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Se um macaco acumulasse mais bananas do que pudesse comer, 

enquanto a maioria dos outros macacos morresse de fome, os 

cientistas estudariam aquele macaco para descobrir o que diabos 

estaria acontecendo com ele. Quando os humanos fazem isso, nós 

os colocamos na capa da Forbes (SADER, 2021). 

 

 

 

 
  



RESUMO 

BIERWAGEN, M. Y. Resgate e doação de alimentos: uma análise de discursos e 
atores no campo da segurança alimentar e nutricional. 2022. 255 p. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2022. Versão corrigida. 

Resgate e doação de alimentos (RDA) é uma prática que tem emergido no cenário 
das políticas públicas como uma estratégia de enfrentamento da insegurança 
alimentar e de combate a perdas e desperdício (PDA). Reconhecida como solução 
“ganha-ganha” – ganham as pessoas necessitadas, que recebem alimento; ganham 
os doadores, que reduzem despesas com o descarte dos alimentos excedentes; 
ganha o Estado, que pode transferir parte da efetivação do direito à alimentação para 
a sociedade civil – o RDA, no entanto, é uma prática que possui limitações para 
atender adequadamente a todos esses interesses, fundamentalmente porque 
enfrenta as consequências, e não os fatores causais de ambos os problemas. Assim, 
no intento de compreender como e em quem medida o combate às PDA e a promoção 
da segurança alimentar e nutricional (SAN) se associam na prática do RDA no Brasil, 
com subsídios da Teoria de Campos de Ação Estratégica (TCAE), de Neil Fligstein e 
Doug McAdam, e da Análise Crítica de Discurso (ACD), esta tese tem por objetivo 
geral caracterizar a prática do RDA no Brasil, identificando o campo social em que o 
RDA se desenvolve, bem como os discursos e os atores envolvidos. A partir de um 
corpus constituído pelos projetos de lei que versam sobre RDA em trâmite na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, além de uma pesquisa de campo consistente 
em entrevistas semi-estruturadas, a análise das informações foi apoiada pelo uso do 
software de análise de dados qualitativos (SQDA) ATLAS ti 9.0. A TCAE como lente 
teórica permitiu reconhecer o RDA como uma prática que está imersa no campo de 
ação estratégica – CAE da SAN. Identificados os quadros interpretativos (interpretive 
frames), com a ACD foi possível verticalizar o olhar e constituir formações discursivas, 
que, compartilhando de mesmas raízes ideológicas, são reproduzidas pelos os atores, 
mesmo quando estes se situem em posições opostas: a construção do discurso do 
paradoxo escassez-abundância, apontando para a ultrajante coexistência de altos 
níveis de PDA e milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, e a 
representação do alimento como mercadoria. Esses achados indicam existir uma 
apreensão fragmentada do RDA, que é praticado sem que se possa identificar e atingir 
a origem do desperdício e da fome: uma razão fundamentalmente voltada para a 
acumulação, que identifica cidadania à capacidade de pertencer à sociedade de 
consumo e nega a dimensão dignificante do alimento. 

Palavras-chave: Resgate de alimentos. Doação de alimentos. Segurança alimentar. 
Perdas e desperdício de alimentos. Fome. 
  



ABSTRACT 

BIERWAGEN, M. Y. Rescue and food donation: an analysis of discourses and actors 
in the field of food security and nutrition. 2022. 255 f. Thesis (Doctorate in Sciences) – 
School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 
Corrected version. 

Rescue and food donation – RFD is a social practice that has been rising in the public 
policies scenario as a strategy to face food insecurity and food loss and waste – FLW. 
Although acknowledged as a “win-win” solution, once it ensures advantages for all the 
individuals involved in the practice – for the poor, by feeding them; for the donors, by 
avoiding food waste treatment expenses; and for the governments, by partially shifting 
public responsibilities of the right to food effectiveness to the civil society –  RFD has 
limitations to fully address all their interests, mainly because it faces the 
consequences, not the causes of both problems. Thus, to understand how and to which 
extent the practice of RFD may convert the association of the fight against FLW and 
the increasing of food security in a mutual benefiting consortium, based on Strategic 
Action Fields – SAF Theory, of Neil Fligstein and Doug McAdam, in association with 
Critical Discourse Analysis – CDA, this study aims to characterize the practice of RFD 
in Brazil, identifying the social field where it arises, as well as points out the discourses 
and actors involved in it. From a very extensive corpus, which was built up by the bills 
under consideration of the Chamber of Deputies and the Federal Senate, and 17 
interviews, the analysis was supported by the software ATLAS ti 9.0. The SAF Theory 
as a theoretical lens allowed to identify RFD as a practice immersed on the SAF of 
food security and nutrition, and to trace the interpretive frames, and the CDA as a 
method made possible to deepen the analysis through the outlined discoursive 
formations.  Thereby, the findings pointed out to a ideological shared basis, that are 
embedded and reproduced by the actors worldviews, even when they are in opposite 
sides. This ideological basis comprises the “scarcity-abundance paradox” discourse, 
addressing to the outrageous coexistence of high levels of FLW and millions of people 
living in food insecurity, and the “food as a commodity” discourse. These findings 
suggest that there is a piecemeal comprehension of RFD, that is taken without 
perceiving the source of waste and hunger: the rationale driven by capital accumulation 
which links citizenship to consumerism and purchasing power and denies the 
dignifying dimension of food.  

Keywords: Food rescue. Food donation. Food security. Food loss and waste. Hunger. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alimentos próprios ao consumo humano, que, por diversas razões, terminam 

descartados pelo sistema de produção alimentar, têm motivado especial atenção das 

políticas públicas, tanto por representar uma possível fonte de recursos para quem se 

encontra em algum nível de insegurança alimentar, como também por constituir uma 

sobrecarga negativa aos sistemas de tratamento de resíduos sólidos. Dar-lhes a 

destinação mais proveitosa possível tem se tornado, mais que fundamental, urgente. 

Entre os destinos que esses alimentos podem tomar – desviando-se do 

caminho do descarte – o resgate e doação de alimentos (RDA) tem se apresentado 

como uma interessante alternativa na prevenção a perdas e desperdício de alimentos 

(PDA), por possibilitar benefícios tanto ao sistema de tratamento de resíduos, como 

às pessoas em situação de insegurança alimentar. 

No entanto, um olhar mais atento aos antecedentes do surgimento da prática 

do RDA revela um cenário não tão vantajoso como pode parecer. Afinal, se se trata 

de alimento apto ao consumo humano, por que estaria sendo desviado do sistema 

alimentar? Se esse alimento demandou investimento de recursos materiais e 

humanos, desperdiçar não seria “dinheiro jogado fora”?  E, se a suficiência alimentar 

global já foi alcançada (ALEXANDRATOS, 1995; FAO, 2013), por que ainda não se 

erradicou a fome e a desnutrição? 

Entre os diversos caminhos que se poderia tomar para alcançar respostas a 

essas questões, essa pesquisa assume como ponto de partida esse paradoxal estado 

de coisas só se explica e se sustenta se a principal função atribuída ao alimento não 

for a de alimentar pessoas,  mas de servir a outros fins, como, por exemplo, ser 

elemento de troca mercantil (GONÇALVES-DIAS, 2018; RIBEIRO; JAIME; 

VENTURA, 2017). 

Essa concepção, no entanto, diverge daquela que tem orientado a ordem 

jurídica internacional e brasileira, que reconhecem ao alimento status de promotor da 

dignidade humana: assim preconizam o direito humano à alimentação adequada 

(DHAA) e o direito social à alimentação, conforme inscrito na Constituição Federal de 

1988 (CF/1988) 1.  

 
1 Incluído no art. 6º da CF/1988 por meio de Emenda Constitucional (EC) n. 64/2010 (BRASIL, 2010). 
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Além disso, se oferecer comida a quem necessita é prática conhecida em 

diversas épocas e culturas, a doação de alimentos oriundos de resgate, no entanto, é 

marca distintiva do tempo presente, fundamentalmente porque, mais do que 

“excedentes”, esses alimentos são “excessivos”: não são um mero adicional para 

enfrentar eventuais situações de escassez, mas são permanentemente produzidos 

para compensar o que é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia alimentar. 

Os bancos de alimentos, embora ainda sejam as principais estruturas para a 

prática do RDA, só se podem conceber e se expandir– como de fato ocorreu2 – num 

ambiente em que os alimentos produzidos, uma vez perdido o seu valor comercial, 

tenham que receber um fim segundo a lógica do menor custo possível.  E embora o 

alimento possua uma face humanizadora e dignificante, sendo um elemento 

imprescindível para a concreção de direitos (direito à vida, à saúde, à alimentação), 

na lógica do alimento-mercadoria, o que prevalece na decisão de descartar ou 

reaproveitar é, invariavelmente, o cálculo matemático e não o seu valor nutricional.  

Ao mesmo tempo, a existência de um destino alternativo aos alimentos 

excedentários, ou seja, o seu direcionamento para a doação de alimentos só se 

explica se houver muitas pessoas que, de forma episódica ou perene, não consigam 

manter um padrão de rendimentos que lhes possibilitem comprar sua própria 

alimentação.  

Nesse aspecto, aliás, vale sublinhar as evidências de que a condição de  

pobreza alimentar (food poverty), assim entendida a falta de recursos para aquisição 

da alimentação própria e de sua família (ALEXANDER; SMAJE, 2008; GONZÁLEZ-

TORRE; LOZANO; ADENSO-DÍAZ, 2017), tem deixado de ser um fato característico 

dos países em desenvolvimento para, progressivamente, também se instalar em 

países desenvolvidos.  

As inúmeras possibilidades de compreender o papel e o significado dos 

alimentos excedentes (surplus food), bem como a necessidade de “desnormalização” 

das PDA, exigem, portanto, uma compreensão que ultrapasse o senso comum, 

 
2 O conceito de banco de alimentos surgiu em 1967, desenvolvido por John Van Hengel, nos Estados 
Unidos. Van Hengel, que era voluntário numa cozinha comunitária no Arizona, teria se inspirado numa 
conversa com uma mulher que costumava buscar comida nas latas de lixo do mercado, a partir da sua 
observação de como seria vantajoso se houvesse um lugar onde, assim como os bancos guardam 
dinheiro para usos futuros, os alimentos descartados pudessem ser armazenados para quem deles 
precisasse. A partir desse insight, Van Hengel criou o primeiro banco de alimentos do país, o St. Mary’s 
Food Bank (FEEDING AMERICA, [s.d]). 
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desvelando os (des)caminhos das práticas relacionadas ao combate a PDA e à 

promoção de SAN via RDA, sobretudo pela proximidade que guarda com a ideia de 

que, “o que sobra deve ser encaminhado para onde falta”.  Esta é a proposta central 

desta tese. 

1.1 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DE PESQUISA 

Perdas quantitativas e qualitativas de alimentos sempre estiveram presentes 

na história, decorrentes de mudanças do clima, da falta de tecnologia e infraestrutura, 

da precariedade de condições sanitárias etc. Eram perdas involuntárias, que ocorriam 

pelo desconhecimento ou pela falta de controle humano sobre tais condições 

(SCHNEIDER, 2013). 

