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DISCIPLINA
Seminários de orientação (o processo de construção do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional).
Só para orientandos

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Estes seminários de orientação se central na compreensão do contexto institucional
governamental durante o governo Fernando Henrique Cardoso e do primeiro ano do governo
Lula. Este contexto parece relevante para a compreensão dos processos de aglutinação de um
grupo em torno de propostas alternativas ao posicionamento governamental, que ganharam
expressividade no Conselho nacional de segurança alimentar e nutricional (CONSEA) a partir de
2004.
Para mapear esse contexto, uma revisão da literatura que trata da história das políticas de
alimentação e nutrição, assim como as de segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Como hipóteses, partimos da identificação prévia de quatro momentos a serem examinados, a
saber:
1) A extinção do Consea logo no inicio do governo FHC, e a criação do Comunidade
Solidária.
2) A extinção de autarquias (entre as quais o INAN) no contexto da reforma Bresser e sua
substituição por políticas setoriais (como a Política de Alimentação e Nutrição)
3) A participação do governo brasileiro e dos movimentos sociais na Cúpula Mundial de
Alimentação e Nutrição em 1996.
4) As disputas entre 2003 e 2004 entre a vertente do Fome Zero e a vertente do Bolsa
Família no interior do governo Lula.
As atividades de orientação devem produzir quatro seminários, abertos a convidados e outros
alunos interessados não inscritos na disciplina. A ideia é gerar quatro momentos de debate sobre
esta tarefa de contextualização.

BIBLIOGRAFIA INDICADA:

A busca bibliográfica está incluída nas atividades dos seminários de orientação.
Pontos de partida são três trabalhos de dissertação e teses defendidas no tema.

Gabriele Carvalho de Freitas. Da Fome a Segurança Alimentar e Nutricional: análise da (re)criação do CONSEA no
primeiro Governo Lula. 2017. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.

Kelly Polliany de Souza Alves. Entre a transição institucional e a transição nutricional: descortinando a trajetória
da nutrição em saúde pública à atenção nutricional no Sistema Único de Saúde e a. 2019. Tese (Doutorado em
Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Cláudia Roberta Bocca Santos. Política Municipal de Alimentação e Nutrição da Cidade do Rio de Janeiro: uma
narrativa sobre seu processo de formulação. 2014. Tese (Doutorado em Alimentação, Nutrição e Saúde) Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

TIPO DE AVALIAÇÃO:

Seminários durante a disciplina.

