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RESUMO 
 
 

Este presente trabalho tem como objetivo analisar a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional no campo do Serviço Social. Destaca-se a relevância do 
Serviço Social no contexto da Política de Segurança Alimentar e Nutricional devido à 
característica interventiva desta profissão em luta e defesa intransigente aos direitos 
humanos e fundamentais, inclusive o direito à alimentação de modo que todos 
cidadãos tenham o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em 
quantidade suficiente. Tal proposta se torna um campo de trabalho dos profissionais 
Assistentes Sociais através de diferentes campos e setores da sociedade para a 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, que oferece condições concretas 
para que diferentes grupos sociais, e suas especificidades, tenham acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Destaca-se o 
Programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (SESC), que se trata 
essencialmente de um programa de Segurança Alimentar e Nutricional em rede 
nacional, baseado em distribuição de alimentos contra a fome e o desperdício no 
qual seu objetivo consiste em promover um cardápio de cidadania e complementar a 
refeição e a qualidade de vida de pessoas em situação risco e/ou vulnerabilidade 
social, em uma perspectiva de inclusão social e alimentícia, que serviu como base 
de reflexão para a análise do profissional do Serviço Social inserido no campo desta 
Política. Este trabalho apresenta um estudo acerca do Serviço Social inserido na 
política de Segurança Alimentar e Nutricional enquanto política pública e 
contextualiza o SESC – Serviço Social do Comércio, ao levantar as ações do 
Serviço Social neste contexto. Entrevistas com três profissionais que atuam no Mesa 
Brasil, possibilitaram ter uma dimensão concreta do trabalho realizado, bem como, 
identificar a importância da atuação do assistente social junto às demais políticas 
sociais para defesa e viabilização do direito à alimentação. 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Serviço Social. Programa Mesa 
Brasil SESC. 
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ABSTRACT 
 
 
This report is a study in the European Food and Nutrition Agency in the field of Social 
Service. The importance of Social Service in the context of the Food and Nutrition 
Security Policy is highlighted because of the issue of intervention in human rights and 
the fight against human and fundamental rights, including the right to food, so that all 
citizens have regular and quality foodstuffs in sufficient quantity. The proposal is the 
field of mission studies in Portuguese Social and Nutritional, that will be provided for 
social groups and its specialties, have been to visit the regular and permanent to 
food of quality and in sufficient quantity. Of particular note is the Social Service Trade 
Desk Program (SESC), which is essentially essential to a national food and nutrition 
security program based on the distribution of food against danger and waste. menu 
of citizenship and complement the attention and quality of life of people at risk and / 
or social vulnerability, from a perspective of social inclusion and food, which served 
as a basis for reflection for an analysis of the service professional. This paper 
presents a concept about Social Service within the scope of the Food and Nutrition 
Security Policy as a public and contextualized policy of the SESC - Social Service of 
Commerce, when raising as Social Service actions in this context. Interviews with 
three companies operating in Brazil provided a concrete view of the work carried out, 
as well as identifying the importance of social capital participation along with other 
social policies for the defense and viability of the right to food. 
 
Keywords: Food and Nutrition Security. Social Service. Programa Mesa Brasil 
SESC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a atuação do Assistente Social frente a um leque de 

oportunidades, em face de novas configurações do mercado de trabalho, 

estudaremos um campo em específico nesta pesquisa: a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). 

A justificativa do tema se resume na experiência de estágio realizado no 

Programa Mesa Brasil do SESC (Serviço Social do Comércio), na unidade do SESC 

Londrina Aeroporto, no período de 2017 – 2018. Trata-se essencialmente de um 

programa de segurança alimentar e nutricional atuante no combate à fome e ao 

desperdício por meio da coleta de alimentos em instituições parceiras e entrega das 

doações para as entidades sociais, que tem na equipe como profissional estratégico 

o Assistente Social. Contudo, o interesse surge em detrimento do pouco 

conhecimento sobre essa área como espaço de trabalho do profissional de Serviço 

Social. 

Os dois anos de estágio supervisionado e prática profissional, enquanto 

estagiária no Programa referido, me possibilitou a oportunidade de perceber a 

importância política, econômica e social do tema, e despertou-me a necessidade de 

pesquisar de modo a contribuir tanto para a melhoria de minha atividade profissional 

quanto para o desenvolvimento humano e cidadão de grupos vulneráveis 

socialmente, em nosso país. 

Além disso, o Programa Mesa Brasil é um Programa de referência dentro da 

área de Segurança Alimentar e Nutricional, portanto, ressaltá-lo neste trabalho é 

essencial, como forma de divulgação do próprio, afim de que novos horizontes sejam 

tomados pelo mesmo, no que diz respeito ao reconhecimento do importante trabalho 

que é realizado. 

Sendo a questão da fome reflexo de vulnerabilidades tanto econômicas 

quanto sociais, é demandado a intervenção do Estado por meio da implementação 

de políticas públicas. É neste sentido que se ampliou a necessidade da construção 

efetiva de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, através de 

ações e estratégias de combate à fome em âmbito nacional e internacional que se 

encontrava em processo de expansão, gradativamente, na agenda dos gestores dos 

municípios brasileiros, em particular. 

Um dos papéis do profissional Assistente Social é atuar na implementação de 
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Políticas Sociais, uma vez que o Serviço Social é uma profissão que tem como 

característica interventiva a luta e defesa intransigente dos direitos humanos 

fundamentais. 

É neste sentido que a relação da Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional, que é uma estratégia de garantia do Direito Humano à Alimentação 

Adequada, remete para a discussão sobre como desencadear as políticas de 

combate à fome, em vista que a alimentação adequada e em quantidade suficiente 

passou a ser considerada um direito fundamental e inerente a pessoa humana, 

sendo essencial para a realização de todos os outros direitos previstos na 

Constituição Federal de 1988. 

No decorrer do primeiro capítulo, deu início sobre a discussão da 

problemática da fome em questão, seguido do resgate histórico acerca da 

construção efetiva da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Em seguida, 

aborda-se a promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), de 

modo a alcançar a dimensão alimentar e nutricional, ou seja, o DHAA é um caminho 

eficaz para que uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional incorpore 

princípios e ações essenciais para a garantia de propostas específicas para a 

Soberania Alimentar. 

Um importante material de pesquisa de discussão deste capítulo foi o livro 

Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, realizado pela Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos 

Humanos (ABRANDH), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e com a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, no ano de 2013. 

Ressalta-se que a política de SAN possui em sua operacionalização e 

efetivação a intersetorialidade, e o Serviço Social é uma profissão que contribui 

diretamente para a estratégia de efetivação da intersetorialidade. A discussão do 

Serviço Social no contexto da Política de Segurança Alimentar e Nutricional é o 

elemento de discussão do seguinte capítulo. 

Apresenta-se no decorrer do capítulo o Serviço Social enquanto profissão e 

os espaços ocupacionais deste profissional, salientando a postura interdisciplinar do 

mesmo frente a uma gama de campos de atuação e áreas de abrangência. 

Finalizando este capítulo, contextualiza-se o Assistente Social inserido na política 

tendo em vista que a fome é uma expressão da questão social e consequentemente, 
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grande reflexo das desigualdades sociais. 

Diante deste cenário, e com o intuito de promover a inclusão social e 

combater a fome e o desperdício de alimentos, foi que o Serviço Social do Comércio 

(SESC) implanta o Programa Mesa Brasil que será discutido no terceiro capítulo, 

que tem como objetivo a garantia e a segurança alimentar e nutricional através de 

uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, além de 

ser um campo específico de atuação do profissional Assistente Social na Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental com materiais referenciais e 

foi estabelecido como metodologia pesquisa exploratória e qualitativa. Assim, partiu-

se da revisão de literatura sobre o tema e, na sequência, foram realizados contatos 

com os assistentes sociais que atuam no programa Mesa Brasil SESC do Paraná. 

Foram encaminhados 5 questionários via e-mail e obteve-se resposta de 3 deles, 

totalizando 60% dos convidados para participar da pesquisa. A amostra foi de 03 

assistentes sociais lotados nos municípios de Campo Mourão, Maringá e Londrina.  

A coleta de dados foi realizada via questionário, contendo perguntas abertas 

que versavam sobre a identificação pessoal, a formação profissional, o campo de 

trabalho e o conhecimento sobre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Posteriormente à realização das entrevistas, foi feita a tabulação das respostas 

apresentadas pelos sujeitos, na qual foram estabelecidos três eixos de análise: 

Sujeitos da Pesquisa; Ações Profissionais do Assistente Social no Programa Mesa 

Brasil; Assistente Social Inserido na Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Para fins desta pesquisa, serão apresentados o referencial teórico, bem como 

os dados relativos às atividades registradas pelos assistentes sociais nas respostas 

aos questionários. 
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2 A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ENQUANTO POLÍTICA 

 

2.1 A FOME EM QUESTÃO 

 

A falta de alimentação diária em quantidade e qualidade suficientes para 

suprir as necessidades fisiológicas inerentes a vida é o que provoca a fome, sendo 

um aspecto negativo gerado pela desigualdade social em meio a um sistema 

capitalista, permeado por questões e naturezas distintas, entre elas: econômica, 

psicossocial, ética, política, cultural, saúde. 

O Índice Mundial da Fome 2010, produzido pela International Food Policy 

Research Institute, discute que cerca de um bilhão de pessoas passam fome, 

levando em consideração o limite estabelecido pela ONU, que são 1.800 

quilocalorias por dia. 

 

Cerca de 805 milhões de pessoas no mundo, uma em cada nove, 
sofrem de fome, de acordo com um novo relatório das Nações 
Unidas [...]. O relatório é publicado anualmente pela Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) [...]. (FOOD 
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
2014, não paginado). 

 

Foi em 1948, na Assembleia Geral na ONU que, por unanimidade, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) contemplou o direito à 

alimentação como um dos direitos do homem: 

 

Art. 25º - Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência fora de seu controle. (ONU, 1948, 
p. 5). 

 

Posteriormente, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC), também adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1966, 

consolida um conjunto de direitos já declarados na DUDH, entre eles o direito à 

alimentação, que confere caráter estabelecido no Artigo 11º, do qual: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Food_Policy_Research_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Food_Policy_Research_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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O direito à alimentação é o direito a ter acesso regular, permanente e 
livre, diretamente ou por meio de compras monetárias, a um alimento 
qualitativo e quantitativamente adequado e suficiente, que 
corresponda às tradições culturais do povo de que é originário o 
consumidor e que lhe assegure uma vida psíquica e física, individual 
e coletiva, livre de angústia, satisfatória e digna. (ZIEGLER, 2012, p. 
18). 

 

A fome e os problemas a ela relacionados constituem-se em manifestações 

de violação do direito humano à alimentação. O direito à alimentação adequada se 

realiza quando todo homem, mulher e criança, sozinho ou em comunidade com 

outros, tem acesso físico e econômico, ininterruptamente, a uma alimentação 

adequada ou aos meios necessários para sua obtenção. 

Josué de Castro, médico, geógrafo, antropólogo e político, foi um dos 

intelectuais de maior relevância que trabalhava a questão. Entendia seus 

pormenores e denunciava a fome, uma vez que tinha ampla consciência sobre as 

causas e consequências que ela trazia aos indivíduos. Foi no tempo de sua infância 

que o autor entra em contato com a fome pela primeira vez, o que o leva a pesquisar 

a fundo e a buscar entender a fome como uma problemática biológica e social. 

Foram 15 anos de pesquisa até a formulação de seu conceito de fome, que, dentre 

os resultados alcançados, demonstraram que o alto índice de mortalidade da 

população apresenta uma relação direta com os problemas de alimentação: 

 

[...] “Como se pode comer assim e não morrer de fome?” E só há 
uma resposta a dar, se bem que um tanto desconcertante. “Como? 
Morrendo de fome”. Realmente é esta alimentação insuficiente, 
carencial, e desarmônica, [...] a causa principal do seu elevado índice 
de mortalidade. (CASTRO, 1959, p. 86). 

 

Castro (1965) afirmava que a fome não resultava de questões geográficas e 

naturais, mas de questões políticas. Deduz-se então que a fome é produto de uma 

política que empobrece a muitos para enriquecer a poucos, produzida pelo próprio 

homem e do qual por ele deverá ser abolida. 

 

Em Geopolítica da fome, desde o seu primeiro capítulo, o autor 
demonstra que, se a fome pode ser relacionada e imputada, por uma 
parte, às condições geográficas, ela é, de fato e antes de tudo, uma 
questão de política. A continuidade de sua existência não se deve à 
morfologia dos solos, mas à prática dos homens. (ZIEGLER, 2012, p. 
88). 
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Nos últimos anos, a fome deixa de ser um tema oculto, como retrata Jean 

Ziegler (2012, p. 77), ex-relator especial sobre o direito à alimentação na ONU: 

 

Até meados do século passado, a fome era como um tabu: o silêncio 
cobria os túmulos, o massacre era fatal. Como a peste na Idade 
Média, a fome era considerada como um flagelo insuperável, de tal 
natureza que a vontade humana, diante dela, nada podia fazer. 

 

Para Josué de Castro (1965), a solução desta problemática seria uma política 

alimentar que buscasse equilibrar a oferta e a demanda de alimentos em escala 

mundial, além de implementar uma política de distribuição de renda, visando 

assegurar que os grupos de pessoas que necessitem de alimentos possam adquiri-

los. Dessa maneira, é importante e necessário, para o amplo debate sobre a fome, 

tratá-la dentro da questão da segurança alimentar de forma a ampliar tal conceito. 

A solução para a problemática da fome então se torna tema da agenda 

política do Estado e da Sociedade Civil Brasileira na luta da possibilidade de cumprir 

com o direito básico à alimentação, em vista que o Brasil, como um país, assume 

uma proporção alarmante dada à alta concentração de renda e terras. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE SAN 

 

Para uma ampla compreensão da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), é 

necessário transitar por uma trajetória de combate à pobreza, à insegurança 

alimentar e nutricional, à exclusão social histórica e às desigualdades nos campos 

do trabalho e renda que, gradativamente, deixa de ser um conceito distante e 

abstrato para tornar-se um direito concreto, por meio da implementação de políticas 

públicas que confrontam a insegurança alimentar e nutricional. 

 

A afirmação conceitual da SAN nesse contexto vai muito além de 
uma mera questão de nomenclatura. Ao se dizer segurança 
alimentar e nutricional, está-se afirmando o caráter fundamental que 
a alimentação, em quantidade e qualidade, tem para a garantia da 
sobrevivência humana. Sob essa ótica, o direito à alimentação 
adequada é encarado como um direito humano básico, e não uma 
mera ação assistencial do Estado que estará sujeita às vontades 
políticas dos governantes ou de arranjos favoráveis. Isto é, a própria 
afirmação do conceito foi um fator delimitador da luta política pela 
inclusão do direito à alimentação adequada no rol de obrigações do 
Estado, como condição de cidadania. (SILVA, 2014, p. 14). 
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Segurança alimentar é um conceito que data da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e tem estrita relação com a segurança nacional, uma vez que “uma 

nação corre o risco de fragilizar-se na medida em que ela não assegura à sua 

população alimento em quantidade e qualidade suficientes” (BETTO, 2003, p. 1). 