Diferentemente é a situação das PDA no mundo contemporâneo, cuja 

ocorrência, mais do que produto de acontecimentos extraordinários ou do mero acaso, 

é resultado de decisões e escolhas humanas: enquanto as PDA destinados ao 

consumo humano giram em torno de aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas ao 

ano, o que corresponde a 1/3 da produção mundial de alimentos (FAO, 2014; HLPE, 

2014), mais de 2 bilhões de pessoas vivem em severa ou moderada insegurança 

alimentar3, e um em cada 7 recém-nascidos sofre de baixo peso (FAO et al., 2019). 

Ou seja, há uma conjugação de interesses e esforços humanos que passa indiferente 

à condição de vida de uma parte expressiva da população mundial, e prefere descartar 

quantidades gigantescas de alimentos a alimentá-la. 

Nesse cenário, em que a escassez convive com a abundância, (ROVATI, 2015; 

SERT et al., 2018), outra importante consequência dessas perdas é que representam 

um peso para o meio ambiente, pois são oriundas de um processo produtivo que 

avança sobre água, terra, energia e recursos naturais, com impacto que é tanto maior 

quanto o nível de processamento dos produtos alimentícios, assim como quanto mais 

adiante estiver nas etapas da cadeia (FAO, 2015). 

O quadro tende a se agravar, caso não sejam tomadas medidas para redução 

de PDA e aumento da oferta de alimentos. Isso porque as previsões de crescimento 

 
3 Baseada na Escala de Experiência em Insegurança Alimentar (Food Insecurity Experience Scale - 
FIES), considera-se insegurança alimentar severa a que se relaciona ao conceito de fome, e 
insegurança alimentar moderada a incerteza quanto a ter acesso ao alimento, sendo forçado a 
comprometer a qualidade ou quantidade de alimento consumido (FAO, [s.d.]). 
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populacional apontam para, aproximadamente, 9,8 bilhões de pessoas até o ano de 

2050, com possibilidade de chegar até 2100 com 11,2 bilhões de pessoas; o que, para 

fazer frente a esse estado de coisas, deve exigir o aumento da produção, até 2050, 

de 60% para a produção agropecuária, e de 50% das fontes de matéria-prima para 

biomassa energética (BELIK, 2018a). 

Com esses números, o argumento “produtivista”, favorável ao aumento da 

produção para fazer frente às demandas que virão pelas próximas décadas, tem 

perdido força e cedido espaço para a estratégia alternativa da redução de  PDA 

(BELIK, 2018a).   

Assim, o RDA, enquanto prática de desviar alimentos aptos ao consumo 

humano da rota do tratamento de resíduos para encaminha-los para o consumo de 

pessoas em insegurança alimentar (HECHT; NEFF, 2019; MOUSA; FREELAND-

GRAVES, 2017; REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015), tem emergido no 

campo das políticas públicas como uma resposta capaz de articular soluções entre as 

esferas de interesse, num verdadeiro  esquema “ganha-ganha” (fig. 1).   

O resgate de alimentos é prática que está conceitualmente associada à doação 

de alimentos (BAGLIONI; PIERI; TALLARICO, 2017; GARRONE; MELACINI; 

PEREGO, 2014a; GUNDERS, 2012; POPPENDIECK, 1994; REYNOLDS; 

PIANTADOSI; BOLAND, 2015), e não só tem sido invocado para solucionar os 

problemas de insegurança alimentar, possibilitando acesso à comida aos que não 

possuem recursos (AIELLO; ENEA; MURIANA, 2015; ALEXANDER; SMAJE, 2008; 

MOUSA, 2018; REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015), mas também para 

auxiliar a gestão de resíduos sólidos, pois, ao impedir que alimentos ainda aptos ao 

consumo humano se tornem resíduo, previne o desperdício, alonga o tempo de vida 

útil dos aterros, garante aproveitamento dos recursos empregados na sua produção 

(água, energia, terra, insumos, equipamentos agrícolas etc.), além de outros 

benefícios (FAO, 2013). 
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Figura 1 - Campo de integração entre gestão de resíduos sólidos (GRS), insegurança alimentar e 
PDA 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

É importante ressaltar que PDA e insegurança alimentar, apesar de 

constituírem problemáticas muito próximas, não se confundem (CHABOUD; 

DAVIRON, 2017), e não devem ser reduzidas a uma mera operacionalização de 

mecanismos que permitam apenas fluxo eficiente entre essas esferas. Vale dizer, 

reduzir PDA, mesmo que seja pelo mecanismo do RDA, não implica solucionar os 

problemas da fome e da desnutrição. Há um conjunto de evidências sobre a origem e 

as causas da PDA e da insegurança alimentar que podem explicar a independência 

desses fenômenos, mas sem confundi-los. 

Assim, esse estudo se propõe a responder à seguinte questão: como e em 

que medida o RDA associa o combate às PDA e a promoção da SAN no Brasil? 

Nesse escopo, definiu-se como objetivo geral compreender as visões de mundo 

que conformam e orientam a prática do RDA no Brasil, e como objetivos específicos: 

(1) traçar o contexto político e histórico em que surge e se desenvolve o   RDA; (2) 

com subsídios da TCAE, identificar a arena social do RDA, o seu estado e quadros 

interpretativos; (3) identificar as práticas discursivas desenvolvidas pelos atores 

envolvidos com o RDA (fig. 2). 
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Figura 2 - Questão de pesquisa e objetivos geral e específicos 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O RDA é uma prática que, nas últimas décadas, tem emergido no ponto de 

articulação de duas agendas políticas de peso: a da promoção da segurança alimentar 

e nutricional (SAN) e a da redução das PDA. Direcionando o alimento excedente para 

onde falta, o RDA não só constitui uma resposta a problemas que intuitivamente são 

incompatíveis, mas, sobretudo, é capaz de estabelecer uma solução de mútuas 

vantagens, uma verdadeira solução do tipo “ganha-ganha”.       

No entanto, esse apelo pragmático do RDA deve ser compreendido com 

alguma cautela, já que envolve um sistema concentrado, mas muito complexo, que é 

o das cadeias de produção e consumo de alimentos; e, por outro lado, implica lidar 

com um fenômeno multidimensional, que é a alimentação. 

Assim, cabe em primeiro lugar esclarecer que essas perdas não ocorrem de 

forma ocasional ou aleatória, mas se distribuem segundo um padrão bastante 

sugestivo: enquanto em países desenvolvidos estas se concentram na fase do 

consumo, em países em desenvolvimento, ocorrem na fase da produção (HLPE, 

2014; GROSSO; FALASCONI, 2018). Isso sugere não só a necessidade de se 
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estabelecer objetivos e estratégias diferentes em matéria de políticas públicas de 

combate às PDA, conforme se trate de país desenvolvido ou em desenvolvimento, 

como também exige, para a sua completa compreensão, um olhar problematizado 

sobre o modelo de produção e distribuição atuais, que, voltada sobretudo para o 

abastecimento de insumos da indústria de alimentos processados, tem vazão em 

mercados cujo consumo é estruturado e dependente dessa produção, o consumo de 

massa (RIBEIRO; JAIME; VENTURA, 2017). 

Por outro lado, o enfrentamento da PDA exige transcender interpretações 

economicistas e produtivistas, superando a visão mercantil que se tem sobre o 

alimento para nele reconhecer, também, a sua imprescindibilidade para a reprodução 

da vida e a realização plena da pessoa humana4. Na medida em que a alimentação e 

a nutrição foram alçadas à condição de direito humano, requerem sua universalização, 

bem como respeito e acolhimento a valores cultural-identitários, que permitam 

distinguir o “alimento” da “comida”; isso, todavia, o que não se alcançará enquanto o 

alimento for tratado como mercadoria.  

Ainda que o RDA possa ser a priori classificado como uma solução “ganha-

ganha” –  porque reduz o volume de alimentos descartados, ao mesmo tempo em que 

promove segurança alimentar às pessoas em situação de vulnerabilidade social, o 

que resultaria, ao final, em redução de  PDA –, potenciais doadores parecem ainda 

resistir à prática, seja porque entendem ser menos custoso descartar o alimento, seja 

porque temem ser responsabilizados juridicamente, caso os beneficiários venham a 

sofrer danos à saúde ou à vida, em razão do consumo do alimento doado (AIELLO; 

ENEA; MURIANA, 2015; FAO, 2013).      

Para dirimir essa resistência dos doadores, nos países em que o  RDA tem 

emergido como uma aposta promissora às políticas públicas  para redução de  PDA, 

os governos tem procurado incentivá-lo mediante a concessão de benefícios fiscais, 

além do afastamento, por lei, da responsabilidade civil dos doadores por eventuais 

 
4 Nesse sentido, aliás, principalmente desde meados do século XX, as agendas políticas internacionais 
têm se esmerado na elaboração de um corpo de garantias capaz de resguardar a todos os seres 
humanos o mínimo necessário ao desenvolvimento de uma vida digna, encontrando-se, entre estes, 
evidentemente, o direito à alimentação. Desde documentos internacionais, tais como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, de 1966, o direito à alimentação se reconhece como um direito humano – atualmente 
conhecido pela sigla DHAA (direito humano à alimentação adequada). No direito interno brasileiro, o 
direito à alimentação está contemplado no art. 6º. da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no rol 
dos direitos sociais, além de ser objeto de política pública nacional (Lei n. 11.346/2006) e contar com 
inúmeros programas e projetos sociais, de iniciativa federal, estadual e municipal. 
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prejuízos que os beneficiários possam sofrer em razão do consumo dos alimentos 

doados (COHEN et al., 2006; FAO, 2013; SAKAGUCHI; PAK; POTTS, 2018, entre 

outros). 

Particularmente em relação ao Brasil, as discrepâncias que emergem do 

fenômeno das PDA assumem feições dramáticas, pois,  embora figure entre as 

maiores economias mundiais e seja um dos maiores exportadores de alimentos do 

mundo, acumula grandes perdas tanto na fase produtiva como na de consumo, além 

de se encontrar entre as nações em que o desperdício (na fase de consumo, portanto) 

supera quantitativamente o necessário para alimentar os que passam fome 

(PORPINO; PARENTE; WANSINK, 2015). 

Para fomentar a prática do RDA, ao longo de duas décadas foram 

apresentadas nas casas legislativas federais (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal), mais de 40 projetos de lei visando estabelecer regras para incentivar a 

doação de alimentos e, dentre estes, um número substancial de iniciativas prevendo 

o afastamento da referida responsabilização jurídica do doador. No entanto, até o 

momento nenhuma dessas propostas foi aprovada5. 

Assim, é no mínimo espantoso que, diante das urgências impostas pela fome 

e desnutrição, e com um número significativo de projetos de lei que foram sendo 

apresentados ao longo de duas décadas, pouco tenha se avançado em relação ao 

RDA no Brasil. Como neste período o Brasil incorporou a seu ordenamento jurídico 

duas importantes normas – Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

com a Lei n. 11.346, de 15 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006) e Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, a Lei n. 12.305, 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), sem tratar 

expressamente das PDA, parece mais que oportuno observar esse quadro com 

alguma atenção. 

