar através da incorporação de princípios de 

legislações internacionais e com destaque à participação social, nos artigos 2º e 5º da 

referida lei. 

 A LOSAN, ainda no seu artigo 11º explicita sobre as atribuições e composição 

do CONSEA como também, através da promulgação do Decreto Presidencial nº 6.273, de 

23 de novembro de 2007, que dispõe especificamente sobre as competências, composição 

e o funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA.  

A referida lei ainda delibera de maneira ampla sobre o princípio da 

indivisibilidade dos direitos humanos e sobre o DHAA constituindo um instrumento 

respeitável para avalizar esse direito. Destarte, a inserção do direito alimentação no artigo 6º 

da Constituição Federal, por meio da adesão da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 

47/2003, reafirma mais uma vez que o Brasil executa as obrigações pactuadas através da 

assinatura dos tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, a LOSAN avigora o 

potencial da Constituição Federal e a Constituição Federal traz uma menção respeitável 

para a LOSAN.  

 Outro item importante a ser destacado é que na referida conferência foi 

discutido e aprovado o conceito de segurança alimentar e nutricional e que o mesmo foi 

incorporado na LOSAN, no seu artigo 3º: 

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). 
 

 A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorreu em 

2007, com o tema: Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional. O objetivo geral da conferência era a construção do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar Nutricional – SISAN, bem como propor: 

Diretrizes de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional como eixos estratégicos 
para o desenvolvimento com sustentabilidade; bases para o marco regulatório e 
implementação do Sisan com vistas a assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade; diretrizes, 
eixos e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional; orientações para que o Estado brasileiro promova sua soberania 
alimentar e contribua para a realização do direito humano à alimentação adequada 
no plano internacional” (CONSEA, 2007,p.8). 
 



 

 

                 

No eixo temático 2 da referida conferência foi proposto as diretrizes abaixo 

relacionada para a Política Nacional de Segurança Alimentar 

1. Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável. 2. Estruturar 
sistemas justos, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, 
processamento e distribuição de alimentos. 3. Instituir processos permanentes de 
educação e capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional e direito humano à 
alimentação adequada. 4. Ampliar e coordenar as ações de segurança alimentar e 
nutricional voltadas para povos indígenas e demais povos e comunidades 
tradicionais definidos pelo Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. 5. Fortalecer 
as ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, de 
modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e nutricional. 6. 
Promover a soberania e segurança alimentar e nutricional em âmbito internacional. 
(CONSEA, 2007, p.30) 
 

 Das propostas acima deliberadas todas foram incorporadas na Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme análise do artigo 3º do Decreto 

Presidencial 7.272/2010. Observa-se, ainda, que o mesmo foi ampliado sendo inserido mais 

duas diretrizes “promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação hídrica e para a produção de 

alimentos da agricultura familiar e monitoramento da realização do Direito Humano à 

Alimentação Adequada – DHAA” (BRASIL, 2010). 

 Desta forma, observa-se uma ampliação do espaço público através da 

participação da sociedade civil enquanto mecanismo efetivo para influenciar decisões no 

campo da formulação, do controle social e da utilização das políticas públicas. Ainda neste 

processo de realizações de conferência foi realizada, em 2011, a IV Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar com o tema: Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos. 

A mesma teve como objetivo geral: 

Construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação adequada e 
saudável, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e promover a soberania 
alimentar, por meio da implementação da Política e do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) nas esferas de governo e com a 
participação da sociedade (CONSEA, 2011, p.2). 
 

 A Conferência debateu e deliberou sobre proposições voltadas para proteger, 

promover, respeitar e prover o DHAA no Brasil e no mundo, direito fundamental e universal 

previsto na Constituição Federal. Observa-se, que as propostas aprovadas na conferência 

mais uma vez foram postas na agenda nacional e mediante envolvimento de todos(as), 

governo e sociedade civil, foi possível perceber avanços no combate à fome e à pobreza 

conforme Relatório “Quem está combatendo à fome?” publicado pela organização não 



 

 

                 

governamental – Actionaid6 e pelo relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional 

no Brasil: um retrato multidimensional7” publicado pela FAO em 2014. 

Observa-se que tanto “a participação social na formulação quanto no controle 

social das diversas iniciativas, é uma característica importante do processo de construção 

das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil e tem se dado por 

meio de Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA e os conselhos estaduais e 

municipais” (BRASIL, 2011 p.29). 

Portanto, faz-se necessário alertar que a existência de tais espaços institucionais 

de participação social por si só não significa que a realidade posta não precisa de 

mudanças. É inquestionável avanços na área da participação social na segurança alimentar 

e nutricional, mas é mister a ampliação de debates evitando discussões superficiais. 

Os desafios específicos da segurança alimentar e nutricional precisam ser 

analisados e entendidos por todos(as) sendo necessário a articulação dos diversos setores 

ligados a ela evitando assim um esvaziamento político no qual fica posto interesses 

particulares e não o posicionamento do coletivo. 

 

CONCLUSÃO  

Nota-se que a temática participação e do controle social está bastante presente 

nos estudos sobre políticas sociais, haja vista, modificações postas na relação existente 

entre Estado e a sociedade civil no mundo moderno. Entretanto, a participação da 

sociedade civil em conselhos e/ou conferências não certificam por si mesma a reversão de 

uma dialética de poder em direção ao aprofundamento da democracia.  

Não pode-se negar que os espaços acima citados são uma admirável tática de 

controle social na realização das políticas de SAN no Estado, mas essa participação ainda 

não tem sido cumprida de forma completa mediante alguns fatores impeditivos que 

envolvem questões de natureza política, econômica, social e cultural, e que dizem respeito a 

uma sociedade estruturalmente ajustada sobre os pilares do clientelismo, do autoritarismo e 

das desigualdades sociais.  

Pode-se destacar como fatores impeditivos para efetiva participação social de 

todos(as), dentre outros: baixa escolarização propiciando a reprodução de informações 

baseadas no senso comum sem reflexões ou críticas; fragilidade da organização popular 

incluindo a participação em partidos políticos; predominância de uma cultura individualista 

                                                           

6  Pesquisa da ActionAid sobre as causas da fome que atinge 1 bilhão de pessoas no mundo. Quem 
está combatendo a fome? ActionAid, 2010. Disponível em www.faurgs.redesan.com.br. Acesso em: 
04 nov.2010. 
7 Disponível em https://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf. Acesso em 01 de novembro de 2014. 

https://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf


 

 

                 

de defesa de interesses particulares, que impede o comprometimento legítimo dos 

indivíduos nos fóruns de controle social e a persistência de práticas clientelistas, autoritárias 

e de corrupção na trajetória política brasileira sem as devidas punições legais estabelecidas 

no país ocasionando sentimento de impunidade. 

Deste modo, fica a reflexão para que a sociedade civil tenha a capacidade de 

dinamizar esses espaços de participação social e intervir nas metodologias de formulação 

de diretrizes e propostas de acompanhamento e monitoramento dos programas, projetos e 

ações de Segurança Alimentar e Nutricional entendendo que participação social é uma 

construção histórica que só é possível sua materialização mediante ações coletivas numa 

perspectiva de construção de baixo para cima. 
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