Logo, o enfoque neste período se delimitava na capacidade de cada país produzir 

sua própria alimentação, de modo a evitar possíveis vulnerabilidades decorrentes a 

razões políticas ou militares. 

De acordo com o livro O Direito Humano à Alimentação Adequada e o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, publicado em 2013, e 

realizado pela Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH), é na 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que tal conceito ganha força, período esse 

que se notava a tensão política existente do acesso ao alimento como um direito 

humano. 

Em especial, desenvolve sua evolução histórica a partir da constituição da 

Organização das Nações Unidas (ONU), com criação em 1945. Em 1948, a ONU 

adota a Declaração Universal de Direitos Humanos, que apresenta os direitos 

humanos básicos fundamentais e inclui a alimentação como um desses, previsto no 

Art. 25º da Declaração: “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 

lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação [...]”. 

Nesse contexto, foi criado a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – Food and Agriculture Organization (FAO). Segundo 

Ziegler (2012, p. 83), a tarefa da FAO é a de “desenvolver a agricultura de víveres e 

velar pela igual distribuição do alimento entre os homens”. 

Após a Segunda Guerra, a SAN é tratada como uma insegurança alimentar 

na questão de insuficiência de alimentos disponíveis. Para tratar tal precariedade, foi 

desenvolvido experiências, como a Revolução Verde, que tinha como objetivo o 

aumento da produtividade de produtos alimentícios. Logo, o aumento da produção 

de alimentos foi superior ao aumento da própria população mundial, retratando tal 

resultado obtido: a insegurança alimentar existente era consequência da injustiça 

social – falta de acesso à terra para produção ou pela insuficiência de renda para 

realizar a compra de alimentos – e não pela falta de produção de alimentos. Ou seja, 

sabe-se que a disponibilidade de alimentos não é um problema, mas as quantidades 

ingeridas pela população que nem sempre são suficientes. Afirma Castro (1965, p. 
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424): 

 

A verdade é que não basta produzir alimentos lançando mãos de 
todas as técnicas disponíveis; é preciso que esses alimentos possam 
ser adquiridos e consumidos pelos grupos humanos que deles 
necessitam, isso porque, se não se proceder à adequada distribuição 
e expansão dos correspondentes níveis de consumo, logo se 
formarão os excedentes agrícolas, criando-se o grave problema da 
superprodução ao lado do subconsumo. Daí, a necessidade de que a 
política de alimentação cuide tanto da produção quanto da 
distribuição adequada dos produtos alimentares [...]. 

 

No início da década de 1970, a crise mundial de produção de alimentos levou 

a Conferência Mundial de Alimentação de 1974 a identificar que “a garantia da 

segurança alimentar teria que passar por uma política de armazenamento 

estratégico e de oferta de alimentos, associada à proposta de aumento da produção 

de alimentos”, segundo ABRANDH (2013, p. 12). Contudo, não era suficiente 

apenas produzir alimentos, era preciso também garantir a regularidade do 

abastecimento e focar na dimensão do direito humano. 

Foi nos anos 80, bojo desse importante debate, que a FAO apresentou um 

novo conceito de Segurança Alimentar do qual se fundava em três objetivos: na 

oferta adequada de alimentos, na estabilidade da oferta e dos mercados de 

alimentos e na segurança no acesso aos alimentos ofertados. 

No cenário do final da década de 1980 e início da década de 1990, o conceito 

de segurança alimentar passou a incorporar também as noções de acesso a 

alimentos seguros e de qualidade, produzidos de forma sustentável, equilibrada e 

culturalmente aceitável. De acordo com Silva (2014, p. 13), “com a realização da 

Conferência Internacional de Nutrição, organizada pela FAO, em 1992, incorporou-

se o aspecto nutricional e sanitário ao conceito de segurança alimentar, passando a 

ser adotado como SAN”. 

O termo Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil somente passou a ser 

divulgado com mais força após o processo preparatório para a Cúpula Mundial de 

Alimentação de 1996, e com a criação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar 

e Nutricional (FBSAN), em 1998. De forma, a considerar os dois elementos distintos 

e complementares, a noção de SAN, conforme o livro “O Direito Humano à 

Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, 

de 2013, especifica a dimensão alimentar que se refere à produção e disponibilidade 
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de alimentos: 

 

▪ Suficientes e adequadas para atender a demanda da 
população, em termos de quantidade e qualidade; 
▪ Estáveis e continuadas para garantir a oferta permanente, 
neutralizando as flutuações sazonais; 
▪ Autônomas para que se alcance a autossuficiência nacional 
nos alimentos básicos; 
▪ Equitativas para garantir o acesso universal às necessidades 
nutricionais adequadas, haja vista manter ou recuperar a saúde nas 
etapas do curso da vida e nos diferentes grupos da população; 
▪ Sustentável do ponto de vista agroecológico, social, econômico 
e cultural, com vistas a assegurar a SAN das próximas gerações. 

 

E a dimensão nutricional que articula o ser humano e o alimento: 

 

▪ Disponibilidade de alimentos saudáveis; 
▪ Preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor 
nutricional e sanitário; 
▪ Consumo alimentar adequado e saudável para cada fase do 
ciclo da vida; 
▪ Condições de promoção da saúde, da higiene e de uma vida 
saudável para melhorar e garantir a adequada utilização biológica 
dos alimentos consumidos; 
▪ Condições de promoção de cuidados com a própria saúde, 
com a saúde da família e da comunidade; 
▪ Direito à saúde, com o acesso aos serviços de saúde garantido 
de forma oportuna e resolutiva; 
▪ Prevenção e controle dos determinantes que interferem na 
saúde e nutrição, tais como as condições psicossociais, econômicas, 
culturais e ambientais; 
▪ Boas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social 
no local em que se vive e se trabalha. 

 

No Brasil, a política acerca da alimentação e segurança alimentar deu início a 

partir do I Plano Nacional de Alimentação e Nutrição em 1952, do qual a Comissão 

Nacional de Alimentação (CNA) foi responsável por elaborar os dados sobre os 

hábitos alimentares e o estado nutricional dos brasileiros. 

Na década de 1970, dois novos programas marcaram o avanço desta área: o 

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN) que, após a sua vigência 

ter durado somente até o ano seguinte, foi criado o II PRONAN, também sem 

sucesso devido a sua frágil operacionalização. Em 1980, face a efervescência frente 

aos movimentos sociais, a política se fortalece e em 1986 é lançado o Programa 

Nacional de Leite para Crianças Carentes (PNLCC) do qual, segundo Silva (2014), 

além de receber críticas por seu caráter clientelista, foi desativado em 1992, no 
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governo do presidente Fernando Collor que promoveu diversos outros cortes 

orçamentários na área. 

Contudo, foi na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que se 

entende um novo conceito da SAN: 

 

A garantia, a todos, de condições de acesso a alimentos básicos de 
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em 
práticas alimentares que possibilitem a saudável reprodução do 
organismo humano, contribuindo, assim, para uma existência digna. 
(SILVA, 2014, p. 23). 

 

As ações a respeito da segurança alimentar receberam um impulso a partir da 

redemocratização brasileira e foram tomando forma de política pública, do qual foi a 

partir de 1990 que este debate ganha amplitude. 

Em 1993, período do presidente Itamar Franco, foram desenvolvidos ações e 

projetos no campo da alimentação: a formação do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA), que foi integrado por ministros e representantes 

da sociedade civil, do qual aprova suas primeiras diretrizes na I Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 1994. Destaca se também o 

Plano de Combate à Fome e à Miséria (PCFM), como forma de garantir a 

operacionalização de ações emergenciais contra a fome. 

Contudo, em 1995 deu-se início ao avanço do projeto neoliberal na gestão de 

governo de Fernando Henrique Collor (FHC), do qual apresenta um retrocesso em 

relação aos avanços conquistados e as políticas sociais, em especial as políticas de 

combate à fome e à insegurança alimentar, abolindo até mesmo o CONSEA. 

Foi no cenário do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) 

que medidas políticas de cunho social foram tomadas através do combate à fome e 

à miséria, que se transformam no principal eixo estratégico da política de 

desenvolvimento econômico e social deste governo. Dentre as ações, destacou-se o 

Programa Fome Zero (PFZ), por meio do qual o Brasil se sobressai ao cumprir o 

primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio, resultante em erradicar a extrema 

pobreza e a fome. 

 

[...] desenho institucional do PFZ foi elaborado contando com 
consultas a representantes do governo federal, da sociedade civil e 
de governos estaduais e municipais, que resultou na Medida 
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Provisória (MP) nº 103, de 1o de janeiro de 2003. Entre as principais 
alterações institucionais estão: i) a recriação do Consea, como órgão 
de assessoramento do presidente da República; ii) a criação de uma 
assessoria especial na Presidência da República para cuidar do 
processo de mobilização popular para o combate à fome; e iii) a 
criação de um Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome (Mesa), ligado à Presidência da República para 
formular e implantar políticas de segurança alimentar. (TAGAKI, 2010 
apud SILVA, 2014, p. 32). 

 

O PFZ foi o programa de transferência de renda com mais impacto positivo 

que produziu redução da pobreza e da desigualdade absoluta, composto por um 

conjunto de ações que se articulam. Usa-se como base conceitual a segurança 

alimentar e nutricional, para ir além da erradicação da fome e da promoção da 

inclusão social, mas de tomar a SAN como um princípio para à satisfação das 

necessidades humanas: 

 

[...] O problema alimentar de um país vai além da superação da 
pobreza e da fome. O fundamental é garantir a Segurança Alimentar. 
O combate à fome deve ser inserido nesta estratégia maior, pois é a 
face mais visível da insegurança alimentar, e não queremos conviver 
com ela, como temos feito há séculos. O eixo principal da proposta 
do Projeto Fome Zero é associar o objetivo da segurança alimentar a 
estratégias permanentes de desenvolvimento econômico e social 
com crescente eqüidade e inclusão social. (INSTITUTO CIDADANIA, 
2001, p. 9). 

 

O Programa Fome Zero é composto por diversas ações que foram sendo 

implementas gradativamente pelo Governo Federal, de modo a atuar em três eixos: 

implantação de políticas públicas, construção participativa de uma política de 

segurança alimentar e nutricional e mutirão contra a fome. Dentre as ações, destaca-

se o Banco de Alimentos que funciona através da intermediação entre o comércio, o 

armazenamento e as entidades socioassistenciais. Destaca se o Programa Mesa 

Brasil SESC que se enquadra dentro da modalidade e é parceiro do programa do 

Governo Federal Fome Zero, “O Serviço Social do Comércio, pioneiro dessa 

iniciativa no Brasil, também fez sua parte. Em 2003, o programa MESA BRASIL foi 

implantado nas 27 capitais. Para 2004, já foi lançada a interiorização do programa” 

(BETTO, 2004, p. 64). 

A partir de então, a SAN volta a ter prioridade nas discussões e na agenda 

governamental e avança na construção conceitual para subsídio da política. 

Em 2004 realizou-se a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
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Nutricional (CNSAN) com o tema “A construção de uma política nacional de SAN”, 

em 2007 se deu a III CNSAN com o tema “Por um desenvolvimento sustentável com 

soberania e SAN”, em 2011 foi realizada a IV CNSAN e o tema foi “Alimentação 

Adequada e Saudável: Direito de Todos” e em 2015 foi a V CNSAN com o tema 

“Comida de Verdade no Campo e na Cidade”. 

Através destas conferências, “foi possível avançar na construção dos marcos 

legais de segurança alimentar permitindo que as ações de segurança alimentar 

fossem estruturadas como políticas de estado e não apenas políticas de um 

governo”, segundo Ana Lúcia Kraiewski (2017, p. 51), estudante do tema. 

Neste sentido, a SAN percorre vários caminhos durante o seu processo 

permanente de construção onde no Brasil é legitimada a partir de um arcabouço 

legal. Em 15 de setembro de 2006 foi criada, pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, a Lei nº 11.346 Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), do qual define o atual conceito de SAN: 

 

Art. 3º - A 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 
sustentável. 
Art. 4º - A segurança alimentar e nutricional abrange: I – ampliação 
das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em 
especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da 
industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos 
internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
incluindo a água, bem como da geração de emprego e da 
redistribuição de renda; II – conservação da biodiversidade e 
utilização sustentável dos recursos; III – a promoção da saúde, da 
nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de 
vulnerabilidade social; IV – a garantia da qualidade biológica, 
sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da 
população; V – a produção de conhecimento e o acesso à 
informação; e VI – a implementação de políticas públicas e 
estratégias sustentáveis e participativas de produção, 
comercialização e consumo de alimentos, respeitando- se as 
múltiplas características culturais do País. (BRASIL, 2006, não 
paginado). 

 

A referida lei também cria o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional 
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(SISAN) com o intuito de assegurar o direito humano à alimentação de forma 

integrada. 

 

Art. 7º - A consecução do direito humano à alimentação adequada e 
da segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio 
do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas 
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança 
alimentar e nutricional e que manifestem o interesse de integrar o 
Sistema, respeitada a legislação aplicável. (BRASIL, 2006, não 
paginado). 

 

A partir desse processo, o decreto nº 7.272 de 2010 regulamenta a LOSAN, 

que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e institui 

a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) do qual é 

formada representando outro marco legal de relevância para a consolidação da 

política de Estado, voltada ao combate efetivo da fome no Brasil. O decreto também 

estabelece o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 

 

Art. 1o - Este Decreto define as diretrizes e objetivos da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, dispõe 
sobre a sua gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e 
avaliação, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - SISAN, e estabelece os parâmetros para a elaboração 
do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. (BRASIL, 
2010, não paginado). 

 

Com a PNSAN, o Estado passa a assumir a responsabilidade pelo combate 

da fome no país. O objetivo é garantir a segurança alimentar e reconhecer a 

exigibilidade do direito à alimentação adequada como um direito do cidadão. 

Destaca-se que o direito à alimentação é um direito considerado recém incluído na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 após a Emenda 

Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010, que altera o art. 6º da própria para a 

promulgação do texto, e inclui a alimentação entre os direitos individuais e coletivos, 

fruto de uma resolução aprovada na II CNSAN. 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988, p. 08, 
grifo nosso). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art6.
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Sublinhe-se que um direito tão básico que se mescla ao próprio direito de 

sobrevivência só foi formalmente incorporado ao texto constitucional mais de 20 

anos depois de sua promulgação. Deve-se afirmar que “a construção desses marcos 

legais, tão importantes para a consecução de uma política de Estado voltado ao 

combate efetivo da fome no Brasil, não se deu de modo linear, mas percorreu um 

caminho de lutas e de conflitos de interesses” (KRAIEWSKI, 2017, p. 53). 