Por outro lado, considerando relevância prática que o RDA tem assumido, a 

falta de estudos que permitam mensurar com segurança a rentabilidade da 

recuperação de alimentos (AIELLO; ENEA; MURIANA, 2015; ALBIZZATI et al., 2019; 

REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015); o custo do desperdício (GARRONE; 

MELACINI; PEREGO, 2014a; PHILLIPS et al., 2013); assim como os benefícios fiscais 

 
5 Em junho de 2020, após a data estabelecida para a fechamento da pesquisa (31/12/2019), foi 
sancionada a Lei n. 14.016/2020, que “[...] dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a 
doação de excedentes de alimentos para o consumo humano”, e isenta o doador de alimentos de 
responsabilidade civil perante eventuais prejuízos que venham a ocorrer em razão o consumo do 
alimento doado, exceto em caso de conduta intencional de prejudicar (ação dolosa) (BRASIL, 2020b). 
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(GARRONE; MELACINI; PEREGO, 2014a) e ambientais (ALBIZZATI et al., 2019) do 

resgate tem sido apontada como fator crítico para a avaliação da efetividade do RDA 

no combate a PDA. Também se registra carência de estudos sobre a melhoria da 

eficiência dos programas de resgate (LEE et al., 2017) e sobre impactos do resgate 

sobre a pobreza alimentar, a insegurança alimentar ou a fome (BAZERGHI; MCKAY; 

DUNN, 2016; PHILLIPS et al., 2013).  

Já no aspecto metodológico, a literatura também aponta vácuos na produção 

científica dedicada a avaliar e a comparar a efetividade dos diferentes modelos de 

resgate de alimentos (HECHT; NEFF, 2019); para coletar dados sobre o desperdício 

(MOUSA; FREELAND-GRAVES, 2017; WARSHAWSKY, 2016); bem como estudos 

que relacionem a segurança dos alimentos às redes locais de doação, ou sobre o 

papel dos agentes de saúde locais (BIERMA; JIN; BAZAN, 2019).  

Embora todos esses gaps mereçam atenção e abram um interessante leque de 

possibilidades de estudos e pesquisas para aprofundar o conhecimento sobre o tema, 

tais lacunas não impedem investigações, como a que se realizou para fundamentar a 

presente tese, que descrevam e avaliem como se arranja e distribui o poder entre os 

grupos que interagem na prática do RDA. 

Portanto, duas são as contribuições pretendidas: uma, de relevância prática, 

consistente em dar mais clareza aos limites e possibilidades de resultados concretos 

decorrentes do RDA, tanto para promoção da SAN, como para redução de PDA. Como 

se verá adiante, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, o RDA tem se 

estabelecido como um recurso de fácil aceitação – afinal, quem seria contra 

encaminhar alimentos aptos ao consumo humano para quem necessita? – mas, ao 

colocá-lo em prática, há diversos desafios e obstáculos que precisam ser 

contabilizados no momento de elaboração da política pública. 

Também, em razão da prática da doação de alimentos deitar raízes na 

caridade, é necessário ter cautela quanto a uma eventual apropriação do RDA para 

promover medidas assistencialistas de longo prazo: o RDA deve ser excepcional e 

temporário, visando à plena emancipação do cidadão, obrigatoriamente associado a 

outras políticas sociais, de inclusão social e geração de renda, o que implica ter limites 

temporais e circunstanciais a serem observados.  

No domínio empírico, a tese pretende acrescer ao saber científico, 

especialmente às ciências humanas no Brasil, oferecendo uma análise crítica sobre o 

RDA. Situando-se dentro de um quadro macroestrutural de contrarreformas 
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neoliberais, redução do Estado, extinção de direitos, aprofundamento de 

desigualdades sociais, concentração de renda, empobrecimento da cultura, 

aniquilação dos mais comezinhos laços societais, entre tantas outras mazelas, a 

análise parte da consciência de que todos esses elementos, que forjam uma 

concepção de RDA assistencialista, desvinculada do reconhecimento e do exercício 

de direitos, estão em constante disputa com concepções inclusivas e cidadãs, 

constituindo, assim, uma representação parcial da luta política em que se encontra 

mergulhado. 

1.3 DESENHO DA PESQUISA 

A definição da estratégia de pesquisa mais adequada ao objetivo almejado está 

atrelada a uma série de escolhas, explícitas ou implícitas: desde aspectos mais gerais, 

como a corrente de pensamento ou visão de mundo, até os procedimentos 

operacionais dos processos de coleta, análise e interpretação dos dados. Esses 

cuidados garantem ao estudo científico a confiabilidade e a robustez de seus 

resultados, porque asseguram o alinhamento entre as correntes de pensamento e os 

métodos e técnicas que são reconhecidos pela comunidade acadêmica (FEITOSA; 

POPADIUK; DROUVOT, 2009). 

A partir da determinação do objeto e da pergunta de pesquisa – no caso, 

respectivamente, o RDA e qual o seu papel na articulação entre o combate às PDA e 

a promoção de SAN – pode-se projetar o caminho a percorrer; orientar o quê, por quê, 

como e para quê buscar evidências, assim como de que modo estas devem ser 

tratadas, organizadas e analisadas. 

No esforço de coordenar as opções epistemológicas e ontológicas em estudos 

organizacionais, Burrell e Morgan (2019) propõem que as abordagens sejam 

sumarizadas numa estrutura de duas dimensões-chave: uma, relativa à natureza da 

ciência social, a que denominam de dimensão subjetivo-objetivo; e outra, sobre a 

natureza da sociedade, que constitui a dimensão regulação-mudança radical.  

O cruzamento das duas dimensões dá origem a quatro quadrantes, ou 

“paradigmas de pesquisa”: o paradigma humanista radical; o paradigma estruturalista 

radical; o paradigma interpretativista e o paradigma funcionalista. 
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Figura 3 - Paradigmas dos estudos organizacionais 

 

Fonte: Adaptado de Burrell e Morgan (2019). 

 

A dimensão subjetivo-objetiva representa o alinhamento epistemológico da 

pesquisa, que pode se filiar a uma perspectiva mais objetivista (positivista) ou 

subjetivista (anti-positivista); e na dimensão mudança radical-regulação estão as 

teorias sociais adotadas, considerando o seu entendimento sobre as pressões das 

relações sociais quanto à ordem e ao conflito, estando no espectro da regulação 

aquelas que as compreende mais pela ordem e continuidade, e no da mudança radical 

as que assumem existir mais pressões para transformações (FEITOSA; POPADIUK; 

DROUVOT, 2009). 

Assim, tomando de empréstimo o quadro de Burrell e Morgan (fig. 3), a tese foi 

construída no quadrante do paradigma interpretativista, já que se interessa por 

compreender as motivações que dirigem o comportamento dos atores, e adota como 

via de acesso a essa dimensão subjetiva, os seus respectivos discursos.   

Para observar os atores interagindo, escolheu-se a Teoria de Campos de Ação 

Estratégica (TCAE) como lente teórica, considerada adequada para esse fim, pois 

parte de uma noção meso de arena social, ou seja, espaço no qual os atores coletivos 

interagem a partir de entendimentos compartilhados quanto aos propósitos do campo, 

suas regras e a distribuição interna de poder (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012).  

Apesar de ser uma teoria que se propõe a captar uma visão ampla do campo, 

identificando a distribuição de poderes, o que está em disputa, as condições de 

mudança nas posições do grupo, episódios de crise, o papel dos atores habilidosos, 

relações com outros CAE, uma compreensão mais aprofundada e complexa acerca 

da constituição das visões de mundo dos atores no CAE demanda que os quadros 
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interpretativos dos atores – assim entendido o repertório simbólico que mobilizam para 

captar e produzir sentidos nas interações no campo -  sejam desdobrados em seus 

discursos e analisados na sua estrutura ideológica. 

  Desse modo, para esta tese idealizou-se uma associação entre a lente teórica 

da TCAE ao método da ACD (fig. 4), pretendendo, com isso, estabelecer uma 

articulação teórico-metodológica rica, capaz de potencializar o poder explicativo da 

TCAE quanto à dinâmica, do ponto de vista sociológico, do RDA no Brasil. 

 

Figura 4 - Constituição de articulação da TCAE e da ACD 

 

Fonte: Autoria própria 

Como o objetivo é compreender visões de mundo de seus atores e grupos de 

interesse, a ACD pareceu uma escolha bastante adequada para esse objetivo, por 

alguns motivos: 

Primeiro porque a ACD, embora trabalhe sobre o discurso, não se trata 

exclusivamente de método linguístico: 

[...] a ADC não se centra em elementos especificamente linguísticos (vale 
também dizer, semióticos). Seus enfoques implicam mostrar conexões e 
causas ocultas nos textos que constroem e desconstroem práticas 
dominantes de poder, uma vez que as estruturas hegemônicas e seus 
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discursos estabilizam as convenções sociais e as convertem em algo natural, 
fazendo com que as mais variadas práticas ideológicas sejam, muitas vezes, 
tidas como inquestionáveis (Fairclough, 2001)”. (BATISTA JÚNIOR.; SATO; 
MELO, 2018). 

 
Em segundo porque a ACD compreende o texto como prática social e, portanto, 

uma construção ideologicamente orientada. A possibilidade de fazer emergir as 

causas do que é dito e não dito abre caminho para desnaturalizar práticas, desvelar 

relações de dominação e produzir mudanças. 

Para a ACD, o texto – assim entendido o resultado da prática discursiva, que 

se inscreve, por sua vez, dentro de um campo de prática social – materializa não só o 

uso da linguagem, mas delimita relações de poder na sociedade (BATISTA JÚNIOR, 

2018). Assim, a ACD fornece recursos importantes para se desvelar os processos de 

interação e, sobretudo, de dominação entre indivíduos e grupos do CAE (ROSA; 

TURETA; BRITO, 2006). 

Esse, aliás, é o terceiro aspecto que torna a ACD uma ferramenta analítica que 

se adequa aos objetivos deste estudo: porque reconhece o poder como elemento de 

controle do discurso. “O que (...) pode ou deve ser dito, e como isso pode ou deve ser 

formulado” (VAN DIJK, 2017, p. 19), além de trabalhar com outras categorias 

analíticas próximas às teorias de campos, como “posição social”, “poder simbólico”, 

“hegemonia” e “dominação” . 

Relativamente ao corpus, a análise se debruçou sobre textos orais (entrevistas) 

que posteriormente foram transcritas, bem como projetos de lei em trâmite na Câmara 

dos Deputados e Senado Federal. E, para o tratamento dos dados, recorreu-se a 

subsídios metodológicos da Análise Temática (AT) (BRAUN; CLARKE, 2006) para 

guiar o processo de codificação temática dos textos e categorização. Este processo 

foi auxiliado pelo uso do software de análise de dados qualitativos (SQDA), o Atlas TI 

9.0 (fig. 5).  

