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A política pública de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), no Brasil, ganhou
notoriedade com a formulação e implementação do Programa Fome Zero (PFZ). Exemplos
de diagnósticos de ações existentes nos três eixos (produção, comercialização e consumo
de alimento) têm ajudado no desenho de linhas a serem implementadas no âmbito das
políticas de SAN. A questão local ganha importância na análise desta política, que apresenta
um caráter transversal, pois “conversa”, diretamente com outras políticas públicas. É na
ponta que as ações são realizadas e os impactos são percebidos. A pesquisa baseia-se na
análise comparativa da execução e do comportamento das ações/políticas de SAN no
município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro. Propõe-se investigar
como esse pressuposto se evidencia na prática. Como essa política se manifesta de forma
transversal, tendo como base argumentativa a própria composição do conselho municipal de
SAN do município de Campos dos Goytacazes (COMSEA), no que se refere aos 1/3 dos
representantes do poder público composto oito secretarias de governo. Resumindo, como as
instâncias do poder público local compreendem e interagem com as políticas de SAN. A
pergunta que norteia é: de que maneira o poder público municipal de Campos dos
Goytacazes interpreta a política de Segurança Alimentar e Nutricional e como isso interfere
nas formulações e na eficácia de suas ações? Para essa investigação, será realizada um
diagnóstico das ações de SAN no município, análise documental dos documentos oficiais do
COMSEA, mapeamento das ações/políticas dos órgãos representantes do poder público no
COMSEA referentes às ações que tenham relações com a temática de SAN, entrevistas
com atores políticos dessas secretarias. A análise dos dados terá como referencial teórico
Cunha et al (2000) que estabelece bases comuns de interpretação da formais locais de
organização e efetivação das políticas locais de SAN juntamente com o referencial as
políticas públicas transversais e intersetoriais que trazem um conjunto de inovações na
gestão pública.
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