Dada essas inclusões e avanços, tidas como vitórias, reafirma-se o 

compromisso do Estado Brasileiro no cumprimento das obrigações assumidas frente 

a garantia dos direitos humanos e da Sociedade na construção do desenvolvimento 

alimentar, de modo que garantir a segurança alimentar é uma tarefa que compete 

primeiramente aos governantes, conforme Art. 2º, § 2 da Lei nº 11.346: 

 

É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, 
informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano 
à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para 
sua exigibilidade. (BRASIL, 2006, não paginado). 

 

O direito de se alimentar regularmente e adequadamente não deve ser 

resultado de ações de caridade, mas sim, de um direito exercido cuja obrigação é de 

responsabilidade do Estado, representante da sociedade. 

 

2.3 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

Os Direitos Humanos tratam sobre condições básicas de vida a que todos os 

seres humanos devem ter para viver com dignidade, sendo o direito de se alimentar 

parte essencial dos Direitos Humanos, é inadmissível que uma parcela expressiva 

da sociedade civil sofra de fome. A alimentação, por atender a uma das 

necessidades básicas do homem, é objeto de preocupação individual e coletiva. 

A expressão “Direito Humano à Alimentação Adequada” (DHAA) tem sua 

origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), do qual reconhece os direitos humanos. A incorporação do conceito se dá 

por meio de duas dimensões indivisíveis: o direito de estar livre da fome e da má 

nutrição e o direito à alimentação adequada. 

Portanto, quando se fala em Segurança Alimentar e Nutricional refere-se a 

políticas públicas, de dever do Estado e responsabilidade da sociedade como um 
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todo, que pode e deve garantir o DHAA a todos os cidadãos de modo a permitir o 

alcance do estado de segurança alimentar e nutricional; a dignidade da pessoa 

humana; à justiça social; e a realização de exercer outros direitos fundamentais. 

A promoção da garantia do DHAA começa pela luta contra fome, mas 

também se realiza através de ações específicas, uma vez que envolve diversos 

aspectos imprescindíveis. Passa pela alimentação escolar, agricultura familiar, 

políticas de abastecimento reforma agrária, incentivo às práticas agroecológicas, 

vigilância sanitária, abastecimento de água e saneamento básico, entre outros. 

Neste sentido, a dimensão da alimentação adequada engloba a qualidade 

sanitária, o acesso à informação, a adequação nutricional, o respeito e valorização 

da cultura alimentar nacional e regional, o acesso a recursos financeiros ou naturais, 

a não contaminação de agrotóxicos e por fim, a diversidade, segundo a imagem 

gráfica realizada por Leão e Recine (2011). 

 

Figura 1 - Representação Gráfica das dimensões da alimentação adequada  

 

Fonte: LEÃO e RECINE, 2011 

 

Além disso, não é possível descrever todas as ações necessárias para a 

garantia desta expressão, porque cada grupo, família ou indivíduo, vai exercer o seu 

direito de se alimentar de acordo com as suas particularidades e na medida em que 

forem superadas as dificuldades existentes. Por isso, deve depender do respeito às 

práticas e hábitos alimentares, do estado de saúde das pessoas, e dos 

diversificados grupos humanos social e biologicamente vulneráveis. 

Ou seja, é preciso que se garanta o “direito de os povos definirem suas 

próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos de 
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acordo com cada cultura e região. É necessário, também, que tenham Soberania 

Alimentar” (ABRANDH, 2013, p. 33). 

 

[...] a Soberania Alimentar está estreitamente relacionada às relações 
econômicas e ao comércio internacional, que precisam ser reguladas 
pelos Estados, sob pena de desequilibrarem a produção e o 
abastecimento interno de cada país. Os resultados da desregulação 
dos sistemas alimentares não só acarretam a destruição dos 
sistemas nacionais e locais, como também padronizam hábitos 
alimentares e tornam as populações de diversas regiões 
dependentes de alimentos que não lhes são culturalmente 
adequados. (CONTI, 2009, p. 30). 

 

A incorporação do conceito de Direito Humano à Alimentação Adequada nas 

várias estratégias de desenvolvimento social é um caminho eficaz para que uma 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional incorpore princípios e ações 

essenciais para a garantia de propostas específicas para a Soberania Alimentar, o 

combate à fome e à pobreza, bem como promover os mecanismos para a 

exigibilidade deste direito. 

Para tanto, é necessária a incorporação de vários princípios de direitos 

humanos e da mobilização de diferentes e outros setores da sociedade para a 

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Não é possível analisar o acesso à 

alimentação restrito a um só ponto de vista, motivo pelo qual o olhar transdisciplinar 

é essencial para contemplar todos os aspesctos que abrangem essa questão. 

 

2.4 A INTERSETORIALIDADE DA POLÍTICA DE SAN 

 

Para contemplar uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional, além da 

afirmação do Direito Humano a Alimentação Adequada e da inter-relação com o 

conceito de Soberania Alimentar, é necessário primar-se pelo caráter da 

intersetorialidade, ou seja, políticas intersetoriais articuladas entre diversos setores e 

âmbitos da sociedade, que ofereçam condições concretas para que diferentes 

grupos sociais, e suas especificidades, acessem, com dignidade, os alimentos de 

modo sustentável e permanente, e de qualidade. Desde modo, intersetorial supõe o 

diálogo, o trabalho simultâneo entre os atores envolvidos, e principalmente a busca 

por resultados integrados. 
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[...] intersetorialidade significa uma série de ações articuladas e 
coordenadas, 54 utilizando os recursos existentes em cada setor 
(materiais, humanos, institucionais) de modo mais eficiente, 
direcionando-os para ações que obedeçam a uma escala de 
prioridades estabelecidas em conjunto. Se os diferentes setores do 
governo e da sociedade agirem isoladamente, não teremos uma 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional efetiva. (CONSEA, 
2006, não paginado). 

 

Aborda-se que a intersetorialidade se anuncia como uma das formas de 

operacionalização da gestão social viável, sendo uma estratégia de intervenção no 

contexto da PNSAN, que visa assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada 

na prática, não apenas para uma maior eficácia na garantia do direito, mas em 

conjunto com a agricultura, a educação, a saúde, a assistência social, o 

abastecimento, o desenvolvimento e o trabalho, promove ações de inclusão social 

dos usuários na rede de serviços, considerando um conjunto de direitos como um 

todo a serem respeitados, promovidos e defendidos, uma vez que a falta de acesso 

aos bens e aos direitos sociais se faz determinante para a condição de insegurança 

alimentar. 

Considera-se então que alimentação é multideterminada e, portanto, as ações 

e políticas para promover uma alimentação adequada e saudável a todos devem 

permear diferentes ministérios presidenciais, através da integração de diversas 

políticas, diversas áreas e setores da sociedade, no sentido de garantir a 

intersetorialidade das ações. 

O Serviço Social é uma profissão que contribui diretamente para a estratégia 

de efetivação da intersetorialidade, a prática do/a Assistente Social no atendimento 

das demandas nas mais diversas áreas, incluindo a segurança alimentar e 

nutricional. A discussão do Serviço Social no contexto da Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional é o objeto de discussão no capítulo seguinte. 
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3 O SERVIÇO SOCIAL INSERIDO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

3.1 O SERVIÇO SOCIAL ENQUANTO PROFISSÃO 

 

O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho, regulamentada pela Lei nº 8662 de 07 de junho de 1993, com alterações 

determinadas pelas resoluções CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) nº 

290/94 e nº 293/94. Os princípios legitimados pelo Código de Ética Profissional do 

Assistente Social, aprovado pela resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 

1993, se constitui como um valioso instrumento de apoio e orientação para 

Assistentes Sociais. 

O Código de Ética reafirma os valores fundamentais: a liberdade e a justiça 

social. Articula a profissão a partir da exigência democrática como valor ético-

político, e normatiza o exercício profissional de modo a permitir que os valores 

fossem retraduzidos no relacionamento entre assistentes sociais, 

instituições/organizações e população, preservando os direitos e deveres 

profissionais, a qualidade de serviços e a responsabilidade diante do usuário. 

Tem como direção o saber teórico e metodológico, ético e político e técnico e 

operativo. Essas direções, em articulação, balizam as dimensões analítica, 

interventiva, ética e política, das quais fundamentam o exercício profissional e 

garantem a direção social necessária, construídas pelo conjunto CFESS/CRESS 

(Conselho Federal de Serviço Social/Conselho Regional de Serviço Social) e pela 

ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social). 

Nascido pela influência da igreja católica, a profissão de Serviço Social surge 

no Brasil na década de 30, do qual tinha como suporte filosófico o neotomismo. Nas 

décadas de 40 e 50 há um reconhecimento da importância de tal profissão que foi 

oficializada no Brasil sob a Lei nº 1889 de 1953 e regulamentada em 1957 com a Lei 

Nº 3.252 do mesmo ano, juntamente com o Decreto nº 994 de 15 de maio de 1962. 

Em suas fases, a profissão é introduzida “sob os auspícios da burguesia 

emergente, como uma estratégia da classe dominante para disciplinar e atenuar os 

males sociais advindos da expansão capitalista” (TORRES, 2014, p. 2). Ou seja, a 

profissão deriva das relações sociais que presidem a sociedade capitalista, de 

caráter distintos fundamentados entre os interesses de diferentes classes sociais e 
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em luta na sociedade. 

 

A profissionalização e o desenvolvimento do Serviço Social são fruto 
do padrão de desenvolvimento do pós-guerra, sob a hegemonia 
norte-americana, tencionado pela guerra fria, ante as ameaças 
comunistas. Esse padrão de desenvolvimento demarca um largo 
ciclo expansionista da economia internacional, sob a liderança do 
setor industrial. (IAMAMOTO, 2004, p. 29). 

 

Sob esta perspectiva, compreende e reconhece o Serviço Social como 

profissão através da ruptura com o conservadorismo e o senso comum que 

mantinham a técnica profissional através da filantropia e da caridade, influenciado 

pela doutrina católica. O objetivo era fortalecer as ações profissionais a partir de 

teorias científicas consistentes, e trazer para o Serviço Social uma nova postura 

frente à realidade social da sociedade e as questões vividas. 

Neste sentido, o Serviço Social é uma especialização do trabalho, cujo 

exercício profissional é inserido em um processo de trabalho. É uma profissão 

inscrita na divisão social do trabalho, do qual “a divisão do trabalho na sociedade 

determina a vinculação de indivíduos em órbitas profissionais específicas, tão logo o 

trabalho assume um caráter social, executado na sociedade” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 1983, p. 16-18), e se situa no processo de reprodução das relações 

sociais, ou seja: 

 

E o Serviço Social interfere na reprodução da força de trabalho por 
meio dos serviços sociais previstos em programas, a partir dos quais 
se trabalha nas áreas de saúde, educação, condições habitacionais e 
outras. Assim, o Serviço Social é socialmente necessário por que ele 
atua sobre questões que dizem respeito a sobrevivência social e 
material dos setores majoritários da população trabalhadora. 
(IAMAMOTO, 2004, p. 67). 

 

Assim, a legitimação do profissional Assistente Social é expressada em seu 

assalariamento e ocupação do espaço na divisão social do trabalho, ele se afirma 

como trabalhador coletivo assalariado e se insere no mercado através da relação de 

compra e venda de sua força de trabalho. 

Iamamoto (2004, p. 97) assim exprime o trabalho profissional do assistente 

social, “ao vender sua força de trabalho em troca de salário (valor de troca dessa 

mercadoria), o profissional entrega ao seu empregador o seu valor de uso ou o 

direito de consumi-la durante a jornada estabelecida”. Ou seja, a condição de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_social_do_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o_social
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assalariamento incide sobre o exercício profissional, as condições de trabalho e 

compromete a autonomia do profissional, uma vez que “o profissional de Serviço 

Social, ao mesmo tempo em que sofre as consequências da reestruturação 

produtiva, atua sobre ela quando em contato com os usuários” (TORRES, 2009, p. 

212). 

O profissional é mão de obra especializada, uma vez que possui como objeto 

as múltiplas expressões da questão social: 

 

Afirma-se como um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao 
ser expressão de necessidades sociais derivadas da prática histórica 
de classe social, no ato de produzir e reproduzir os meios de vida e 
de trabalho de forma socialmente determinada. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2011, p. 83). 

 

Observa-se que é uma profissão reconhecida pela sua natureza analítica e 

interventiva que assume caráter interdisciplinar, o que desafia os assistentes sociais 

em seu pleno exercício a confrontar com os tempos de crise em que cresce o 

desemprego, o subemprego, a luta por meios de sobrevivência, a busca incessante 

de recursos, o acesso às políticas sociais. 

 

O desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais 
engendradas nesse processo determinam novas necessidades 
sociais e novos impasses que passam a exigir profissionais 
especialmente qualificados para o seu atendimento, segundo os 
parâmetros de “racionalidade” e “eficiência” inerentes à sociedade 
capitalista. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p. 83). 

 

O Serviço Social “vem se apresentando no cenário nacional como uma 

profissão que toma a realidade social como indispensável no seu campo de análise 

e de intervenção” (TORRES, 2015, p. 2). Neste sentido, o profissional deve ser 

capaz de decifrar a realidade social posta e transformar as possibilidades dadas em 

projetos e construir propostas de trabalho capazes e efetivas afim de garantir os 

direitos dos usuários. 

 

[...] as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são 
automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe 
aos profissionais apropriarem-se dessas possibilidades e, como 
sujeitos, desenvolvê-las transformando-as em projetos e frentes de 
trabalho. (IAMAMOTO, 2004, p. 21). 
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A rotina é parte determinante no exercício profissional, resultando em um 

mecanismo de ações. Contudo, este profissional não deve se limitar ao cotidiano 

que lhe é imposto, mais que isso, “requer, pois, ir além das rotinas institucionais e 

buscar apreender o movimento da realidade para detectar tendências e 

possibilidades nela presentes passíveis de serem impulsionadas pelo profissional” 

(IAMAMOTO, 2004, p. 21). Em seu exercício profissional, se rege através de 

competências e atribuições privativas presentes no Art. 4º e 5º da Lei de 

Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 (grifo nosso): 

 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
▪ I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; 
▪ II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil; 
▪ III - encaminhar providências, e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população; 
▪ IV - (Vetado); 
▪ V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
no atendimento e na defesa de seus direitos; 
▪ VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais; 
▪ VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; 
▪ VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste 
artigo; 
▪ IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
▪ X - planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social; 
▪ XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para 
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
▪ I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço 
Social; 
▪ II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; 
▪ III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria 
de Serviço Social; 
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▪ IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
▪ V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de 
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; 
▪ VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários 
de Serviço Social; 
▪ VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de 
Serviço Social, de graduação e pós-graduação; 
▪ VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de 
estudo e de pesquisa em Serviço Social; 
▪ IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção 
para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos 
inerentes ao Serviço Social; 
▪ X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 
▪ XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos 
Federal e Regionais; 
▪ XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas; 
▪ XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 
gestão financeira em órgãos e entidades representativas da 
categoria profissional. 