Os procedimentos, protocolo de pesquisa e sua aplicação aos textos estão 

apresentados com mais detalhes no capítulo 5, e os resultados da pesquisa, no 

capítulo 6. 
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Figura 5 - Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese é um estudo qualitativo, exploratório e interpretativo, estruturado 

nesta Introdução e mais 6 capítulos:  

No Capítulo 2, objetivando contextualizar as origens do que hoje é o alimento-

mercadoria6, são apresentadas referências sócio-históricas que possibilitam um olhar 

panorâmico e retrospectivo sobre o contexto de origem do RDA. Faz-se, assim, um 

apanhado de elementos que influenciaram e ensejaram a transformação da produção 

e do consumo de alimentos nos últimos 300 anos, particularmente acelerada a partir 

da sua segunda metade do século XX, quando o aumento da produção agroalimentar, 

aliada ao agigantamento do setor industrial alimentício, firma a narrativa do alimento 

como bem de consumo. 

A seguir, neste mesmo capítulo, apresenta-se a problemática das PDA, um 

fenômeno que alcança dimensões planetárias e transfronteiriças. Como subcategoria 

dos resíduos orgânicos, os resíduos alimentares passam a receber atenção especial 

a partir da publicação do relatório Global Food Losses and Food Waste, um estudo 

realizado pelo Swedish Institute for Food and Biotechnology – SIK (Gustavsson et al, 

2011), e, posteriormente, com o estabelecimento do ODS n. 12, sobre “consumo e 

produção sustentáveis”, cuja meta 12.3 fixa o compromisso de  

Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, 
nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao 

 
6 Utilizaremos a expressão “alimento-mercadoria” nesta tese para designar todo alimento que integra 
as cadeias alimentares, da produção ao consumo, in natura ou processada, com a finalidade de se 
tornar objeto de trocas mercantis.  
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longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-
colheita (ONU, 2015b).  

A aproximação das agendas da SAN e do combate às PDA, promovida em 

grande parte pela atenção da ONU, tem se revelado estratégica para a visibilidade e 

expansão de ações de RDA no mundo, inclusive em países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. No entanto, encaminhar o que sobra para quem necessita, 

não tem sido tão automático quanto se pode supor, aspecto que é analisado com mais 

detalhes no capítulo seguinte. 

No capítulo 3 apresenta-se um mapeamento de literatura sobre RDA, 

destacando-se, entre os aspectos mais relevantes, que a sua representação como 

uma solução ganha-ganha é muito mais intuitiva, baseada no senso comum, do que 

real. Diversos trabalhos criticam a adoção do RDA como estratégia de combate às 

PDA e para a promoção de SAN, sobretudo porque o alimento oriundo de resgate, 

pelas próprias limitações de escolha, de diversificação e regularidade no acesso, não 

é capaz de garantir uma alimentação nutricionalmente adequada.  

Com os capítulos 2 e 3, portanto, atende-se ao primeiro objetivo específico 

proposto, que é “traçar o contexto político e histórico em que surge e se desenvolve o 

RDA”. 

No Capítulo 4 é apresentada a perspectiva teórica adotada para observar o 

RDA do ponto de vista da TCAE: uma abordagem de nível meso, que possibilita a 

compreensão da ação dos sujeitos enquanto grupo, na interação entre si, ocupando 

e disputando papeis de dominância ou subordinação, segundo um conjunto de regras 

e de códigos que é previamente conhecido e obedecido.  

O Capítulo 5 explicita a etapa empírica do estudo, apresentando o protocolo de 

pesquisa de campo, as etapas da execução, e os procedimentos de análise; o 

Capítulo 6, procura atender aos dois últimos objetivos específicos - “identificar a arena 

social do RDA, o seu estado e quadros interpretativos” e “identificar as práticas 

discursivas desenvolvidas pelos atores envolvidos como o RDA”. 

O Capítulo 7 se constitui de considerações finais, contendo as últimas 

observações, apontando as limitações do estudo e as lacunas no conhecimento que 

foram identificadas. 
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2 DA ESCASSEZ AO DESPERDÍCIO: O PROCESSO DE MERCANTILIZAÇÃO DO 
ALIMENTO 

A história recente, especialmente a escrita ao longo do século XX, registra um 

cenário de grandes avanços, sobretudo na constituição de uma rica e extensa rede 

de conhecimentos em favor do bem-estar e da qualidade de vida humanos. 

Entre os benefícios conquistados, o atingimento de condições para a suficiência 

alimentar planetária é um feito que certamente se destaca. No entanto, as vantagens 

colhidas não se distribuem igualmente ao redor do globo, entre as nações, as famílias 

ou os indivíduos, e a persistência de enormes contingentes de pessoas em 

insegurança alimentar contradiz a prosperidade registrada nos números alcançados 

pelos sistemas de produção e distribuição de alimentos.  

Esse estado de coisas, no entanto, parece se tornar mais dramático diante da 

constatação de que tudo o que é produzido para o consumo alimentar humano – 

excluindo-se, portanto, a produção destinada à energia ou à alimentação animal – é 

perdido ou desperdiçado entre o campo e a mesa do consumidor. 

Não se trata, contudo, de apenas perder ou desperdiçar alimento: às trilionárias 

cifras que anualmente são literalmente “jogadas no lixo” em razão das PDA, somam-

se grandes investimentos na disposição e no tratamento dos resíduos alimentares, 

com inútil sacrifício de recursos ambientais e sobrecarga de processos naturais, que 

inevitavelmente acabam sendo demandados para suportar todo esse processo. 

No entanto, se esse quadro é moralmente inaceitável e ambientalmente 

insustentável, do ponto de vista dos mercados, parece fazer todo o sentido. Assim, 

compreender como a primazia da dimensão econômica se sustenta e, sobretudo, se 

reproduz, é a chave para pensar quais são, de fato, os urgentes e complexos desafios 

que se colocam para a superação do cenário de fome e de abundância que caracteriza 

o nosso tempo. 

A proposta deste capítulo, portanto, é fazer um breve apanhado de elementos 

sócio-históricos responsáveis pelas transformações no campo da produção e 

consumo de alimentos, que hoje se apresenta constituído, de um lado, por verdadeiros 

oligopólios da alimentação, e de outro, por um arcabouço institucional de proteção da 

segurança alimentar, sedimentado no direito humano à alimentação adequada 

(DHAA), que segue capitaneado pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, a FAO.  
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Com esses elementos, pretende-se uma compreensão macroestrutural dos 

processos que influenciam e moldam as práticas sociais que são vertidas em 

discursos e ações em favor do RDA, e se reconhecem como alternativa para o alívio 

da fome e para redução de perdas e desperdício de alimentos, apesar das diversas 

limitações para produzir os resultados que se propõe a atingir. 

2.1. ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA A COMPREENSÃO DE UMA VERSÃO 
MODERNA DA FOME 

A compreensão do problema da insegurança alimentar como falta de 

capacidade de compra dos indivíduos e das famílias, bem como considerá-la condição 

inevitável para a superação da fome e desnutrição, é sintomático de um processo de 

reconfiguração do significado e do papel do alimento no mundo contemporâneo: um 

processo que se desenrola não só no campo econômico, mas, sobretudo, no campo 

social e cultural, pelo qual o alimento se converte em mercadoria, naturalizando a 

coexistência da fome e do desperdício de alimentos. 

O alimento é um objeto complexo, multidimensional, e como observa Vivero-

Pol, pode ser compreendido de diversos modos, mas sem se limitar a um ou alguns 

desses significados: como algo que permite a vida; como um recurso natural; como 

um direito humano; como um determinante cultural; como um bem negociável; como 

um bem público (public good).  No entanto, é no seu sentido de mercadoria – ditado 

pelo regime dominante contemporâneo, o sistema industrial-alimentício global – que 

hegemonicamente tem figurado nos discursos (VIVERO-POL, 2017a, 2017b).  

Um dos aspectos mais problemáticos da constituição do alimento- mercadoria 

ou “comodificação”7 do alimento é o de, ao obnubilar suas outras dimensões, tornar o 

lucro a sua principal função, normalizando o seu acesso apenas aos que podem pagar 

por ele, com sua proeminência em face das demais dimensões.  

Entre as principais consequências dessa representação certamente está a 

impossibilidade de conciliá-la com a noção de alimentação como direito humano. 

Dessarte, quando considerado apenas uma mercadoria, o alimento se submete à 

mesma regra de outros bens de consumo, e  

[...] se a comida não atender a determinados critérios estéticos, ou se sua 
distribuição não for considerada rentável, se se deteriorar prematuramente, 

 
7 Com apoio em Vivero-Pol (2017a), utilizamos a expressão “comodificação” como anglicismo do termo 
“commodity”, querendo assim significar a transformação de qualquer bem, ação ou atividade em algo 
transacionável visando lucro.  
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ela é descartada. O impacto da globalização alimentar a serviço dos 
interesses do agronegócio e dos supermercados tem uma grande 
responsabilidade nisso. Não importa que milhões de pessoas passem fome. 
O fundamental é vender. Se você não pode comprar, você não conta. (VIVAS, 
2017) 

Mais recentemente, esse estado de coisas se complexificou ante a visibilidade 

conquistada pelos graves impactos ambientais produzidos pelos sistemas alimentares 

ao meio ambiente. Além de representar um uso desnecessário de recursos ambientais 

e sobrecarga dos sistemas naturais,  tais como solo, água, energia, fertilizantes, 

defensivos etc., há também o tratamento dos resíduos alimentares, que demanda 

mais recursos (GONÇALVES-DIAS, 2018). 

Assim, para compreender a ascendência da dimensão mercantil sobre as 

demais, a ponto de obscurecer a função mais digna do alimento, que é a de dar 

sustentação e reprodução da vida humana, é necessário ir além do senso comum, 

desvelando a origem da constituição do fenômeno do alimento-mercadoria e como se 

constroem as disputas entre as suas dimensões.  

2.1.1 A privatização dos bens comuns: construção narrativa do alimento-

mercadoria 

Há uma relação estreita, porém reiteradamente negligenciada, entre o 

aperfeiçoamento e a efetividade de mecanismos institucionais tendentes à 

privatização dos recursos ambientais, e as incontáveis carências e indignidades 

vividas por uma parcela significativa e cada vez mais crescente da população mundial. 

A naturalização da razão “sem dinheiro-sem alimento” (VIVERO-POL, 2019) é 

expressão que sumariza não apenas uma completa sujeição dessa necessidade vital 

à lógica mercantil, mas, igualmente, representa a força de uma narrativa que afirma o 

“direito de propriedade” como um direito universal, mas admite que o “direito à 

propriedade” seja exercido apenas por alguns. 

A lógica da exclusão que orienta o direito de propriedade – tão bem incorporado 

ao direito através da chamada oponibilidade erga omnes8 – garante ao proprietário 

uma diversidade de medidas reconhecidas pela ordem jurídica como lícitas para 

 
8 Erga omnes no latim, ou “contra todos”, é um atributo dos poderes inerentes ao domínio (ou 
propriedade). O direito de propriedade enfeixa um conjunto de poderes que garantem ao seu titular a 
possibilidade de opor o seu título contra qualquer pessoa. A relação jurídica, no direito de propriedade, 
se estabelece, portanto, entre o seu titular (o proprietário) e toda e qualquer pessoa, no sentido de que 
a ninguém é possível exercer poderes dominiais senão o seu dono. 
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proteger seus bens, impedindo que outro, salvo sob sua autorização, aja sobre eles, 

inclusive o próprio Estado. Também, nessa mesma razão, o direito de propriedade 

garante, uma vez privatizado o recurso, que este bem se coloque sob seu absoluto 

comando, sujeitando-se ao uso, gozo e disposição de seu titular9.  

A relação entre os seres humanos e os recursos10 existentes no planeta, no 

entanto, não se limita a essa razão individualista-privatística, embora seja esta a mais 

amplamente disseminada e objetivada na lógica capitalista: apesar de a acumulação 

indefinida de capital ser da sua essência, é inegável a existência de recursos que, por 

sua natureza ou pela quantidade em que se apresentam, não podem ou não se 

recomenda sejam apropriados ou usufruídos na forma de propriedade privada. 

Nesse sentido, parece mais adequado classificar os bens segundo a sua 

“excludibilidade” (ou exclusão), ou seja, pela possibilidade de ser apropriado 

individualmente, vis-à-vis sua “subtrabilidade” (ou rivalidade), que se refere à 

possibilidade de redução da quantidade disponível ao consumo simultâneo, à medida 

em que o recurso é privatizado  (VIVERO-POL, 2019). 

Assim, a depender da natureza e da quantidade do recurso, ou dos objetivos e 

prioridades definidos pela sociedade quanto à sua exploração, a exclusão e a 

rivalidade definirão a forma mais adequada de lhe disciplinar o uso. Por exemplo, em 

se tratando de bens públicos, uma vez que são disponibilizados a todos 

indistintamente (são bens indivisíveis), há dificuldade em se determinar a cota 

contributiva de cada indivíduo (difícil exclusão). Essa condição favorece o surgimento 

dos “caronas”, ou seja, aqueles que não contribuem, mas usufruem do recurso, de 

modo que a provisão de bens públicos encontrará melhor gestão se promovida pelo 

Estado, e não pelo particular (TAYRA, 2019).  

 
9 Os poderes inerentes à direito de propriedade garantem aos seus titulares a possibilidade de “usar”, 
ou seja, de empregar o bem em atividades que reduzem o seu valor ou sua quantidade (p. ex., utilizar 
um veículo para ir ao trabalho); de “gozar”, retirando do bem utilidades (no mesmo exemplo, dar em 
locação o veículo para receber os alugueis); e, finalmente, de “dispor”, pela possibilidade de transferir 
a propriedade do bem a quem quiser, gratuitamente ou mediante pagamento (ainda no exemplo, doar 
ou vender o veículo).  Embora venha sendo amenizada pelo reconhecimento da função social, que 
proíbe a conversão dos bens em mero objeto de acumulação, e possibilita ao Estado dar-lhes, em 
hipóteses previamente estabelecidas na lei, um uso socialmente proveitoso, a compreensão do direito 
de propriedade como expressão da liberdade individual ainda permanece como a regra.  

10 Utilizamos neste estudo o termo “recurso” para indicar tudo aquilo que, sendo material ou imaterial, 
proporciona benefícios para os seres humanos, e o termo “bem” para designar aqueles recursos que 
foram apropriados e sujeitados, portanto, às regras do direito de propriedade. Portanto, bem é o recurso 
incorporado a um patrimônio. 
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Figura 6 - Tipologia dos bens 

 

Fonte: Adaptado de Tayra (2019) 

 
A noção de propriedade privada como melhor estrutura para prevenir o mau 

uso e proteger os recursos materiais é uma narrativa que tem se constituído de forma 

soberana no capitalismo, muito embora, nas últimas décadas, esteja sendo 

questionada não só por sua insuficiência para impedir o agravamento da crise 

ambiental global, como também por sua incapacidade de superar as enormes 

desigualdades sociais, que só tem se aprofundado11. A ideologização do alimento-

mercadoria, que pressupõe a natureza privada do alimento, é uma das narrativas que 

tem sido colocada na berlinda. 

Para tanto, na tentativa de estabelecer uma interpretação alternativa à lógica 

privatística do alimento, Vivero-Pol sugere o resgate das dimensões que foram 

 
11 O debate sobre a estratégia mais adequada para a prevenir o uso depletivo dos recursos naturais 
tem se debruçado sobre o ensaio de Garrett Hardin, A tragédia dos comuns (HARDIN, 1968), que 
sugere a privatização de recursos como meio mais efetivo de garantir a sua conservação, e o seu 
contraponto, na crítica de Elinor Ostrom, Roy Gardner e James Walker, para os quais a gestão mais 
sustentável dos recursos de uso comum é alcançada com a sua atribuição diretamente aos 
interessados, desde que disponibilizados meios para que possam decidir e realizar a divisão de custos 
e benefícios de forma justa entre si (TAYRA, 2019). 
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sonegadas com o seu processo de comodificação, mediante uma “recomunização” 

como paradigma fundamental para o enfrentamento da insegurança alimentar, já que  

compreender o alimento como um bem privado puro (v. fig. 6, supra), considerando 

apenas o aspecto da rivalidade e da excludibilidade, é uma forma não apenas 

reducionista, mas também “absoluta, autoritária e teoria puramente ficcional” de se 

interpretar a realidade (VIVERO-POL, 2019, p 192). Para o autor, é fundamental que 

o alimento receba classificação diferenciada, conforme a origem, recursos 

empregados e o uso a que se destina (fig. 7): 

 
Figura 7 - Tipologia de bens (alternativa para alimentos) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de Vivero-Pol (2019) 

No entanto, para explorar a possibilidade de uma narrativa alternativa à do 

alimento-mercadoria, retirando o manto da sua concepção puramente privada, parece 

crucial seguir em sentido retrospectivo à sua constituição ideológica, para 

compreender a sua origem e a racionalidade que a dirige. Nesse desiderato, a História 

fornece pistas importantes, indicando que é a partir do processo de privatização da 

terra – sendo emblemáticos os Enclosures Acts ingleses –, com a separação do 

homem de seus meios de subsistência, e sucessivamente, a sua proletarização e o 

condicionamento do seu sustento à venda da sua força de trabalho, que se 

estabelecem os fundamentos de uma nova razão: a razão capitalista. 

Nessa empreitada, a saga capitalista de privatização dos meios de produção 

foi marcada por três grandes ondas de cercamentos na Europa: a primeira logo após 

a Idade Média, mediante manobras políticas e jurídicas praticadas por senhores 

feudais associados às monarquias inglesa e espanhola, para se apropriar de terras 
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comunais, que incluiu destruição de vilas e da vida comunitária das populações;  a 

segunda, entre os séculos XVIII e XIX, a partir de doutrinas que defendiam a ideia de 

que propriedades comunais obstaculizavam o crescimento econômico e não 

garantiam a conservação dos recursos. E, finalmente, nos últimos 30 anos, as terras 

comunais têm sofrido novos ataques por meio da grilagem de terras, estimulada pela 

teoria dos direitos à terra (theory of land rights), associada à doutrina neoliberal 

dominante e a busca por recursos não-renováveis (VIVERO-POL, 2017b). 

A privatização de terras não é, portanto, um fato aleatório ou despropositado. 

De fato, observado por uma perspectiva sócio-histórica, representa o processo 

fundante de uma nova ordem em que a noção de comunalidade vai se obscurecendo 

sob a narrativa da privatização, e para os destituídos de recursos fica reservado o 

privilégio da liberdade, especialmente a liberdade de vender sua mão-de-obra para 

obter seu sustento:  

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 
revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, 
mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são 
despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas 
no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A 
expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, 
constitui a base de todo o processo (MARX, 2013, p. 516).  

Portanto, se hoje o alimento ocupa o quadrante dos bens privados puros (v. 

Fig.3), é porque houve um processo anterior de construção ideológica que estende a 

racionalidade da privatização das terras aos alimentos: por isso, parece claro que, 

primeiro, a privatização não é determinada por qualidades intrínsecas dos bens, mas 

definida por escolhas e construções sociais, que podem ser desconstruídas e 

reconstruídas; segundo, especificamente quanto ao processo de conversão de terras 

comunais em propriedade privada, esta vai se operar a partir de uma construção 

discursiva que, a pretexto de proteger os recursos da superexploração, de fato 

promove uma “revolução do rico contra o pobre” (POLANYI, 2001, p. 37), e cujo 

produto proverá os primeiros passos em favor da acumulação capitalista.  

De fato, a dimensão econômica do alimento tem sido uma das suas faces mais 

expressivas, e a sua submissão aos direitos de propriedade, sobretudo quanto aos 

poderes inerentes ao domínio – verticalmente, na ampla liberdade de usar, gozar e 

dispor da coisa; e horizontalmente, em mecanismos institucionais que possibilitam, 
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atendidas certas condições, a transferência de recursos livres para o interior do 

patrimônio individual –, favorece seu uso abusivo ou nocivo12.  

No entanto, a possibilidade de desvirtuação da função do alimento em razão 

das prerrogativas que o direito de propriedade concede ao seu proprietário só se 

realiza quando é permitida a sobreposição da dimensão econômica sobre as demais; 

vale dizer, no caso do sistema capitalista de produção, quando os alimentos não são 

considerados prioritariamente como recursos essenciais para a dignidade humana e 

acabam por se reduzir à dimensão mercantil, servindo para mera especulação ou 

produção de lucro. 

Particularmente ao sistema agroalimentar, assim é a chamada “comodificação” 

ou “comoditização” do alimento, que se verifica num contexto de produção submetida 

a um amplo catálogo de recursos tecnológicos, com sua inserção numa lógica 

industrial, homogeneizante e padronizadora, a garantir que os alimentos se adaptem 

aos processos mecanizados e às estratégias de mercado, num contexto em que são 

protagonistas a constituição da indústria agroalimentar, a produção e distribuição em 

massa e o livre mercado, condições que são alcançadas no período do pós-2ª. Guerra, 

com decisiva contribuição da Revolução Verde (VIVERO-POL, 2017a).  

2.1.2 A comoditização do alimento e a nova (des)ordem alimentar  

Duas grandes guerras mundiais tornaram o século XX palco de profundas 

transformações: impelindo o mundo para um grande esforço de reconstrução das 

economias e reestruturação no campo político e social, segue-se, na sua segunda 

metade, um período de prosperidade e rápido crescimento econômico global, e de 

realinhamento político ideológico, com a bipolarização do poder e a cisão do mundo 

em dois blocos, capitalista ou socialista.  

É no período pós-guerra, ainda sob influência do trauma da fome, que se vê 

disseminar a noção de “segurança alimentar”13, conceito que, posteriormente, irá 

 
12 Apesar de o direito de propriedade nunca ter sido admitido sem alguma espécie de limitação (p. ex., 
o direito de vizinhança e outras limitações relativas à convivência social harmônica), no contexto do 
liberalismo econômico e do individualismo jurídico, há uma tendência a compreender o direito de 
propriedade como uma liberdade, sempre que possível, sem limites. Esse entendimento passa a ser 
reavaliado, admitindo-se, excepcionalmente, limitações ao direito de propriedade quando seu exercício 
gerasse externalidades negativas e, mais recentemente, imposição de deveres ao proprietário em 
sentido a produzir externalidades positivas com o uso socialmente útil.    

13 Segundo Marques (2010), a terminologia “segurança alimentar” surge nos países centrais, durante a 
1ª Guerra Mundial, numa representação militarizada do alimento, considerado fator estratégico para a 
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nortear os discursos em torno do combate à fome, especialmente nas ações 

encampadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO)14, bem como integrar-se à Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), 

de 1948, o direito humano à alimentação.  