 

Afirma-se, portanto, que o trabalho do assistente social frente as 

competências e atribuições, abrange a capacidade criativa deste de criar e recriar 

respostas profissionais as quais reforçam e consolidam a natureza dessa profissão. 

Iamamoto (1983; 2011), Netto (1991) e Montaño (2007) afirmam que o 

assistente social é um sujeito agente, absorvido pelo Estado no aparato burocrático 

institucional, a fim de atender aos interesses do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista. Neste sentido, o Serviço Social tem como objetivo intervir no 

enfrentamento da questão social produzida pela relação trabalho e capital. 

Assim, o Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 

especialização do trabalho, ou seja, as expressões da questão social é o objeto de 

intervenção e matéria prima para o seu pleno exercício profissional, a fim de atender 

as necessidades sociais dos usuários. 

 

Questão social apreendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-
se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 
(IAMAMOTO, 2004, p. 27). 
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Neste sentido, observa-se que a questão social é demarcada por meio das 

contradições do modo de produção capitalista, na relação capital e trabalho, que se 

expressam em inúmeras dificuldades para a classe subalterna. A concepção de 

questão social mais difundida no Serviço Social é a de Carvalho e Iamamoto (1983, 

p. 77): 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de 
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no 
cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 
além da caridade e repressão. 

 

Frente a situação, o compromisso do assistente social é de compreender as 

expressões da desigualdade social, ou seja, “decifrar as múltiplas expressões da 

questão social, sua gênese e as novas características que assume na 

contemporaneidade” (IAMAMOTO, 2004, p. 28-29). 

Essas características são manifestadas em torno da fome, violência, saúde 

pública, habitação, entre outras, que afetam as questões decorrentes da 

precarização do mundo do trabalho, a pobreza e do empobrecimento da população, 

o não cumprimento e o desrespeito aos direitos sociais. 

Isso expressa a necessidade das políticas sociais públicas que se configura 

como ações do governo, que envolvem instituições governamentais e não 

governamentais, sociedade e Estado com vistas a atender a essas manifestações no 

âmbito das relações entre as classes sociais e o Estado: 

 

As políticas sociais públicas são uma das respostas privilegiadas à 
questão social, ao lado de outras formas, acionadas para o seu 
enfrentamento por distintos segmentos da sociedade civil, que têm 
programas de atenção à pobreza, como as corporações 
empresariais, as organizações não-governamentais, além de outras 
formas de organização das próprias classes subalternas para fazer 
frente aos níveis crescentes de exclusão social a que se encontram 
submetidas. (IAMAMOTO, 2004, p. 58). 

 

Em consonância com o proposto, o Código de Ética Profissional preconiza, 

entre alguns dos direitos do Assistente Social, o “da participação na elaboração e 

gerenciamentos das políticas sociais, e na formulação e implementação de 
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programas sociais” (CFESS, 1993, p. 26). E, como um dos direitos estabelecidos, 

sua “relação com as instituições empregadoras este o de integrar comissões 

interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se 

refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às 

políticas institucionais” (CFESS, 1993, p. 31). 

Assim, a política pública para o Serviço Social implica uma arena de trabalho, 

disponibilizada pelo Estado para o enfrentamento de problemas sociais. Certifica-se 

que, após as políticas públicas serem desenhadas e formuladas, desdobram-se em 

planos, programas, projetos, para o enfrentamento de problemáticas onde emergem 

as várias expressões da questão social. 

A implantação das políticas sociais ocorre tanto no âmbito de organismos 

públicos como privados, configurando espaços profissionais para o assistente social. 

Portanto, os assistentes sociais são profissionais que, utilizando-se de um aparato 

teórico e científico, de uma base metodológica associada a um instrumental 

operativo, em um espaço ocupacional, movimentam-se para realizar o seu exercício 

profissional. 

 

3.2 OS ESPAÇOS SOCIOCUPACIONAIS 

 

Entende-se que, majoritariamente, que é nos espaços sócio organizacionais 

que o assistente social se insere como profissional assalariado. O campo de atuação 

do assistente social vai de acordo com a mudança contemporânea aliada às 

alterações do meio social, das quais influenciam o mercado de trabalho destes 

profissionais. 

Neste sentido, os espaços ocupacionais retratam ainda as particularidades e 

as condições prevalentes nos processos sociais da sociedade brasileira, sendo 

necessário apropriar-se de demandas que se abrem historicamente à profissão no 

curso do cotidiano. 

 

[...] o que determina o cotidiano das ações profissionais são as 
condições sociais que circunscrevem esse trabalho e relações 
sociais por meio dos quais ele se realiza estabelecidas com o Estado 
(ou mais precisamente o bloco de poder que o controla); os 
empresários, os segmentos da sociedade civil à frente das 
“entidades privadas sem fins lucrativos” e as organizações e 
movimentos dos trabalhadores. (IAMAMOTO, 1992, p. 354). 
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Os assistentes sociais possuem perfil predominante na implementação de 

políticas públicas na esfera do Estado e nos organismos privados – empresariais ou 

não – sendo os pilares de maior sustentação dos espaços ocupacionais desse 

profissional. Assim, em busca de um aumento da participação não governamental, 

há a organização do chamado “terceiro setor” que atua como um “novo modelo de 

gestão da área social”: 

 

[...] na interpretação governamental, ele é tido como distinto do 
Estado (primeiro setor) e do mercado (segundo setor), considerado 
como um setor “não governamental”, “não lucrativo” e voltado ao 
desenvolvimento social, que daria origem a uma “esfera pública não 
estatal”, constituída por “organizações da sociedade civil de interesse 
público”. (IAMAMOTO, 1992, p. 365). 

 

Portanto, considerando os diversos espaços ocupacionais, há diversas áreas 

que incidem sobre este trabalhador, que se revelam na educação, saúde, trabalho, 

família, previdência social, assistência social, segurança alimentar, habitação, 

cidades, desenvolvimento rural, gestão, etc. Há ainda as representações de 

segmentos sociais: mulheres, idosos, negros, crianças e adolescentes, e também 

executam o exercício profissional em conselhos organizados por interesse temático: 

execução penais, comunidades e questões penitenciarias. 

O profissional ingressa nas instituições empregadoras como parte de um 

coletivo de trabalhadores do qual tem como objetivo atender as demandas através 

da criação e articulação com novas habilidades, competências, atribuições e 

capacitação acadêmica para que seja possível almejar o resultado profissional que é 

esperado. 

 

Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social, é de suma 
importância impulsionar pesquisas e projetos que favoreçam o 
conhecimento do modo de vida e de trabalho – e correspondentes 
expressões culturais – dos segmentos populacionais atendidos, 
criando um acervo de dados sobre os sujeitos e as expressões da 
questão social que as vivenciam. (IAMAMOTO, 1992, p. 362). 

 

Considerando a atuação do Assistente Social frente a um leque de 

oportunidades, em face de novas configurações do mercado de trabalho, 

estudaremos um campo em específico: Segurança Alimentar e Nutricional. 
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3.3 A POSTURA INTERDISCIPLINAR DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

Salientar o trabalho do Assistente Social em espaços ocupacionais de 

diferentes naturezas, particularizando as competências e atribuições profissionais 

necessárias em cada campo de atuação, significa situar o Assistente Social por meio 

de uma postura interdisciplinar. Desse modo, a interdisciplinaridade se apresenta 

como uma categoria teórica e prática indispensável às discussões da atuação do 

profissional de Serviço Social e à operacionalização da política pública. 

A discussão sobre o trabalho interdisciplinar emerge no cenário de trabalho 

contemporâneo, do qual reconhece a necessidade de profissionais multifuncionais, 

que possuam a capacidade para trabalhar em equipe. Iamamoto (2004, p. 19) afirma 

que “pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o 

mundo contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação”. Ou seja, o 

mercado contemporâneo exige um trabalho interdisciplinar no que tange a dar 

respostas sobre a realidade atual. 

 

O trabalho interdisciplinar é uma necessidade dado o caráter 
dialético da realidade social, que é ao mesmo tempo, singular e 
variável e devido a natureza intersubjetiva com que essa realidade é 
apreendida e interpretada pelos sujeitos que se propõem a investigá-
la, bem como, nela intervir. (GOMES, 2016, p. 4-5). 

 

A interdisciplinaridade exigida pelo mercado de trabalho contemporâneo é 

permeada no Serviço Social por desafios que vão desde a definição das disciplinas 

exigidas para a realização do trabalho, uma vez que dialoga com várias teorias, 

desde a habilidade dos profissionais em trabalharem interdisciplinarmente. Esse 

exercício se apresenta como uma postura fundamental a ser tomada pelo 

profissional do serviço social visto a necessidade de um olhar crítico sobre as várias 

causalidades existentes e postas na realidade. 

Assim, para a construção do conhecimento sobre a realidade social do 

exercício do trabalho dos profissionais do Serviço Social, no que diz respeito a 

diversidade de funções e pensamentos, é necessário conhecer a realidade antes de 

intervi-la, bem como criar a capacidade para o inter-relacionamento, uma vez que, 

chamado a atuar em uma equipe interdisciplinar – não apenas o Assistente Social, 

como todos os profissionais –, executem seu papel com fidelidade. 

Nesse sentido, a política pública de Segurança Alimentar e Nutricional como 
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uma das arenas de atuação do Serviço Social, procurar-se-á no próximo item 

apresentar alguns elementos condicionantes para situar o exercício do profissional 

em sua operacionalização. 

 

3.4 O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

É pertinente destacar a relevância da profissão do Serviço Social neste 

contexto da Política de Segurança Alimentar e Nutricional devido à característica 

interventiva desta profissão, assim como a defesa do projeto ético-político da 

categoria em luta e defesa intransigente dos direitos. 

A discussão no âmbito do Serviço Social ainda é incipiente, contudo, verifica-

se a importância da atuação do Assistente Social, pois é uma profissão que tem 

muito a contribuir através de medidas e modos de operacionalizar as políticas 

públicas e por meio de estratégias de efetivação da intersetorialidade. 

No que diz respeito a prática do Assistente Social, utiliza de práticas 

intersetoriais no atendimento das demandas nas mais diversas áreas, quão afirma a 

autora Iamamoto (2004, p. 69), “o assistente social é, neste sentido, um intelectual 

que contribui, junto com inúmeros outros protagonistas, na criação  de consensos na 

sociedade”, já ressaltado anteriormente, incluindo a área da segurança alimentar. 

No âmbito dos direitos sociais, a Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

representa um desafio para o Serviço Social, através da afirmação da competência 

do Assistente Social, conforme item V do artigo 4º da Lei 8662 de 7 de junho de 

1992, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social: ‟orientar indivíduos e 

grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 

uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos”. Ou seja, a 

reafirmação do direito à alimentação à toda e qualquer pessoa humana, como 

previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, p. 5): Art. 25º - “todo 

homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação [...]”. 

O direcionamento deste profissional está junto às políticas sociais, programas 

e projetos voltados à defesa e viabilização do direito à alimentação em quantidade e 

qualidade suficientes, garantindo a segurança alimentar e nutricional da população 

que se encontra em vulnerabilidade econômica e social, bem como está previsto no 
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Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, descrito no título II Dos 

Direitos e das Responsabilidades Gerais Do/a Assistente Social; Art. 2º constituem 

direitos do/a assistente social: c- participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais; e Art. 8º 

são deveres do/a assistente social: d- empenhar-se na viabilização dos direitos 

sociais dos/as usuários/as, através dos programas e políticas sociais. 

Ou seja, a relação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, que é 

uma estratégia de garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada no campo 

da profissão do Serviço Social, remete para a discussão sobre como desencadear 

as políticas de combate à fome, em vista que a alimentação adequada passou a ser 

considerada um direito fundamental e inerente a pessoa humana, sendo essencial 

para a realização de todos os outros direitos previstos na Constituição Federal de 

1988. 

No Brasil, a fome não existe por falta de alimentos, o que falta é renda para 

adquiri-los de forma digna, regular e permanente, em quantidade e qualidade 

adequadas. A assistente social Luciane Martini (2007, p. 5) afirma “não se trata 

apenas de produzir o alimento ou de resolver os problemas ligados ao 

abastecimento e à comercialização de bens”, mas trata-se de uma discussão que 

envolve aspectos econômicos e culturais, como a distribuição irregular de renda 

nacional e a educação alimentar das famílias, respectivamente. 

 

[...] O acesso aos alimentos está na base dessa definição. Não 
adianta haver superávit na disponibilidade de alimentos em 
determinado país se uma parte da população não tem renda para 
consumi-los, ou se esses alimentos culturalmente não fazem parte 
da sua dieta. (BELIK, 2003, p. 84). 

 

Assim, as causas do fenômeno fome e seu crescimento na atualidade decorre 

da forma desigual – parte do processo histórico do país – de como a sociedade está 

organizada, do qual grande parte da população não tem acesso a quantidade 

mínima de alimentos necessário para a sobrevivência, pois vivem em situação de 

pobreza e, consequentemente, em situação de insegurança alimentar, como afirma 

a autora Luciane Martini (2015, p. 6): 

 

[...] reconheceu-se que uma das principais causas da insegurança 
alimentar da população era a falta de garantia de acesso físico e 
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econômico aos alimentos, decorrentes da pobreza e da falta de 
acesso aos recursos necessários para aquisição destes, 
principalmente da pobreza e da falta de acesso à renda e a terra. 

 

Assim, “percebe-se que toda essa miséria é a consequência da política 

econômica adotada pelo capitalismo, que exclui uma parcela desta população do 

acesso ao trabalho e aos bens de consumo produzidos socialmente” (MARTINI, 

2007, p. 7). Esta exclusão está relacionada com a desigualdade social que impera 

no capitalismo brasileiro, ou seja, cabe considerar que na sociedade capitalista o 

alimento é mercadoria. 

O alimento se torne mercadoria na atual conjuntura contemporânea, da qual o 

modelo de produção capitalista mundial organiza a sociedade de forma desigual, 

onde concentra cada vez mais riquezas a uma pequena parcela da população e 

fomenta uma profunda desigualdade entre as classes sociais, uma vez que são as 

classes subalternas as mais prejudicadas frente a uma luta de sobrevivência no 

país. 