Agrega-se a esses processos a conversão das grandes indústrias bélicas para 

outras atividades, entre elas, o suporte à produção agrícola e a possibilidade de o 

conhecimento científico aplicado promover alta produtividade agrícola (ANDRADES; 

GANIMI, 2007), garantindo autossuficiência alimentar (CUSTÓDIO et al., 2011), 

especialmente em caso de conflitos (MARQUES, 2014).  

 Como resultado dessa confluência, tem lugar a chamada Revolução Verde: 

um modelo de produção agrícola baseado em insumos químicos, mecânicos e 

biológicos, voltados para o aumento da produção de alimentos (ALBERGONI; 

PELAEZ, 2007). No entanto, mais do que uma mudança de fundo tecnológico, de fato 

a Revolução Verde representou “uma intencionalidade inserida dentro de uma 

estrutura e de um processo histórico” (ANDRADES; GANIMI, 2007, p.45), que vai se 

desenrolar no contexto da Guerra Fria, e cujo argumento da erradicação da fome 

serviria à conquista de espaços de influência geopolítica do bloco capitalista 

(JAROSZ, 2009). 

No Brasil, assim como em outras nações em desenvolvimento, a modernização 

da agricultura se inicia mais tardiamente e com objetivos definidos à base de 

incorporação de pacotes tecnológicos vindos das economias centrais capitalistas às 

grandes e médias propriedades monocultoras, com a intenção de inserir o País no 

mercado global da agroindústria15 (ANDRADES; GANIMI, 2007; MACHADO; 

OLIVEIRA; MENDES, 2016; SANTOS, 2019).  

 
defesa em situações de conflito, sendo, possivelmente, uma derivação da expressão “arma alimentar”. 
Apesar disso, o termo somente será introduzido nos debates políticos internacionais nos anos 1970, 
como será visto adiante, na próxima seção. 

14 Embora sua idealização tenha sido deliberada em 1943, durante a Conferência de Alimentação de 
Hot Springs, nos EUA, somente em 1945 que, de fato, é criada a FAO, contando, desde seu 
nascedouro, com o apoio e a contribuição do Brasil (IPEA, 2014). 
15 Constituída durante o governo militar, a Revolução Verde brasileira é considerada como um processo 
de “modernização conservadora” (ROSA, 1998, p. 30), entre vários motivos por ter, de um lado, se 
esquivado de questões como a da concentração fundiária e de se omitir na promoção políticas voltadas 
para os pequenos produtores, fomentado uma produção voltada para a exportação; de outro porque, 
como principal efeito da mecanização, houve a expulsão de populações locais para as cidades, 
agravando os problemas da urbanização desordenada, além de acirrar a questão da fome e dos baixos 
salários na zona rural (ROSA, 1998; SANTOS, 2019). 
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A Revolução Verde está fortemente imbricada nas transformações do setor 

industrial, que também é tomado pelo mesmo objetivo de aumentar quantitativamente 

a produção de alimentos: considerada o “‘motor’ do desenvolvimento econômico”, a 

indústria colocaria a agricultura no papel de viabilizar a substituição das importações, 

gerar divisas com a exportação de produtos primários, liberar mão de obra, fornecer 

alimentos e matérias primas para as cidades e o setor industrial, e ser consumidora 

de produtos industrializados (implementos agrícolas e fertilizantes) (NIEDERLE; 

WESZ JÚNIOR, 2018, p. 74).  

A sujeição da agricultura à indústria, ou seja, tornando-se fornecedora da 

indústria alimentícia, marca a necessidade de enquadrar os alimentos (então insumos) 

às exigências do modo de produção industrial capitalista: seria necessário que o 

alimento natural se transformasse, de maneira a atender com mais propriedade às 

demandas do setor industrial. 

Tal demanda dá espaço a dois fenômenos típicos, identificados por Goodman, 

Sorj e Wilkinson como “apropriacionismo”, que consiste em reduzir a importância da 

dimensão natural da produção agrícola, manipulando-a de modo a se ajustar ao 

modelo de produção industrial e a tornar, assim, um insumo; e “substitucionismo”, em 

que o insumo agrícola empregado na produção industrial é substituído por substâncias 

sintéticas (NIEDERLE; WESZ JÚNIOR, 2018, p. 76).    

 Como consequência, vai se desenvolvendo um processo de gradativa 

“invisibilização” e “distanciamento” da agricultura em relação ao  alimento, e, na 

medida em que se incorpora aos processos produtivos como insumo, tem sua imagem 

apropriada e apagada pelo resultado da transformação – a mercadoria –, sujeitando-

se, por conseguinte, a estratégias de vendas de empresas e criação de novos hábitos 

alimentares16 (MALUF, 2009; PAULA, 2017).     

No entanto, se a Revolução Verde e o crescimento da agroindústria vinham 

traçando uma rota de plena ascensão, reforçando expectativas positivas 

continuamente confirmadas pelos resultados obtidos desde o pós-2ª. Guerra, a crise 

mundial dos alimentos, de 1972, provou o quão frágil e imprevisível ainda eram as 

condições de abastecimento alimentar mundial: provocada por uma condição 

climática desfavorável ocorrente em diversas partes do mundo simultaneamente, 

 
16 Sobre o processo de industrialização do alimento, e as consequências de sua transformação em 
mercadoria, v. Matioli; Peres (2020); Nestlé (2019); Roberts (2009). 
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somada a outros fatores econômicos, houve uma intensa queda nos estoques e 

elevação de preços no mercado global (SHAW, 2007).  

No mundo subdesenvolvido, embora neste período a produção de alimentos 

tenha aumentado, o ritmo de crescimento da produção não acompanhou o de 

demanda efetiva, resultando em déficit alimentar; além  disso, crises de fome ao redor 

do globo17 também reforçavam a necessidade de incremento na produção de 

alimentos (MACHADO; OLIVEIRA; MENDES, 2016). Assim, em 1974, na Conferência 

Mundial sobre Alimentação, a posição da FAO foi definida em favor de uma política 

alimentar voltada ao aumento quantitativo da produção para, assim, garantir a 

regularidade do abastecimento (MACHADO; OLIVEIRA; MENDES, 2016; RIBEIRO 

JÚNIOR, 2015; SHAW, 2007). 

Nos anos seguintes, entretanto, apesar de ter havido retomada do crescimento 

da produção de alimentos, a expectativa de redução da fome mundial não foi 

alcançada. Essa constatação, reforçada pelo conceito de entitlement18, exigiu uma 

redefinição da estratégia de segurança alimentar: se até os anos 1970 o foco era no 

aumento quantitativo da produção alimentar, a partir dos anos 1980, as políticas de 

segurança alimentar passam a visar o aumento na capacidade de acesso dos 

indivíduos aos alimentos (RIBEIRO JÚNIOR, 2018; SHAW, 2007). 

Nesse momento, o Banco Mundial torna-se um ator-chave, ao difundir a noção 

de que o acesso aos alimentos se conquistaria mediante aumento na capacidade de 

compra, de nações ou das famílias, segundo uma estratégia de crescimento 

econômico e, consequentemente, da renda, no longo prazo; e de redistribuição do 

poder de compra e de alimentos, como medida imediata (SHAW, 2007). De acordo 

com o Banco Mundial,  

[...] problemas em relação à segurança alimentar não são necessariamente 
resultado de abastecimento inadequado, como se acredita, mas da falta de 
poder de compra da parte de nações e de famílias. O crescimento econômico 
proporcionará, em última instância, renda suficiente às famílias para 
adquirirem comida. Apoiar o crescimento econômico com uma distribuição 
equitativa de renda é, portanto, a primeira prioridade, e deveria continuar 
como o principal objetivo da política econômica (WORLD BANK, 1986, p. V, 
tradução livre). 

 

 
17 De acordo com Ribeiro Júnior (2015), com apoio em Devereux e Berge (2000), de 1950 até 1974, 
quando houve a Conferência Mundial sobre Alimentação, registraram-se 9 crises de fome no mundo. 

18 Entitlement, conceito lançado por Amartya Sen em estudo realizado sobre a fome em Bengala, pode 
ser traduzido como “direito” ou “prerrogativa”, e designa as possibilidades que cada pessoa tem de 
produzir, comprar ou emprestar, dentro daquilo que a normas sociais e jurídicas permitem.  
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Com isso, embora haja uma inflexão discursiva que ocorre neste período – do 

aumento quantitativo de alimentos para o do acesso via promoção de renda – é 

fundamental observar que ambos não se distanciam dos princípios fundantes do 

capitalismo, calcado na produção e aquisição de mercadorias. 

Numa análise bastante elucidativa sobre as transformações no sistema 

agroalimentar do pós-2ª. Guerra Mundial, Niederle e Wesz apontam que nesse 

período ocorre a emergência de novos arranjos a organizar os fatores de produção de 

alimentos, no Brasil e no mundo. Para os autores, este é o contexto em que emerge 

uma “ordem industrial” na agricultura, na medida em que reorganiza as relações entre 

as instituições, as práticas e os artefatos imbricados no cultivo e produção industrial 

de alimentos. 

 
Figura 8 - Ordem alimentar industrial 

 

 
Fonte: Adaptado de Niederle; Wesz Júnior (2018) 

 

Essa arquitetura do sistema alimentar, reproduzida em dimensões globais, 

produz transformações dramáticas na alimentação humana e no meio ambiente: não 

apenas coloca parte considerável do controle sobre o alimento sob domínio privado, 

mas o submete à lógica mercantil, tornando-o acessível conforme as permissões e as 
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prescrições que organizam o funcionamento do sistema alimentar, o que, em última 

análise, o submete ao regramento do direito de propriedade. 

 
2.2 A SUPERAÇÃO DA FOME E DA DESNUTRIÇÃO NUM CONTEXTO DE 

SUFICIÊNCIA: A SEGURANÇA ALIMENTAR19 E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

A compreensão da fome e da desnutrição como resultado da escassez de 

alimentos, que se mostrou hegemônica na definição de estratégias de produção e 

abastecimento no pós-guerra, foi responsável pela construção de uma noção de 

segurança alimentar cuja prioridade era o aumento quantitativo da oferta em escala 

mundial: a Revolução Verde e o fortalecimento da indústria agroalimentar, na medida 

em que tornam possível o aumento da disponibilidade de alimentos e estabilidade na 

sua provisão, são representados como elementos fundamentais para a erradicação 

da fome e desnutrição no mundo. 

É nesse sentido que a FAO adota, na Conferência Mundial para a Alimentação, 

em 1974, um conceito de SA baseado em aspectos quantitativos da produção de 

alimentos: 

Segurança alimentar é a disponibilidade a qualquer tempo, aos suprimentos 
alimentares mundiais dos itens básicos para sustentar uma expansão 
contínua de consumo alimentar e contrabalançar flutuações na produção e 
nos preços (FAO, 2008).  

Disponibilidade e estabilidade, portanto, são a chave para a superação da fome 

e da desnutrição (MAXWELL, 1996; MECHLEM, 2004; SHAW, 2007).  