Percebe-se então que a desigualdade social aqui estudada é consequência 

da política econômica adotada pelo capitalismo, no centro de suas contradições 

entre capital e trabalho, exteriorizando a questão social. 

Então, com a ciência que a fome é uma expressão da questão social e, 

consequentemente, se manifesta entre as desigualdades sociais, sente-se a 

urgência do profissional de Serviço Social de participar dos processos de 

planejamento, gestão e execução das políticas públicas comprometidas com a 

superação da fome, para qual as ações não se tornem meramente assistencialistas, 

mas que exerçam o comprometimento com o direito à cidadania de todo indivíduo. 

A segurança alimentar e nutricional é um campo relativamente novo de 

atuação do Assistente Social, e como nos demais espaços sócio ocupacionais desse 

profissional, é preciso empregar sua força de trabalho, utilizando dos diversos 

instrumentos de trabalho e operar no objeto de demanda daquele espaço para a 

possibilidade de intervenção. 

Sendo assim, considerando a interdisciplinaridade da profissão e a 

alimentação como multideterminada, o Assistente executa tal política em conjunto 

com a agricultura, a educação, a saúde, a assistência social, o trabalho, entre outras 

áreas, de modo a promover ações entre a integração de diversas políticas, diversas 

áreas e setores da sociedade, no sentido de garantir a intersetorialidade das obras. 
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Conclui-se, então, que o Assistente Social é um profissional qualificado 

teoricamente, imbuído de um projeto ético-político, capaz de fazer uma leitura com 

visão de totalidade das questões que lhes são apresentadas. Ele possui visão 

contextualizada para conhecer a realidade, as diversas situações, a intervenção da 

força de seus atores com o objetivo de levantar dados para análise, diagnóstico e 

intervenção qualificada. É um profissional que luta para defender seus valores, 

inclusive o direito à alimentação, uma vez que a “fome é um problema mundial, e o 

assistente social que é um profissional qualificado para elaborar políticas públicas 

não pode desconsiderar que ela mata” (SCHMIDT, 2008, p. 53). 

 

[...] Não adianta lutar por um sistema de saúde melhor se as pessoas 
não estiverem bem alimentadas, pois sem alimentação não é 
possível ter saúde. Não adianta lutar por educação de qualidade se 
falta comida para muitos dos escolares, pois sem alimentação as 
crianças podem até ir à escola, mais não irão aprender. Da mesma 
forma, não é oportuno lutar para diminuir a violência se os índices de 
pessoas que passam fome continuarem a crescer, pois sem 
alimentos as pessoas podem ter seu comportamento alterado. 
(SCHMIDT, 2008, p. 54). 

 

Nesse contexto é que se faz importante a criação de programas sociais 

voltados para a alimentação, como estratégia de justificar a relação entre o Serviço 

Social e as questões nutricionais, uma vez que tal relação seja indispensável frente 

a todos os impasses desta temática. Um exemplo dessa relação é o Programa Mesa 

Brasil do SESC, que será discutido no capítulo em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O PROGRAMA MESA BRASIL DO SESC (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO) 
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4.1 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) 

 

A questão social da fome e as políticas criadas no combate para a mesma 

demonstram a necessidade de parcerias no intuito de minimizar a condição de 

insegurança alimentar e nutricional de milhares de pessoas. Neste sentido, que se 

dá início a esse capítulo trazendo em questão o Programa Mesa Brasil SESC, um 

programa de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável de estratégia eficaz 

contra a fome e o desperdício de alimentos. 

Foi em 1946, no caminho de busca a democratização e liberdade, que se 

percebeu que os novos tempos exigiam novos métodos nas relações entre capital e 

trabalho. Lideranças empresariais se reúnem na Primeira Conferência das Classes 

Produtoras (I CONCLAP), na cidade de Teresópolis, que tem como resultado a 

aprovação da Carta da Paz Social, que autorizou a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) a organizar e criar o Serviço Social do Comércio. Este documento 

tinha como objetivo promover a justiça social no Brasil e “[...] expressava o espírito 

de solidariedade e do amadurecimento do empresariado brasileiro no pós-guerra 

[...]” (SESC SP, 2004, p. 1). 

 

Em 1946, lideranças empresariais do comércio, da indústria e 
agricultura, reuniram-se e aprovaram a Carta da Paz Social, 
formulada na Conferência Nacional das Classes Produtoras, 
realizada em Teresópolis e Araxá, a 06 de maio de 1945. Este 
documento expressava o espírito de solidariedade e do 
amadurecimento do empresariado brasileiro no pós-guerra. O 
objetivo da Conferência era tomar posição e promover a justiça 
social, para garantir a “Paz Social no Brasil” (SESC SP, 2004, p. 1). 

 

Nesse contexto, se cria o SESC – Serviço Social do Comércio, do qual é uma 

instituição de direito privado, nos termos da lei civil, cuja organização, custeio e 

direção cabe à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC): 

 

Art. 1° - O Serviço Social do Comércio (Sesc), criado pela 
Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei n° 
9.853, de 13 de setembro de 1946, tem por finalidade estudar, 
planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social 
e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias e, 
bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, 
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através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do 
país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária 
integração numa sociedade democrática [...]. (SESC, 2016, p. 16). 

 

O cenário político e social da época fez com que o SESC expandisse a sua 

atuação e tem início a modernização do Serviço Social. Atualmente, o SESC possui 

mais de 500 unidades fixas e móveis e a sua atuação amplia-se com a demanda da 

sociedade através de uma instituição de responsabilidade ampla na linha do bem-

estar social, que fortalece o exercício da cidadania, abrange valores, contribui com o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, e informa, capacita e presta serviços à 

sua população cliente através de centenas de centros de atividades, unidades 

móveis, meios de hospedagem, sedes educacionais, consultórios e suas 

singularidades. 

Conforme o Portal do SESC (2018), sua missão é “promover ações 

educativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da 

comunidade, para uma sociedade justa e democrática” através de profissionais e 

colaboradores que compõem toda a estrutura organizacional da empresa. 

Suas ações propagam princípios humanísticos e universais ao oferecer 

serviços com uma gestão eficaz em suas áreas essenciais de atuação: educação, 

cultura, esporte e lazer; saúde, e ação social, de acordo com a cartilha de 

apresentação dos serviços SESC Paraná (2013). 

A Educação é o caminho para a cidadania e para promoção da qualidade de 

vida. No SESC acontece por meio de atividades, serviços e atendimentos para 

crianças, jovens, adultos e idosos, cujo propósito é contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento integral dos sujeitos, com autonomia e ética para que exerçam a 

cidadania de acordo com as suas necessidades. 

A promoção da Cultura é um dos principais valores do SESC Paraná. Ela é 

promovida através da articulação do entretenimento e diversão com a educação, 

cujo objetivo é valorizar as criações artísticas locais e desenvolver a formação 

lúdica, aprimorando o senso crítico e democrático das mais variadas comunidades. 

As atrações culturais chegam em locais diversos através das unidades móveis que 

são essenciais para levar os serviços às periferias das grandes cidades e aos 

municípios do interior. 

Esporte e Lazer significam qualidade de vida e integração. Todos os projetos 
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desenvolvidos nesta área são pensados com o objetivo de disseminar valores, 

desenvolver a criatividade e promover hábitos de saúde, culturais e nutricionais. 

Além disso, o público tem à disposição equipamentos e uma grande variedade de 

atividades recreativas, esportivas e culturais, direcionadas às diversas faixas etárias 

da população que frequentam o SESC. 

A Ação Social tem o intuito de promover a inclusão, emancipação e a 

autonomia dos sujeitos. Impulsiona a responsabilidade social e empresarial por meio 

de ações junto à equipe técnica, família comerciária e da comunidade em geral, num 

processo de educação, mobilização e articulação em rede para a ampliação das 

atividades. 

As ações da área da Saúde valorizam a prevenção e a promoção da mesma, 

oferecendo assistência médica com ações destinadas ao diagnóstico, à prevenção e 

ao tratamento de doenças. Desta forma, incluso a dimensão da Saúde, está o Mesa 

Brasil, programa que afirma a responsabilidade social da entidade SESC, que tem 

caráter de inclusão voltado à população em situação de insegurança alimentar, 

destacando a ação educativa com o objetivo de multiplicar conhecimentos e 

capacitar os sujeitos, aos quais são fornecidas informações, técnicas e valores 

visando a criação de hábitos alimentares sadios, evitando o desperdício e 

incentivando o consumo de alimentos integralmente. 

 

4.2 O MESA BRASIL SESC 

 

Foi a partir de uma experiência pioneira denominada Colheita Urbana, 

implementada pelo SESC em São Paulo em 1997, que foram criadas as bases para 

criação do Programa Mesa Brasil SESC. 

O Mesa Brasil SESC foi desenvolvido pelo Departamento Nacional do SESC 

e firmado com a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o SESC e o Governo 

Federal, momento esse em que o país focava em ações de desenvolvimento ao 

combate à fome da população brasileira, este é um momento histórico no País, uma 

vez que os anseios dos que lutavam pela constituição da Segurança Alimentar e 

Nutricional estavam sendo atendidos. 

Neste cenário, demonstrou a atenção despertada pelo SESC de contribuir 

para amenizar os agravantes decorrentes da desigualdade social no país e 

colaborar para o avanço da elaboração de novas propostas para a Política Nacional 
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de Segurança Alimentar e Nutricional, do qual exerceu um papel protagonista em 

meio a dezenas de projetos de bancos de alimentos que se espalhavam pelo Brasil 

desde então. 

Ou seja, foi uma resposta institucional à questão de combate à fome e ao 

desperdício de alimentos que o SESC, em articulação com a sociedade civil e o 

poder púbico, implementaram o Programa Mesa Brasil, que hoje se tornou uma rede 

nacional de bancos alimentos contra a fome e o desperdício. 

Nesse sentido, o Mesa Brasil conta com parceiros para realizar o trabalho. 

Dentre eles, destaca o Programa Fome Zero do Governo Federal, com o 

compromisso de alterar as situações de miséria e insegurança alimentar da 

população nacional, sendo um dos apoiadores e incentivadores de projetos que 

integram entidades do setor público e da sociedade civil, e o Programa de Aquisição 

de Alimentos, como salienta Martini (2015, p. 13): 

 

[...] parceiro do Programa Fome Zero do Governo Federal, o Mesa 
Brasil é uma rede nacional de programa que tem como objetivo 
diminuir a fome e a desnutrição através do reaproveitamento de 
alimentos excedentes ainda próprios para o consumo sob dois 
formatos: Colheita Urbana, que é a coleta realizada diariamente de 
alimentos frescos que são imediatamente distribuídos as entidades 
sociais cadastradas junto ao programa, priorizando-se as mais 
carentes; e Banco de Alimentos, que se refere a estocagem 
provisória de alimentos e produtos industrializados e também em 
grandes quantidades como os que são repassados ao programa 
através do PAA, realizado em parceria com o Governo Federal que 
adquire o alimento diretamente do produtor e repassa ao Mesa Brasil 
que o distribui as entidades. 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído em 2003 e 

regulamentado em 2008, atuando como uma estratégia do CONSEA, instituído no 

âmbito do Programa Fome Zero, e possui duas finalidades: promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar. 

Para o alcance de ambos objetivos, o Programa “compra alimentos 

produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas 

pela rede socioassistencial” conforme está descrito na Cartilha do Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (2012, p. 3). Ou seja, além de atuar 

no direcionamento de alimentos as pessoas em situação de insegurança alimentar, 

atua no fortalecimento do pequeno produtor desenvolvendo ações que possibilitem o 
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crescimento e a geração de renda das famílias do campo. 

 

O PAA foi instituído em 2003 pelo Governo Federal, no âmbito da 
estruturação de políticas de combate à fome e à pobreza no país. Foi 
concebido para fortalecer a agricultura familiar brasileira, 
compreendendo um conjunto de ações relativas à aquisição da 
produção agropecuária e a sua distribuição para grupos de pessoas 
que se encontram em estado de insegurança alimentar. (MDS, 2007, 
p. 53). 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo 

com o Relatório Anual do Programa Mesa Brasil SESC de Londrina-PR (2014, p. 3-

4), também é parceiro do Mesa Brasil, com o objetivo de executar trabalhos que tem 

o compromisso de apoiar os Estados e municípios na condução dos programas de 

transferência de renda, assistência social, segurança alimentar e nutricional e 

geração de trabalho e renda, bem como o PAA, por exemplo. 

O PAA, então, compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e os 

destina ao público beneficiário, formando dois grupos: os beneficiários fornecedores 

de alimentos e os beneficiários consumidores dos alimentos. De acordo com a 

Cartilha do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (2012, p. 4), 

“os beneficiários fornecedores são os agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, silvicultores, agricultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas 

[...]”, e “os beneficiários consumidores são os indivíduos em situação de insegurança 

alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela rede socioassistencial e pelos 

equipamentos de alimentação e nutrição”. 

Para o alcance de todos os objetivos a que se propõe, como promover o 

abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, 

valorizar a biodiversidade, entre outros, o Programa de Aquisição de Alimentos é 

desenvolvido em cinco modalidades diferentes: Doação Simultânea, Formação de 

Estoques, Compra Direta, PAA Leite e Compra Institucional. Segue abaixo as 

modalidades e, em específico, as suas ações. 

Destaca-se a Compra Direta com Doação Simultânea na qual o Mesa Brasil 

insere-se enquanto Instituição Beneficiária. A Compra Direta permite a aquisição de 

produtos em situação de baixo preço, e de alimentos em estoques que devem ser 

prioritariamente doados, e se insere na Doação Simultânea da qual é responsável 

pela doação de produtos adquiridos da agricultura familiar, enquanto Banco de 
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Alimentos, com finalidade de prestar o atendimento de demandas de insegurança 

alimentar e nutricional, promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada e 

atendendo às necessidades de complementação alimentar das entidades da rede 

socioassistencial. 

 

[...] a parceria MESA BRASIL SESC e MDS/PAA destacou-se de 
maneira vigorosa até o ano de 2012 principalmente nos programas 
do interior cuja base econômica está a agricultura, sendo 
disponibilizados produtos em quantidade e qualidade que têm 
abastecido nossos bancos de alimentos operacionalizando essa 
ponte em que são levadas as doações às famílias em situação de 
insegurança alimentar e nutricional, atendidas por entidades sócio 
assistenciais e comunidades tradicionais de maneira ética, 
transparente, eficiente e eficaz. (SESC PR, 2014, p. 4). 

 

Sendo assim, a implantação do Programa Mesa Brasil se dá a partir de várias 

iniciativas, em âmbito Nacional, sendo divididos em Departamentos Regionais 

responsáveis pela administração de dezenas de Unidades Operacionais. Hoje está 

presente em todos os Estados Brasileiros, em todas as capitais e em centenas de 

munícipios do interior dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, 

Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Bahia e Pernambuco, sendo o Paraná, em especifico, analisado e 

estudado neste trabalho em questão. 

De modo geral, o Programa Mesa Brasil Nacional possui, como resultados, 

números que fazem referência de janeiro a junho de 2018, retirados do próprio portal 

do Programa: 22.493.834 kg de alimentos distribuídos; 1.424.211 pessoas atendidas 

por dia; 3.310 empresas parceiras (doadores sistemáticos); 5.882 entidades 

assistidas permanentemente; 2.660 ações educativas realizadas; 15.461 

multiplicadores treinados nas ações educativas; 366 voluntários; 91 unidades em 

funcionamento e 538 cidades. 

Dia 10 de junho de 2003 ocorreu o lançamento experimental do Mesa Brasil 

em Curitiba, e foi em 10 de março de 2004 que foi lançado o galpão do programa da 

mesma unidade. Posteriormente, foi lançado o Mesa Brasil Francisco Beltrão, em 19 

de agosto de 2004; o Mesa Brasil Cascavel em 14 de novembro de 2006; o Mesa 

Brasil Londrina em 01 de dezembro de 2006; o Mesa Brasil Guarapuava em 10 de 

fevereiro de 2009; o Mesa Brasil Campo Mourão em 23 de junho de 2010 e, por fim, 

o Mesa Brasil Maringá em 24 de junho de 2010, totalizando sete unidades inseridas 
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no Paraná. 

As unidades dos Programas foram dispostas no Estado para suprirem as 

necessidades logísticas e estão padronizadas, de modo geral, com uma estrutura 

que conta com galpão para armazenamento das doações, uma câmara fria para 

otimizar o armazenamento e conservação dos produtos alimentícios e um prédio 

administrativo onde é gerenciado toda sistemática do PMB. Além disso, dispõe de 

veículos para a realização da logística do Programa. 

O desenvolvimento do Mesa Brasil se dá por meio de profissionais 

colaboradores atuantes, cuja equipe estratégica é composta por nutricionista, 

assistente social, auxiliar administrativo, e a equipe operacional formada por 

motoristas, auxiliares de serviços gerais e estagiários. Essa equipe é responsável 

por coordenar e gerenciar o Programa Mesa Brasil de acordo com as propostas 

previstas. 

Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e 

Nutricional sustentável, baseado em distribuição de alimentos que ainda estão em 

condições de consumo, mas que já saíram do padrão de comercialização. Assim, o 

Mesa Brasil SESC é a ponte entre doador e receptor, sendo o responsável por 

buscar onde sobra e entregar onde falta, realizando a logística de doar os alimentos 

para as entidades sociais cadastradas, de acordo com o documento institucional, o 

Mesa Brasil é uma “Rede Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que distrbui 

alimentos excedentes próprios para o consumoe fora dos padrões de 

comercialização para pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional em 

todo o país” (SESC/DN, 2015, p. 191). 

O compromisso de minimizar o desperdício de alimentos, eliminar a 

insegurança alimentar e nutricional, amenizar os agravantes decorrentes da 

desigualdade social e contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de 

inclusão social são os objetivos principais do Programa Mesa Brasil. 

 

O Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional 
sustentável, desenvolvido pelo Departamento Nacional do Sesc com 
a missão de redistribuir alimentos excedentes próprios para o 
consumo. É a ponte entre o doador e o receptor, sendo responsável 
por buscar os donativos onde sobra e entregar onde falta. Com essa 
atitude diária contribui para amenizar os agravantes decorrentes da 
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desigualdade social do país. (SESC, 2012, p. 4 apud ALVES, 2015, 
p. 44). 

 

O Mesa Brasil conta com diversos atores para desempenhar suas funções, 

entre eles elencamos: doadores, voluntários, instituições, colaboradores do 

Departamento Regional do Sesc Paraná, efetivos e terceirizados, e colaboradores 

do Departamento Nacional do SESC. 

Os doadores são empresas que, por intermédio do Mesa Brasil, exercitam a 

sua cidadania empresarial e a responsabilidade social. A equipe PMB sensibilizam 

seus colaboradores para engajamento no objetivo do programa, uma vez que os 

doadores se tratam de empresas, indústrias, cooperativas, mercados, armazéns, 

produtores e comerciantes, e até mesmo pessoas físicas que são sensibilizadas, as 

doações podem ser de gênero alimentício: perecíveis e semi-perecíveis, produtos de 

limpeza e higiene, entre outros. 

Os voluntários executam o papel de participação e adesão da comunidade ao 

programa, sendo responsáveis pelo desenvolvimento de ações práticas voluntárias, 

ou seja, são pessoas motivadas pela solidariedade que, de maneira espontânea e 

não remunerada, exercem com responsabilidade seus direitos de cidadão para 

construção de uma sociedade mais humana e menos desigual para aquelas 

instituições cadastradas e atendidas pelo programa. 

As instituições são as centenas de entidades que são beneficiadas com a 

rede nacional de alimentos do programa. São elas que recebem as doações e 

agregam o valor nutricional, as refeições de milhares de bebês, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, contribuindo para a organização da entidade. 

O perfil das mesmas se caracteriza em prestadores de serviços em: apoio-sócio 

educativo, centro de educação infantil, casa abrigo (crianças, adultos e idosos), 

portadores de necessidades especiais, população de rua e apoio sócio familiar. 

Para tanto, as instituições, sejam elas de qualquer característica, que 

possuem interesse e necessidade de inclusão, devem estar de acordo com os 

critérios de atendimento estabelecidos pelas normativas que regem o Programa para 

que sejam cadastradas e atendidas de forma sistemática pelo Programa Mesa 

Brasil. 

Dessa forma, o SESC contribui para o alcance dos objetivos da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional onde o “Mesa Brasil consolida o 
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compromisso social do SESC em uma ação social efetiva para atender a maior 

parcela possível da população que vive em situação de vulnerabilidade social e 

econômica” (SESC, 2013, p. 5) ao mesmo tempo em que cumpre seu papel de 

responsabilidade social para além da distribuição de alimentos ao desenvolver 

ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social. 

O PMB, além de desenvolver um cardápio de educação alimentar e 

nutricional, desenvolve um cardápio de cidadania e compromisso educacional 

através de palestras, oficinas e cursos para “difusão de conhecimentos, troca de 

informações e experiências junto aos profissionais, voluntários e beneficiários das 

entidades sociais, bem como às empresas doadoras” de acordo com o Portal Mesa 

Brasil SESC (2018), e promover hábitos alimentares saudáveis, a conscientização 

do evito ao desperdício, o incentivo do consumo integral e da manipulação segura 

de alimentos, o fortalecimento as instituições assistidas através da gestão, do 

trabalho de geração e renda, e afins. 

 

[...] este programa não tem cunho assistencialista ou emergencial, 
pois é direcionado a segurança alimentar e nutricional na perspectiva 
educacional, desenvolvendo também ações como intuito de capacitar 
as pessoas atendidas pelas instituições, tendo também como 
objetivo a promoção de direitos humanos para permitir o pleno 
acesso de todos ao trabalho e a renda própria, pois parte do 
entendimento de que no Brasil, a fome não ocorre devido à falta de 
alimentos e sim a falta de renda que permita o acesso à aquisição de 
uma alimentação adequada. (MARTINI, 2015, p. 14). 

 

Somada a temática da fome e da alimentação, agrega-se a questão do 

desperdício de alimentos, do qual pesquisas mostram que convivemos com a falta 

de alimentos não por não serem estes produzidos, mas por sua má distribuição, ou 

pelo seu desperdício, o que faz com que grande parte do que é produzido, de 

alguma forma, acabe no lixo. O Programa Mesa Brasil também atua neste 

direcionamento de luta contra o desperdício de alimentos e no desenvolvimento de 

hábitos e valores nutricionais para alcançar o total aproveitamento das riquezas 

produzidas em proveitos de todos, sem exclusão. 

Sendo assim, o Programa Mesa Brasil do SESC é um programa social 

voltado para a alimentação, como estratégia de viabilizar o direito humano à 

alimentação adequada a toda pessoa humana por meio da rede de solidariedade 

contra fome e desperdício, sendo também, um campo de atuação para o profissional 
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de Serviço Social executar seu exercício na Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional, em específico. 

 

4.3 ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO PROGRAMA 

MESA BRASIL SESC 

 

O serviço desenvolvido pelo Programa Mesa Brasil está voltado à garantia de 

direitos, e sua operacionalização também demanda de ações peculiares de 

competência profissional do Assistente Social que se insere neste campo sócio 

ocupacional de trabalho, compondo a equipe estratégica do programa. 

Segundo o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (2009), as 

atribuições e competências dos Assistentes Sociais são orientadas e norteadas por 

direitos e deveres constantes previstos no Código de Ética Profissional do Assistente 

Social e na Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social. No SESC, em 

específico no Programa Mesa Brasil, os Assistentes Sociais se regem pelas 

orientações profissionais da Lei e do Código, mas também, de modo particular, ao 

Manual de Boas Práticas Técnico Administrativas do Programa no Estado do 

Paraná. 

O Manual de Boas Práticas Técnico Administrativas do Programa Mesa Brasil 

SESC Paraná (2014) é um documento voltado para a padronização das ações das 

sete unidades presentes no Paraná, com a finalidade de criar um Programa com 

identidade própria, que tem as características particulares da regionalidade, mas que 

busca a uniformidade dos objetos. 

Este documento constitui-se, portanto, em um instrumento valioso de 

promoção a orientação das equipes quanto a unificação das ações, que vale de 

estratégias para a boa prática do Programa como um todo. Foi criado a partir das 

experiências em equipes das unidades do programa no estado do Paraná e com 

base nos apoios técnicos realizados pela Coordenação Estadual na Unidades, das 

Diretrizes emanadas da Coordenação Nacional do SESC e das legislações em geral. 

Neste sentido, este Manual objetiva um conjunto de práticas profissionais que 

diz respeito ao Assistente Social enquanto profissional do Programa Mesa Brasil 

SESC, que compõe a equipe no tocante a área social, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Manual do Assistente Social 

O (a) assistente social lotado no Programa Mesa Brasil SESC PR, realiza jornada de 

30horas semanais. 

O (a) assistente social deve possuir registro no Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS), que deve ser renovado anualmente. 

 

✓ Supervisionar o Programa Mesa Brasil no tocante à área social; 

✓ Realizar visitas de triagem para cadastro das Instituições Sociais preenchendo ficha 

de cadastro e relatório de visitas próprio com imediato registro no Sistema Informatizado do 

Programa Mesa Brasil. Emitir parecer social quando necessário; 

✓ Organizar e atualizar no Sistema Informatizado do Mesa, o banco de dados das 

Instituições Sociais; 

✓ Avaliar a documentação das Instituições para fins de registro e regulamentação; 

✓ Identificar as características e carências sociais das Instituições Sociais para fins de 

orientações e encaminhamento necessários (ex.: outros Bancos de Alimentos ou similares); 

✓ Realizar avaliação das Instituições quanto a vínculos políticos e financeiros na 

prestação dos serviços à comunidade; 

✓ Realizar visitas técnicas no mínimo duas vezes ao ano, às Instituições Sociais para 

verificação de todos os aspectos e atualização dos dados da situação populacional, 

preenchendo a planilha de capacidade produção; 

✓ Organizar e desenvolver ações educativas sobre as temáticas da área social; 

✓ Realizar captação e seleção de voluntários para o Programa; 

✓ Gerenciar e coordenar o trabalho voluntário, avaliando periodicamente a execução 

das ações, preenchendo todos os documentos necessários; 

✓ Supervisionar o destino dos resíduos conforme sua origem no PGRS; 

✓ Manter atualizado a Planilha de Controle de documentos e enviar à GSA 

semestralmente; 

✓ Manter as pastas dos documentos das Instituições organizadas, dispondo: 

• Ficha de atualização de Dados, com relatório de visita, ficha de monitoramento e 

parecer social; 

• Ficha de Cadastro da instituição, com relatório de visita e parecer social; 

• CNPJ; 

• Estatuto Social; 

• Ata atualizada; 

• Registro atualizado no Conselho de acordo com as respectivas áreas de atuação: 

Assistência Social, Saúde e Educação (Municipal ou Federal); 
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• Termo de Cooperação; 

❖ Documentação sugerida para complementação: 

• Plano de Ação; 

• Alvará Vigente; 

• Licença Sanitária atualizada; 

• Utilidade Pública. 

 

Ressaltamos que será mantida a orientação para não exclusão das instituições com 

maior nível de carência em função da falta de algum documento. Os casos especiais devem 

ser devidamente verificados pela equipe estratégica de cada Programa, com emissão de 

Parecer Técnico Social pela assistente social, para envio à Administração Regional para 

aprovação da Direção Regional. 

 

✓ Elaborar instrumentos para controle e operacionalização das ações sociais 

(relatórios, projetos, entre outros); 

✓ Participar dos conselhos e fóruns de Assistência Social; 

✓ Apoiar a formação de rede entre as instituições e órgãos da comunidade para 

fortalecimento das ações e melhoria dos serviços prestados; 

✓ Supervisionar e acompanhar o trabalho realizado pelos estagiários de Serviço Social; 

✓ Planejar e desenvolver ações educativas mensais aos representantes das 

instituições receptoras; 

✓ Elaborar relatório das ações educativas sociais; 

✓ Acompanhar os cadastros de pontos no sistema de rastreamento dos veículos, emitir 

relatórios sistematicamente para acompanhamento das rotas, bem como enviar relatório à 

GSA mensalmente; 

✓ Possuir carimbo de acordo com o padrão do MESA PR, para identificar assinaturas; 

✓ Apoiar o nutricionista em todas as ações gerais do Programa. 

Fonte: Manual de Boas Práticas Administrativas do Programa Mesa Brasil SESC (2014) 

 

4.3.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Neste sentido, para uma compreensão além da teoria, foi realizado uma 

pesquisa com profissionais do Serviço Social do Programa Mesa Brasil de três 

unidades sedes. Por conseguinte, apresentaremos a características desses sujeitos 

profissionais, do qual compuseram o universo da pesquisa a fim de conhecer o perfil 

sócio profissional em seu exercício profissional no programa. Neste sentido, segue 
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quadro abaixo com o perfil dos entrevistados: 

 

Quadro 2 - Sujeitos da pesquisa 

SUJEITOS IDADE CIDADE 

TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

TEMPO 

QUE ATUA 

NO PMB 

FORMA DE 

INGRESSO 

NO PMB 

SUJEITO A 59 
CAMPO 

MOURÃO 
37 ANOS 8 ANOS CONCURSO 

SUJEITO B 37 MARINGÁ 9 ANOS 8 ANOS 
PROCESSO 

SELETIVO 

SUJEITO C 51 LONDRINA 19 ANOS 12 ANOS 
PROCESSO 

SELETIVO 

Fonte: a própria autora 

 

Por meio deste levantamento de perfil, pode-se perceber que os três 

profissionais entrevistados estão inseridos no programa desde a sua implantação, 

dado o lançamento das unidades em: Mesa Brasil Campo Mourão em 2010, Mesa 

Brasil Maringá em 2010 e o Mesa Brasil Londrina em 2006. Neste sentido, tal 

informação se confirma posteriormente quando é perguntado aos sujeitos quanto 

tempo que eles atuam como Assistente Social no Programa. 