Este conceito, contudo, passa a ser desafiado à medida em que os resultados 

na produção de alimentos não refletem as expectativas de redução da fome e da 

desnutrição. Sugerindo que a falta de acesso – e não a reduzida disponibilidade de 

alimentos –  seria a principal causa da insegurança alimentar, o trabalho seminal de 

Amartya Sen, “Poverty and Famines”, ao abordar o problema da fome sob a ótica das 

prerrogativas (entitlements), provoca uma inflexão discursiva, ao incluir, ao lado da 

disponibilidade, o acesso como outra dimensão da SA (MECHLEM, 2004; SHAW, 

2007). 

 
19 Neste trabalho empregaremos a expressão “segurança alimentar” (SA) como tradução do termo food 
security, e “segurança alimentar e nutricional” (SAN), para fazer referência a esse objetivo nas políticas 
públicas brasileiras, que incluíram, no desenvolvimento do conceito, a dimensão nutricional (MALUF, 
2009).  
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De acordo com Shaw (2007), é sob a influência do conceito de “entitlements” 

que a FAO revisou o conceito de SA em 1983, adicionando nele o pilar da 

acessibilidade:  

Assegurar que todas as pessoas, a qualquer tempo, tenham acesso tanto 
físico como econômico à alimentação básica de que necessitam20. 

Mais do que agregar um novo elemento, ocorre um “salto” no conceito de SA, 

que sai de uma perspectiva macro (global e nacional) para outra micro (nível domiciliar 

e individual) (MAXWELL, 1996). Para Mechlem (2004), essa mudança representou a 

possibilidade de, finalmente, o direito à alimentação ingressar os debates sobre SA, 

aproximando-a da temática dos direitos humanos.  

O acesso, que se apoia no direito à alimentação, é possível tanto pela provisão 

direta dos alimentos (p. exemplo, doação e produção domiciliar), como indiretamente, 

mediante incremento da renda e aumento, portanto, da possibilidade de acesso ao 

mercado para aquisição de alimentos.  

Enfatizando o acesso por meio de provisão de renda, o Banco Mundial lançou 

o seu relatório “Pobreza e Fome”, cujo  conceito de SA se identifica com “capacidade 

de comprar alimentos” (JAROSZ, 2009): 

O termo “segurança alimentar”, embora interpretado de diversas formas, é 
definido aqui como acesso por todas as pessoas, a todo tempo, à alimentação 
suficiente para uma vida ativa e saudável. Seus elementos essenciais são 
disponibilidade de alimentos e a capacidade para adquiri-los21 (WORLD 
BANK, 1986, p. 1, grifo nosso). 

Em 1996, na 2ª. Conferência Mundial para a Alimentação da FAO, o conceito 

de SA incorpora a dimensão nutricional, incluindo segurança e nutrição sob a rubrica 

da “utilização” (FAO, 2008). Nesta oportunidade foram renovados os compromissos 

de erradicação da fome, mas, assumindo caráter mais concreto, os Estados 

signatários também se comprometeram com a tarefa de monitorar o progresso e ao 

menos reduzir, até 2015, à metade do número de pessoas subnutridas nos países em 

desenvolvimento22  (BERRY et al., 2015). 

 
20 Tradução livre de “‘ensuring that all people at all times have both physical and economic access to 
the basic food that they need’” (BERRY et al., 2015, p. 2294, grifo do autor). 

21 Tradução livre para “[...] the term, ‘food security’, although interpreted in many ways, is defined here 
as access by all people at all times to enough food for an active, healthy life. Its essential elements are 
the availability of food and the ability to acquire it”. 

22 Considerando-se o número de pessoas subnutridas no período entre 1990 e 1992 (MECHLEM, 
2004). 
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Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, acesso 
físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para 
satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim 
de levarem uma vida activa e sã (FAO, 1996). 

Por ocasião da passagem do milênio, em 2000, a ONU estabeleceu 8 grandes 

metas de desenvolvimento, denominadas Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). Dentre estes, o ODM1, que previa a  “erradicação da extrema pobreza e da 

fome”23, embora não tenha alcançado pleno sucesso, chamou a atenção por 

conseguir reduzir à metade o número de pessoas em extrema pobreza (renda inferior 

a US$ 1.25/dia) entre 1995 e 2015, cinco anos antes do previsto (ROMA, 2019). 

A agenda dos ODM foi sucedida, em 2015, pelos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que contemplam 17 objetivos e 169 metas. Adotados pela 

Assembleia Geral da ONU, estão inscritos no documento “Transformando nosso 

mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, encontrando-se em 

vigor desde 1º de janeiro de 2016 (ONU, 2015a). 

O Brasil internalizou tanto os ODM, como dos ODS, e suas execuções 

atribuídas mediante o estabelecimento de governanças, instituídas pelos Decretos 

Presidenciais s/n, de 31 de outubro de 2003 (revogado pelo Decreto n. 9784/2019) e 

n.  8892/2016 (revogado pelo Decreto n. 10.179/2019), respectivamente. Destaca-se, 

relativamente à implementação dos ODM, a decisão do Brasil de se submeter a metas 

mais ambiciosas que as globais: relativamente ao ODM1, comprometeu-se a reduzir 

a extrema pobreza para ¼ do nível registrado em 1990, meta que teve êxito em 

cumprir, bem como erradicar a fome até 2015, tendo obtido resultados comparáveis 

às metas globais (ROMA, 2019).  

É notável que, ao longo de décadas, outras dimensões, além da dimensão da 

disponibilidade, tenham se integrado ao conceito de SA. Essa ampliação, que 

aparenta afastá-la da sua origem militar (alimentação como elemento da segurança 

nacional), na verdade coloca em evidência as formas como contemporaneamente a 

SA se relaciona com a segurança nacional, sobretudo porque as ameaças ou riscos 

não se limitam apenas às crises de abastecimento ou à escassez de alimentos, mas 

 
23 O ODM 1 contemplava três metas a serem alcançadas até 2015: (1) reduzir a pobreza extrema 
(pessoas vivendo com menos de US$ 1.25/dia) à metade do nível de 1990; (2) reduzir a fome à metade 
do nível de 1990; e (3) alcançar emprego e trabalho decente para todos, inclusive mulheres e jovens. 
Embora a meta de reduzir a pobreza extrema tenha sido alcançada em 2010, a redução da fome 
conseguiu se aproximar significativamente da meta, enquanto a de alcançar emprego e trabalho para 
todos não obteve o resultado esperado (UNITED NATIONS, 2015). 
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se apresentam sob novas e inéditas formas, tais como riscos ambientais e sociais que 

decorrem da depleção de recursos naturais, assim como riscos sanitários, que 

demandam uma abordagem a partir de concepções e políticas específicas 

(BURLANDY; BOCCA; MATTOS, 2012).  

 Para a FAO, portanto, há SA quando as 4 dimensões são realizadas 

simultaneamente (FAO, 2008): disponibilidade, acessibilidade, utilização e 

estabilidade.  

Quadro 1 - Evolução conceitual da SA e suas dimensões 

 

Ano 
Evento - 

publicação 
Conceito de Segurança Alimentar Dimensões 

1974 

Conferência 
Mundial sobre 
Alimentação. FAO, 
Roma 

"Segurança alimentar é a disponibilidade a 
qualquer tempo, aos suprimentos 
alimentares mundiais dos itens básicos para 
sustentar uma expansão contínua de 
consumo alimentar e contrabalançar 
flutuações na produção e nos preços". 

disponibilidade 
+ estabilidade 

1983 

World Food 
Security: A 
Reappraisal of the 
Concepts and 
Approaches. 
Director General’s 
Report. FAO, 
Rome. 

"Assegurar que todas as pessoas a qualquer 
tempo tenham acesso tanto físico como 
econômico à alimentação básica de que 
necessitam". 

acesso 

1986 
Relatório do Banco 
Mundial "Pobreza 
e fome" 

"Acesso de todos, a qualquer tempo, a 
comida suficiente para uma vida ativa e 
saudável" 

utilização 

1996 

II Conferência 
Mundial sobre 
Alimentação - 
FAO/ONU 

"Segurança alimentar, aos níveis individual, 
domiciliar, nacional, regional e global é 
alcançada quando todas as pessoas, a todo 
tempo, têm o acesso físico e econômico para 
acessar alimentos suficientes, seguros e 
nutritivos, para satisfazer suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares para 
uma vida ativa e saudável". 

disponibilidade 
+ estabilidade 

+ acesso + 
utilização 

2009 

Declaração da 
Cúpula Mundial de 
Segurança 
Alimentar - 
FAO/ONU 

"Segurança alimentar existe quando todas 
as pessoas, a todo tempo, têm o acesso 
físico e econômico para acessar alimentos 
suficientes, seguros e nutritivos, para 
satisfazer suas necessidades dietéticas e 
preferências alimentares para uma vida ativa 
e saudável. Os quatro pilares da segurança 
alimentar são disponibilidade, acesso, 
utilização e estabilidade. A dimensão 
nutricional é essencial ao conceito de 
segurança alimentar". 

disponibilidade 
+ estabilidade 

+ acesso + 
utilização 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A SA não se confunde com o direito à alimentação, embora ambos os conceitos 

mantenham laços estreitos. O objetivo da SA é garantir acessibilidade, segurança dos 

alimentos, de acordo com a cultura alimentar dos sujeitos, o que depende, para sua 

efetividade, de um direito que assegure a sua realização; no entanto, os conceitos se 

distanciam quando se trata de comparar sua natureza: a SA tem natureza política, e 

o direito à alimentação, normativa (MECHLEM, 2004).  

Por esse aspecto, reconhece-se que o conceito de SA admite maior 

elasticidade semântica – uma “cornucópia de ideias”24, segundo Maxwell (1996, p. 

155) –, contabilizando, há mais de uma década atrás, cerca de 200 definições e 450 

indicadores de mensuração; por outro lado, o direito à alimentação, em razão da sua 

natureza normativa, deve, e de fato, tem, um conteúdo mais hermético (MECHLEM, 

2004).  

Quadro 2 - Segurança alimentar e direito à alimentação: comparativo 

(continua) 
 

 SEGURANÇA ALIMENTAR DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

O
B

JE
T

IV
O

 

G
E

R
A

L
 

Promover disponibilidade, acessibilidade, segurança dos alimentos, de acordo com a cultura alimentar. 
Embora a segurança dos alimentos seja um de seus objetivos, este muitas vezes é desconsiderado em 

favor da disponibilidade. 

M
O

T
IV

A
Ç

Ã
O

 

Admite um catálogo mais amplo de argumentos 
e justificativas para a sua promoção: a segurança 
alimentar pode ser fundamentada, portanto, em 
diversos motivos, desde justificativas morais até 
econômicas. 

O único fundamento é a dignidade humana. 
Exige o reconhecimento da universalidade, 
interdependência e inalienabilidade dos direitos  
humanos; outros aspectos são irrelevantes ao direito 
à alimentação. 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 É um conceito político, que aponta um objetivo, 
e,  por não possuir  conteúdo normativo, tem 
facilidade para ser redefinido.  Assim, a segurança 
alimentar não pode, por si, ser exigida (i. e., 
constragimento de autoridade para dar-lhe 
cumprimento), já que se trata de um conceito 
desprovido de conteúdo fixo.  