 

SUJEITO A: “Assistente Social no Programa Mesa Brasil - SESC de 
Campo Mourão-PR desde 04/01/2010, quando da implantação e 
atuante até o presente momento”. 
SUJEITO B: “Há 08 anos, desde a implantação”. 
SUJEITO C: “Há 12 anos, desde sua implantação”. 

 

Levando em consideração o tempo de formação em Serviço Social e o tempo 

que atua como Assistente Social, conclui-se que o Sujeito B ingressou neste campo 

sóciocupacional desde a sua formação. Afim de confirmação, foi perguntado se 

tinham experiências profissionais anteriores como Assistente Social, do qual 

constata que não somente o Sujeito B, mas também o sujeito C, possui o PMB como 

primeiro e único campo de atuação até o presente momento, uma vez que apenas o 

sujeito A salienta seu currículo profissional e os demais apenas respondem 

negativamente. 

 

http://www.comcam.com.br/
http://www.comcam.com.br/
http://www.comcam.com.br/


56 

SUJEITO A: “Implantação e execução do Serviço Social na Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) (1981–1991); 
implantação do Serviço Social nos municípios de Engenheiro Beltrão, 
Quinta do Sol e Barbosa Ferraz-PR, respectivamente (1992-1995); 
Assistente Social lotada na Secretaria da Criança e Assuntos da 
Família (SECR) (1995–1999 e 1999–2003); Assistente Social da 
Universidade Estadual do Paraná Campo Mourão (UNESPAR) 
(2000); Instrutora do O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) (2000–2009); Assistente Social no Programa Mesa Brasil 
SESC de Campo Mourão (2010 – 2018)”. 
SUJEITO B: “Não”. 
SUJEITO C: “Não”. 

 

Considerando que os profissionais tiveram o Programa Mesa Brasil, campo 

da segurança alimentar e nutricional como primeiro campo de atuação após a 

formação, os sujeitos foram indagados se possuíam pós-graduação. 

 

SUJEITO A: “Especialização em Gerontologia - USP (1998) e 
especialização em Serviço Social UEL (2000)”. 
SUJEITO B: “Possui Pós-Graduação na área de Trabalho Social com 
Famílias”. 
SUJEITO C: “Possui Pós-Graduação em Administração Hospitalar e 
Terapia Familiar Sistêmica”. 

 

Nessa perspectiva, confirma-se a importância da continuação de formação 

acadêmica, garantindo qualidade na aproximação com os elementos que constituem 

os processos de trabalho do Assistente Social, as condições objetivas em que se 

realiza sua atuação, além das contradições que são postas em seu exercício 

profissional cotidiano. 

Os sujeitos profissionais em seu exercício profissional realizam jornada de 30 

horas semanais, estando devidamente regulamentada e em consonância com a Lei 

12.317, de 26 de agosto de 2010. Além disso, o profissional deve possuir registro no 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), que deve ser renovado anualmente 

conforme a Lei 8662/93 Art. 2º parágrafo único: “o exercício da profissão de 

Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham 

jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei”. 

 

4.3.2 Ações Profissionais do Assistente Social no Programa Mesa Brasil SESC 

 

As ações do Assistente Social em função do Programa Mesa Brasil revelam o 

compromisso profissional com os/as usuários/as e com o projeto ético-político que 

http://www.comcam.com.br/
http://www.comcam.com.br/
http://www.comcam.com.br/
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orienta a profissão para a busca da garantia dos direitos sociais e melhores 

condições de vida aqueles em situação precária. É nessa perspectiva que o 

Assistente Social, em conjunto com Programa Mesa Brasil, desenvolve ações de 

promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional e de assistência social a 

parcelas da população menos favorecida, atendidas por instituições sociais, no que 

tange o direito ao acesso à alimentação. 

O Assistente Social, frente ao Programa, é quem cadastra e seleciona as 

instituições que serão público alvo do mesmo. No que tange a respeito das 

demandas institucionais colocadas ao profissional, podemos constatar que 

prevalecem aquelas já consolidadas na trajetória profissional, como exemplo a 

triagem socioeconômica, oficinas e palestras educativas. 

Dessa forma, foi indagado aos sujeitos da pesquisa acerca da ações e 

atividades que lhe competem frente ao exercício profissional. O sujeito A se reportou 

fielmente ao referido manual para responder o questionamento, já os demais 

responderam de forma sintetizada. 

 

SUJEITO B: “Visita de cadastro e monitoramento nas instituições 
sociais, coordeno o trabalho voluntário, relatórios, parecer, avaliação 
de documentos, ações educativas na área social”. 
SUJEITO C: “Diagnóstico social para mapeamento de áreas de 
vulnerabilidade social verificando a rede sócio assistencial em cada 
território para atendimento a Instituições filantrópicas através das 
visitas de cadastro e monitoramento, análise documental, relatórios e 
pareceres sociais, captação de voluntários, ações educativas na área 
social e supervisão de estágio em serviço social”. 

 

A partir das ações mencionadas, compreende-se algumas atribuições 

privativas do Assistente Social frente a demanda e a instituição empregadora. Neste 

sentido, compreende-se então que a gestão das instituições sociais que são 

cadastradas e atendidas pelo Programa é o principal eixo de trabalho deste 

profissional. 

O Assistente Social no PMB é responsável por realizar visitas de triagem para 

o cadastro das Entidades Sociais levando em consideração as características e 

carências sociais da mesma. Nesta visita, é preciso avaliar a documentação da 

Entidade para fins de registro e regulamentação com os critérios de atendimento do 

Programa Mesa Brasil previstos no Manual de Boas Práticas Técnico Administrativas 

do Programa Mesa Brasil SESC Paraná, 2014: possuir CNPJ, Estatuto Social, Ata 
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da última eleição, Registro no Conselho de Assistência Social, Saúde e/ou 

Educação; prestar atendimento gratuito; atender sem distinção de credo, etnia ou 

religião; não agregar a ação a qualquer prática religiosa ou credo; pode ou não 

atender em sistema de abrigo; não ter vínculo político partidário; preparar e servir a 

comida no prato; possuir cozinha, despensa e refeitório adequados; e ter 

disponibilidade para participar de palestras e/ou outras ações educativas. 

Após a entidade já estar cadastrada e atendida, é necessário realizar visitas 

técnicas no mínimo duas vezes ao ano, para verificação e atualização dos dados da 

situação populacional e atualização dos documentos, preenchendo a planilha de 

capacidade produção e atualizando no sistema as demais planilhas. 

Além disso, é preciso manter as pastas dos documentos das Instituições 

organizadas dispondo: Ficha de atualização de Dados, com relatório de visita, ficha 

de monitoramento e parecer social; Ficha de Cadastro da instituição, com relatório 

de visita e parecer social; CNPJ; Estatuto Social; Ata atualizada; Registro atualizado 

no Conselho de acordo com as respectivas áreas de atuação: Assistência Social, 

Saúde e Educação (Municipal ou Federal); e o Termo de Cooperação entre a 

entidade e o SESC. 

Identifica-se a partir desta atribuição privativa neste campo de trabalho que o 

Assistente Social não atende diretamente o usuário, sendo sua demanda direta as 

instituições cadastradas no programa. Isto significa que é feito um corte na realidade 

social e o foco passa a ser esta instituição e sua clientela. 

 

O MESA BRASIL não faz atendimento direto a pessoas físicas. Todo 
o trabalho é direcionado às instituições sociais cadastradas, com 
prioridade para as mais carentes. É através destas instituições que 
as pessoas são atendidas. (MARTINI, 2009, p. 8). 

 

Conforme a Lei 8.662/93 Art. 4º (BRASIL, 1993, não paginado), “XI - realizar 

estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais 

junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades” compete ao Assistente Social inserido no Mesa Brasil a realização de um 

diagnóstico social para o levantamento do perfil sócio econômico das instituições 

para a concretização do atendimento e não exclusão das instituições com maior 

nível de carência. 

Além da gestão da instituição e o que diz respeito à essa função, é salientado 
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pelos pesquisados o desenvolvimento de ações educativas no tocante a área social, 

sobretudo na prestação de informações e orientações aos profissionais e voluntários 

das instituições sociais para a produção de uma alimentação segura e um maior 

empoderamento dos sujeitos beneficiados através das ações educativas, da 

qualificação gerencial, administrativa e pedagógica das instituições sociais 

beneficiadas. Percebe-se que nas ações educativas desenvolvidas utiliza-se de 

estratégias e conteúdos variados de interesse dos usuários, proporcionando maior 

participação e consequentemente maior entendimento da proposta estabelecida. 

Para casos especiais de entidades que não cumprem com os critérios de 

atendimento, devem ser devidamente verificados pela equipe estratégica de cada 

Programa, o Assistente Social é demandado para emitir Parecer Técnico Social, 

enviado à Administração Regional para aprovação da Direção Regional, disposto 

nas atribuições privativas do Assistente Social, “IV - realizar vistorias, perícias 

técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 

Social” (BRASIL, 1993, não paginado) e conforme salienta os próprios profissionais: 

 

SUJEITO A: “Conforme acima descrito, além do apoio ao profissional 
de nutrição, entendemos como privativa a atuação das visitas, 
cadastro, monitoramento, pareceres, documentação e instrumental”. 
SUJEITO B: “Parecer social e ações educativas na área específica 
de serviço social”. 
SUJEITO C: “Supervisão de estágio em serviço social, parecer 
técnico social e ações educativas e oficinas (geração de trabalho e 
renda) na área Social”. 

 

Vale ressaltar a atribuição privativa deste profissional no que diz respeito a 

supervisão de estágio, previsto na Lei 8662/93 Art. 5º VI - treinamento, avaliação e 

supervisão direta de estagiários de Serviço Social (BRASIL, 1993). É uma 

importante ação frente a um campo de atuação considerado novo, mas com funções 

que legitimam a profissional e permitem um grande arcabouço de conhecimento 

frente ao aprendizado do estagiário. 

Neste sentido, estes profissionais que, por meio de suas ações específicas, 

trabalham para otimizar os objetivos institucionais do Programa Mesa Brasil SESC e 

garantir o atendimento às necessidades alimentares de milhares de pessoas 

cadastradas pela entidade, participam nos processos de planejamento, gestão e 

execução da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, comprometidos com a 

superação da fome que vai muito além de uma forma padronizada de atuação. 
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SUJEITO A: “A atuação no PMB - Programa mesa Brasil SESC, vai 
muito além das funções estabelecidas no Manual de Procedimentos, 
pois em cada apresentação ou visitas técnica, podemos juntos as 
Instituições cadastradas, orientar sobre o resgate da cidadania 
institucional e através das ações educativas abrangemos um número 
de multiplicadores através dos assuntos desenvolvidos que auxiliam 
na melhoria da qualidade de vidas dos envolvidos através do 
conhecimento troca de práticas exercidas pela população”. 

 

O assistente social insere-se no programa Mesa Brasil em um trabalho de 

interdisciplinaridade, através da articulação de saberes e na construção de 

estratégias para desenvolver as ações. A relação entre o Serviço Social e as 

questões nutricionais, é uma relação indispensável frente a todos os impasses desta 

temática. Foi indagado aos pesquisados sobre quais profissionais eram envolvidos 

no Programa e se eles concordavam que havia um trabalho interdisciplinar no 

cotidiano do exercício profissional, e todos afirmaram que ocorre e salientam 

também a importância. 

 

SUJEITO A: “Nutricionista - Compõe a equipe estratégica com a 
assistente social e o trabalho depende de ambos profissionais para 
sua execução”. 
SUJEITO B: “Profissional de Nutrição. Existe um trabalho 
interdisciplinar, pois as áreas estão interligadas”. 
SUJEITO C: “Nutrição. Há um trabalho interdisciplinar onde áreas 
estão interligadas e fazem uma gestão compartilhada dentro da 
especificidade de cada área”. 

 

Por fim, a intervenção do Serviço Social no interior das ações do Programa 

Mesa Brasil é fundamental para maior operacionalização do enfrentamento da 

questão social da fome da insegurança alimentar de milhares de pessoas, sendo 

este o objeto interventivo da profissão. 

 

4.3.3 O Assistente Social Inserido na Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Tendo o Serviço Social estabelecido uma reflexão crítica e transformadora da 

realidade posta, contribuindo para o empoderamento dos grupos sociais envolvidos, 

gerando oportunidades para os sujeitos individuais e coletivos, bem como a 

efetivação dos direitos inerentes a pessoa humana, a profissão se insere na atuação 

junto a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Diante da problemática da Segurança Alimentar e Nutricional, é fundamental 
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ressaltar o direito à alimentação enquanto direito humano, visando uma política de 

distribuição equitativa de alimentos que garanta a toda sociedade acesso 

permanente a uma alimentação de qualidade. 

Neste sentido, o Assistente Social apresenta-se como um significativo 

instrumento de combate a situação de pobreza e desnutrição que afligem a 

sociedade, ampliando as condições de acesso aos alimentos, a função de realizar 

mediações que visem à viabilização de direitos, contribuindo com a inclusão e 

diminuição da desigualdade social. 

Para uma operacionalização eficaz na política, o profissional inserido na 

mesma deve possuir clareza acerca do seu funcionamento e efetividade. Logo, foi 

indagado aos entrevistados no que diz respeito a compreensão deles sobre a 

Política de Segurança Alimentar e Nutricionais, que mantêm as suas respostas em 

linha com as questões acerca da Soberania Alimentar e do enfrentamento da fome e 

da insegurança alimentar e nutricional. 

 

SUJEITO A: “A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 
compreende a 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”. 
SUJEITO B: “A Política de Segurança Alimentar e Nutricional garante 
direitos as pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar 
e nutricional, além de nortear as ações nesta área”. 
SUJEITO C: “A Política de Segurança Alimentar e Nutricional como 
já pontuado é uma Política transversal a Política de Assistência 
Social que garante o direito à Alimentação na quantidade adequada 
e permanente as pessoas que vivem em situação de insegurança 
alimentar e nutricional”. 

 

Sendo assim, o Serviço Social se contextualiza no âmbito desta política por 

meio de um canal de acesso ao direito à alimentação, como porta de entrada que, 

em conjunto com outras políticas, buscam resgatar a autonomia e o empoderamento 

da população beneficiada com o Programa Mesa Brasil por meio das capacitações 

sistemáticas e oficinas. 

Vale ressaltar que é necessário primar-se pelo caráter da intersetorialidade no 

exercício profissional vinculado a SAN, ou seja, políticas intersetoriais articuladas 

entre diversos setores e âmbitos da sociedade, que ofereçam condições concretas e 

profissionais atuantes nesta área aptos ao conhecimento da realidade, para que 
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diferentes grupos sociais e suas especificidades possam ter o pleno acesso ao 

direito humano a alimentação adequada, conforme aponta o sujeito A da pesquisa. 

 

SUJEITO A: “Com a ampliação do conceito da SAN no cenário 
nacional, relacionando-o com a promoção da saúde e a questões de 
caráter Inter setorial, a atuação do assistente social necessita estar 
em consonância com as atuais políticas públicas e com as diretrizes 
que norteiam a sua formação profissional”. 

 

A SAN não pode ser visualizada como questão individual, de 

responsabilidade única do indivíduo, mas sim de responsabilidade coletiva e de um 

conjunto em consonância com as atuais políticas públicas, com base em efetivar as 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e 

que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

Contudo, mesmo com todo avanço e reconhecimento da profissão inserida 

neste campo específico através de profissionais que executam o direito à 

alimentação de diversos usuários de forma indireta, não deixa ser uma política nova 

em consonância com a atuação profissional. 

 

SUJEITO B: “Ainda é um campo de atuação novo, porém com muitas 
oportunidades frente a uma demanda pouco estudada mais com uma 
enorme importância”. 
SUJEITO C: “Sendo esta uma política nova para a atuação do 
profissional assistente social este se depara com novos desafios. O 
Serviço Social é uma profissão que está inserida na questão social 
que é dinâmica e responde as demandas postas”. 

 

Os entrevistados salientam a questão do novo, mas também assumem uma 

postura de credibilidade a este campo que possui uma enorme demanda posta e 

uma importância significativa de enfrentamento a questão social. 

Neste sentido, após compreender as ações desenvolvidas pelos profissionais 

de Serviço Social, inseridos em uma equipe multiprofissional e num trabalho 

intersetorial, foi indagado a respeito as dificuldades, os limites e desafios presentes 

no cotidiano de atuação, referindo especificamente aos desafios relacionados às 

particularidades do Serviço Social. 

 

SUJEITO A: “O reconhecimento tanto das políticas públicas voltadas 
ao tema quanto da formação profissional estão presentes nas 
articulações, porém com percepções contraditórias. Percebemos 
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uma limitação de ações na instância pública como uma barreira 
importante da atuação do assistente social”. 
SUJEITO B: “Os desafios e dificuldades são a inserção do 
profissional neste campo/ área, pois a profissão é pouco conhecida 
pelos gestores o que acaba dificultando o acesso dos mesmos às 
áreas tão importantes como a política de SAN”. 
SUJEITO C: “Outra dificuldade é a realização dessas ações de forma 
transversal as outras Políticas como saúde, educação e assistência, 
fato este que tais secretarias já estão sobrecarregadas e 
desconhecem a SAN enquanto Política Pública e pelo 
desconhecimento ou impossibilidade transferem a responsabilidade 
única e exclusiva a Secretaria da Agricultura deixando de 
comparecer em reuniões de Conselho, Conferências, etc.”. 

 

Contudo, a promoção da soberania alimentar através do alimento que chega 

onde precisa, a educação alimentar e nutricional, o combate à fome e ao 

desperdício, a superação da subnutrição, são avanços alcançadas, que se apontam 

como potencialidade do Programa Mesa Brasil SESC. 

No entanto, é pertinente que as ações dos assistentes sociais estejam 

coerentes com as mudanças na conjuntura socioeconômica do país, tendo o Serviço 

Social a função de realizar mediações que visem à viabilização de direitos, 

contribuindo com a inclusão e diminuição da desigualdade social. 

Ou seja, dar acesso ao alimento de qualidade e de forma sistemática 

complementando e enriquecendo nutricionalmente a refeição oferecida nas 

Instituições Sociais, além de promover o desenvolvimento e autonomia dos gestores 

sociais por meio das capacitações mensais, é o resultado que se tem com profissão 

do Serviço Social inserida neste campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender o trabalho do 

profissional de Serviço Social – o Assistente Social – no campo da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional, tendo como base de reflexão o Programa Mesa 

Brasil SESC Paraná. 

Foi levantado o caminho de construção conceitual de Segurança Alimentar e 

Nutricional e suas configurações enquanto política, dada limites e retrocessos que 

impediam o avanço fiel da mesma. Levantado os marcos legais desta, conclui-se 

que foi de grande relevância para a consolidação de uma política de Estado voltado 

ao combate efetivo da fome no Brasil. 

O Brasil possui destaque por ser um dos maiores países produtores mundiais 

de alimentos, em razão da sua capacidade agrícola e extensão territorial. Contudo, 

atualmente caminha para retornar ao Mapa da Fome, vista o alto índice de 

desemprego, de cortes no programa Bolsa Família que beneficia milhares de 

famílias baixa renda, a garantir o acesso a serviços essenciais, como saúde, 

educação e alimentação. 

A desigualdade social, a histórica concentração fundiária, a monocultura para 

exportação e nutrição animal são apontados como elementos que impedem o 

acesso de alimentos para todos neste País. “Enfrentar a fome é enfrentar a pobreza 

extrema. Na medida em que se coloca a questão da alimentação no âmbito da 

saúde pública, trilhamos o caminho certo”, disse o economista Francisco Menezes 

(2018, não paginado). 

Nesse cenário, torna-se emergente a atuação de profissionais qualificados 

para elaborar, coordenar, executar e avaliar a política de SAN, enquanto prestadora 

de serviços voltados à população 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. 

Afirmando que a fome é uma expressão da questão social, e que por meio 

dela é possível identificar as suas mais variadas expressões da desigualdade social 

e da exclusão social, cabe a elaboração, a implementação, a execução e a 

avaliação de políticas sociais, que visem ação e controle sobre as necessidades 

sociais básicas das pessoas que não são atendidas pelo modo capitalista de 

produção. Levando em consideração que esses serviços competem ao Assistente 
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Social, configurou-se um espaço de atuação para tal profissão. 

 

É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, 
situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos 
quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em 
sociedade. (IAMAMOTO, 2004, p. 28). 

 

Sendo assim, considerando a interdisciplinaridade do profissional de Serviço 

Social e a alimentação como multideterminada, o Assistente Social executa a 

efetividade de tal política em conjunto com a agricultura, a educação, a saúde, a 

assistência social, entre outras áreas, de modo a promover ações de integração 

entre diversas políticas públicas nacionais, no sentido de garantir a intersetorialidade 

do serviço e a efetivação do direito à alimentação. 

Um exemplo efetivo de atuação do Assistente Social frente à Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional é o Programa Mesa Brasil executado pelo SESC 

(Serviço Social do Comércio). Se trata de uma rede nacional de banco de alimentos 

contra a fome e o desperdício. “É uma ação conjunta que integra Sesc, empresas 

públicas e privadas, entidades sociais e voluntários na promoção da segurança 

alimentar e nutricional de milhões de brasileiros”. (SESC DN, 2015, p. 191). 

A sua estratégia de mobilização se dá através de parceiros como agricultores 

e mercados, que permitem que o programa vá e faça a coleta de alimentos que 

estão em estado excedente ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda 

estão aptos ao consumo. O objetivo é distribuir esses alimentos coletados as 

instituições que se encontram em situação de vulnerabilidade e estão cadastradas 

no programa para serem atendidas. O resultado final é a diminuição do desperdício 

de alimentos e redução da condição de insegurança alimentar e nutricional de 

milhares de crianças, jovens, adultos e idosos. 

Trata-se de um programa de Responsabilidade Social, cujo papel do 

Assistente Social se faz necessário frente a Política Transversal que é considera a 

Política de SAN. 

Além disso, o papel deste profissional neste campo vai além do Manual de 

Boas Práticas Administrativas do Programa Mesa Brasil SESC. O Assistente Social 

do Mesa Brasil decifra a realidade social de instituições cadastradas e atendidas a 

cada apresentação ou visita técnica realidade, e junto a elas, transforma as 

possibilidades que lhe são dadas, e constrói propostas de trabalho capazes e 
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efetivas por meio das ações educativas no tocante a área social, além de 

desenvolver multiplicadores que promovem a autonomia e melhoram a qualidade de 

vidas dos envolvidos através do conhecimento e troca de práticas exercidas para os 

gestores das instituições, afim de garantir os direitos dos usuários da entidade. 

Salienta-se que os usuários se apresentam como demanda indireta de intervenção 

do profissional. 

E embora o Serviço Social e a Nutrição, principais profissionais hoje inseridos 

no Programa Mesa Brasil, possuam acúmulos teórico-políticos diferentes, o diálogo 

entre essas categorias profissionais é fundamental na construção do trabalho 

coletivo em vista da particularidade de competências e atribuições. O Programa em 

si demanda de uma atitude profissional que permeie reuniões, planejamento e 

debates em conjunto a fim de estabelecer estratégias e possibilidades de 

intervenção profissional frente as demandas sociais postas e em função as 

especificidades do trabalho. 

É notório alguns limites de atuação do Assistente Social dentro deste campo 

sociocupacional de atuação, uma vez que se trata de uma Política Pública 

considerada relativamente nova, levando em consideração a sua construção e 

efetividade, o que implica em desafios a serem enfrentados. 

A área de Segurança Alimentar e Nutricional ainda tem muito a ser explorada, 

onde o maior desafio é ter implantado em todas os municípios e estados do país o 

Conselho Municipal de SAN e CAISAN (Câmaras Intersetoriais que elaboram e 

executam as ações dessa política), principalmente para garantir a todos os 

municípios recursos que não utilizados, retornam para o Governo Federal e deixam 

de ser aplicados em ações que irão beneficiar diretamente famílias em situação de 

vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. 

Conclui-se, então, que o Assistente Social é um profissional qualificado 

teoricamente, imbuído de um projeto ético-político, capaz de fazer uma leitura com 

visão de totalidade das questões que lhes são apresentadas, inclusive na Política de 

SAN, dentro de um contexto social onde alcança a promoção da Soberania 

Alimentar, do Direito Humano à Alimentação Adequada, da educação alimentar e 

nutricional, da superação da subnutrição e do combate à fome e a redução do 

desperdício. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada “A 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA NO 

SERVIÇO SOCIAL”, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em 

Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina (UEL), a ser orientado pela 

Prof.ª Dr.ª Vera Lucia Tieko Suguihiro e realizado pela graduanda Beatriz Bonani de 

Oliveira, estagiária do Programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (SESC), 

da unidade de Londrina Aeroporto na cidade de Londrina – Paraná. 

 

O objetivo da pesquisa é “Analisar a política de segurança alimentar e nutricional 

através do trabalho do serviço social articulado com a intersetorialidade, tendo como 

base o Programa Mesa Brasil do SESC para contextualizar um campo de atuação 

do profissional assistente social”. 

 

Sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: será 

encaminhado via e-mail um questionário a ser respondido como forma de entrevista. 

Encontrar-se-á em anexo no mesmo e-mail o presente Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que confirmará sua aceitação em colaborar com a pesquisa. 

 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo 

você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, não será utilizado 

nenhum registro com fotos ou gravações, e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

 

Os questionários que forem respondidos serão devidamente arquivados após a 

tabulação dos dados. Esclarecemos ainda, que o (a) senhor (a) não pagará e nem 

será remunerado (a) por sua participação. 
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Os benefícios esperados com sua aceitação em responder o questionário de 

entrevista serão: compreender a atuação profissional do assistente social em sua 

atuação no campo da segurança alimentar e nutricional, especificamente no 

Programa Mesa Brasil SESC-PR que executa tal política, para aprimorar o 

conhecimento quanto ao papel do Serviço Social nessa área. 

 

Quanto aos riscos, pode-se afirmar que não estarão presentes em nenhum momento 

durante ou após o término da pesquisa, pois as informações prestadas pelos 

profissionais não serão utilizadas para avaliar a qualidade da atuação e postura do 

profissional em suas respectivas unidades, nem mesmo realizar comparações com 

os demais profissionais entrevistados. Além do mais, não se tem o intuito de fazer 

uma abordagem investigativa sobre o desempenho do Programa Mesa Brasil 

desenvolvido pelo SESC-PR. 

 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor (a). 

 

Londrina, 11 de novembro de 2018. 

 

Pesquisador Responsável 

 

Eu, BEATRIZ BONANI DE OLIVEIRA, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao estudo de pesquisa supra nominado. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: __________________________________. 

Data: ______________________ 

 

 

Eu, _____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os objetivos e 

procedimentos, concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa 

coordenada pela aluna de Graduação em Serviço Social, Beatriz Bonani de Oliveira. 

Assinatura e carimbo:___________________________________. 

 

Data:___________________ 



73 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme dados pessoais abaixo: 

Nome: Beatriz Bonani de Oliveira 

Endereço: Rua Delaine Negro, 90, Bairro Alto da Colina – Londrina PR 

Telefone: (43) 3305-7878 

Celular pessoal: (018) 997527965 

E-mail: bia.boni4@hotmail.com 
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APÊNDICE B – Questionário de Entrevista 

 

Questionário de Entrevista 

 

1. Identificação Pessoal: 

▪ Nome do Profissional: 

▪ Idade: 

▪ Cidade: 

 

2. Formação Profissional: 

▪ Ano de formação em Serviço Social: 

▪ Possui pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)? Se sim, qual, 

onde, e em que área. 

▪ Teve experiência profissionais anteriores como assistente social? Quais? 

 

3. Campo de Trabalho Profissional: 

▪ Qual a forma de ingresso no Programa Mesa Brasil SESC?  

▪ Há quanto tempo você atua como assistente social no PMB SESC? 

▪ Quais os profissionais envolvidos no programa? Você concorda que há um 

trabalho interdisciplinar no cotidiano do exercício profissional? Comente. 

▪ Quais as ações e atividades que você desenvolve no Programa Mesa Brasil? 

Quais são consideradas ações privativas do assistente social? 

▪ Como você avalia o Serviço Social no Programa Mesa Brasil SESC-PR? 

 

4. Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

▪ Como você compreende a Política de Segurança Alimentar e Nutricional? 

▪ Como você contextualiza o Serviço Social no âmbito desta política? 

▪ Como você analisa a atuação do assistente social no âmbito da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? 

▪ Quais os desafios/dificuldades profissionais presentes no cotidiano do 

exercício profissional na execução da política de SAN? E quais as possibilidades? 