O direito à alimentação é uma obrigação legal, 
que pode estar presente em documentos e nos 
costumes internacionais, e seu desenvolvimento 
ocorre pela interpretação, os "cases" e outros meios. 
O direito à alimentação, uma vez desatendido, abre 
a possibilidade de ser exigido judicialmente. 
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O conceito de segurança alimentar pode ser 
aplicado em diversos níveis: global, regional, 
nacional, local, domiciliar ou individual.  

O direito à alimentação, enquanto direito 
humano, só se aplica ao indivíduo, ou, em casos 
excepcionais, a grupos de indivíduos.  
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O modo como o Estado promoverá a segurança 
alimentar, uma vez que não possui um regramento 
de direito internacional, pode ser implementado de 
acordo com as suas escolhas políticas, embora 
nesse exercício possa ser constrangido por outras 
normas (p. ex., normas ambientais).  

O direito à alimentação, por se tratar de direito 
humano, submete-se a suas restrições. O direito à 
alimentação pode conflitar com a política de 
segurança alimentar quando, por exemplo, o Estado 
promove alimentação a todos os presos (todos em 
segurança alimentar, portanto), mas distingue a 
qualidade ou a variedade dos alimentos por motivos 
raciais.   

 
24 Tradução livre. 
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A segurança alimentar pode, em geral, ser 
mensurada por indicadores antropométricos, 
disponibilidade de calorias per capita, ingestão de 
calorias etc., ou seja, utilizando-se de critérios 
quantitativos. 

A efetividade do direito à alimentação obedece a 
critérios majoritariamente qualitativos, já que analisa 
a situação de pessoas vulneráveis e a presença de 
efeitos discriminatórios. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Mechlem (2004). 
 

 

Assim, o sentido que a política pública atribui à SA, portanto, pode partir de 

diferentes pressupostos, que possibilitarão caminhos diferentes para o acesso ao 

alimento.  

Contudo, como visto, SA não é só ter o que comer. A alimentação é expressão 

cultural e identitária de grupos humanos, e não pode ser simplificada a uma simples 

contagem ou ingestão calórica ou nutricional. A imersão das economias nacionais nos 

processos de globalização, cuja dinâmica tem cooptado a produção e distribuição de 

alimentos, massifica e mercantiliza a alimentação, em detrimento da qualidade, das 

tradições e dos hábitos alimentares de diversos grupos humanos. 

Processos de resistência, para preservação da cultura alimentar e oposição às 

forças hegemônicas da empreitada capitalista global se colocam em ação em 

conceitos como soberania alimentar, justiça alimentar e inúmeras iniciativas que 

buscam desafiar os padrões de produção e consumo.  

Nesse sentido, a concepção produtivista da agricultura, voltada para resultados 

quantitativos a partir do uso intensivo de tecnologia, tem sido objeto de crítica desde 

os anos 1990, por reproduzir uma visão limitada e estreita da produção de alimentos 

e da alimentação: com o argumento de que a oferta de alimentos baratos não 

promove, necessariamente, o acesso ao alimento, a Via Campesina – organização 

não-governamental internacional fundada em 1992 para representar camponeses e 

suas famílias de todo o mundo –  passa a contestar o modelo produtivista porque este 

não reconhece a alimentação como um direito humano, mas o reduz a uma operação 

mercantil, que se favorece pela redução de preços provocada pela eliminação ou 

redução de barreiras comerciais (MARQUES, 2014). 
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Buscando defender as agriculturas locais, a Via Campesina estabelecerá uma 

argumentação voltada à multifuncionalidade (sociais, ambientais e culturais) da 

agricultura local e à promoção de uma alimentação de qualidade. Sustentando-se 

sobre valores cívicos e familiares, bem como ecológicos, a chamada soberania 

alimentar vai surgir nos debates sobre agricultura tanto como um discurso paralelo e 

alternativo à polissemia que se formou em torno da SA25, como uma estratégia capaz 

de promover produção de alimentos, combate à fome, e desenvolvimento sustentável, 

sem os inconvenientes já conhecidos da agricultura produtivista26.  

No Brasil, a discussão sobre o modelo de produção agrícola se estabelece lado 

a lado com debate sobre a fome e a segurança alimentar, em torno do reconhecimento 

e da efetivação do direito à alimentação. Assim, se até os anos 1980 havia uma visão 

estreita do problema da alimentação, reduzida ao desafio da superação da fome, com 

a promulgação da Constituição de 1988 há uma ressignificação da alimentação27, que 

passa a ser reconhecida como imprescindível à promoção da dignidade humana e 

passa a ser tutelada por direitos fundamentais inscritos no texto constitucional 

(ROCHA, 2017). 

Assim, o Brasil, pari passu com os debates e a agenda política internacional, 

vai incorporar uma nova compreensão do papel do alimento e possibilitar avanços no 

debate sobre a insegurança alimentar no País, como ficou evidente na análise e nos 

resultados desta tese (fig. 9).   

 

 

 

  

 
25 Para Marques (2010) a utilização indiscriminada do termo “segurança alimentar” para representar 
realidades distintas (tanto para designar medidas de proteção da agricultura local como para se referir 
à liberalização de mercados de alimentos, por exemplo) torna a noção de soberania alimentar mais 
adequada, na medida em que identifica um conjunto de estratégias voltadas para a proteção das 
agriculturas locais como meio de produção de alimentos e combate à fome.  

26 Entre estes, segundo Marques (2010, p. 5), estão os “excedentes custosos, degradação dos recursos 
naturais e desaparecimento das unidades familiares marginalizadas”. 

27 Mesmo tendo se inserido formal e expressamente no sistema constitucional brasileiro com a 
promulgação da EC n. 64/2010, o direito à alimentação já se tinha presente, de forma implícita, na 
garantia da dignidade humana, e no direito à vida e à saúde, bens jurídicos que são impossíveis de se 
preservar sem alimentação adequada. 
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2.2.1 O direito humano à alimentação adequada (DHAA) 

O arcabouço tutelar da vida e da dignidade humana, tal qual se constitui hoje 

como um sistema internacional de proteção de direitos humanos28, tem sua origem no 

contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, como resultado de um processo de 

universalização e de internacionalização de proteção aos seres humanos, 

independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações, e de 

responsabilização dos Estados, em caso de inobservância dos respectivos direitos 

(PIOVESAN, 1996). 

Nesse objetivo, o sistema internacional de direitos humanos vai se constituir 

num complexo de normas, procedimentos e instituições voltados para a efetivação 

desses direitos. A criação da Organização das Nações Unidas (ONU), e a elaboração 

de um documento internacional para delimitar o objeto e fixar as diretrizes dessa 

tutela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, (ASSEMBLÉIA GERAL DA 

ONU (1948)), representam os primeiros passos de uma reorganização política 

internacional com foco na proteção da pessoa humana (PIOVESAN, 1996).   

Entre os direitos reconhecidos na DUDH, a presença do direito à alimentação 

já o alçava a um patamar de elevada proteção, tanto formalmente, por ser considerado 

um direito humano, mas também na sua dimensão substancial, ao explicitar o objetivo 

de se prover segurança alimentar a toda e qualquer pessoa:  

Artigo 25. - 1.  Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a saúde e bem-estar de si mesmo e da sua família, 
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 do seu controle. (ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU (1948)). 

Ao longo das décadas seguintes, o direito à alimentação continuou se fazendo 

presente, reafirmado em diversos documentos internacionais de direitos humanos: no 

mesmo ano de 1948, em que se lançou a DUDH, o direito à alimentação é 

expressamente reafirmado no art. 11 da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem; em 1966, no art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); em 1986, no art. 8º da Declaração sobre 

o Direito ao Desenvolvimento; e em 1988, no art. 12 do Protocolo de São Salvador 

 
28 Embora a história registre uma preocupação anterior em reconhecer certos direitos e liberdades 
inerentes à condição humana, a ideia de torná-los objeto de regulação internacional, reconhecendo-se 
necessária a mitigação do princípio da soberania estatal, é um fenômeno próprio do século XX, 
marcado, na sua primeira metade, por duas guerras mundiais. (PIOVESAN, 1996).  
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(protocolo adicional ao Pacto de San Jose de Costa Rica, de 1969) (SENADO 

FEDERAL, 2013).   

Ao mesmo tempo, há um esforço para a definição do conteúdo do direito à 

alimentação: na Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial, que é 

produto da Cúpula Mundial para Alimentação, ambas de 1996, o direito à alimentação 

é contemplado tanto como garantia de acesso a alimentos seguros e nutritivos, mas, 

também, como um direito fundamental de todos a “não sofrer de fome”.  

No Plano de Ação é pactuado, no Objetivo 7.4, o compromisso de se “[...] 

esclarecer o conteúdo do direito à uma alimentação adequada e do direito 

fundamental de todos a não ter fome” (FAO, 1996). O Comentário Geral n. 12 do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais29, da ONU, em 1999, dando 

efetividade àquele compromisso, descreve-o como “inerente à dignidade da pessoa 

humana e indispensável para a satisfação de outros direitos humanos”, considerando-

o “inseparável da justiça social” (UN; COMMITTE ON ECONOMIC, 1999). 

No Brasil, paralelamente às discussões no campo da política internacional, o 

enfrentamento da fome e da desnutrição vai se inserindo na agenda de políticas 

sociais. Sob o enfoque do direito humano à alimentação adequada – DHAA, ocorre a 

sua positivação com a promulgação da Lei n. 11.346/2006 (BRASIL, 2006), a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN; e posteriormente, via 

Emenda Constitucional n. 64, de 4 de fevereiro de 2010 (BRASIL, 2010a), o direito à 

alimentação ascende ao patamar constitucional, introduzindo-se entre os direitos 

sociais listados no art. 6º30. No campo doutrinário, o direito à alimentação é 

pertencente à categoria do chamado “mínimo existencial”, que abrange os direitos que 

atribuem ao seu titular a prerrogativa de exigir do Estado condições mínimas para uma 

vida digna (SARLET, 2007; SARMENTO, 2016).  

De acordo com Torres (1989), embora o mínimo existencial não seja um 

princípio constitucional expresso, trata-se de uma categoria que arregimenta não só 

direitos fundamentais, como também os sociais, e até os econômicos, e está fundado 

 
29 O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) é um corpo de 18 especialistas 
independentes que monitoram a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC) pelos países signatários. O Comitê foi criado pela Resolução ECOSOC 
1985/17, para desempenhar funções de monitoramento designadas ao Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas, na Parte IV, do referido Pacto (ECONOMIC RIGHTS, [19--?]). 

30 Nesse aspecto é importante assinalar que o direito à alimentação, embora pudesse estar implícito e 
reconhecido em outros direitos fundamentais pertencentes à Constituição Federal de 1988, foi 
explicitamente incluído no texto do art. 6º, pela Emenda Constitucional n. 64, de 2010 (BRASIL, 2010a). 
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na garantia de condições para o exercício da liberdade31. Assume aqui, ao preconizar 

o “direito às condições mínimas de existência digna”, extensão maior do que em 

nações ricas, já que nas nações pobres há necessidade de intervenção estatal, 

mediante elaboração e execução de políticas públicas, para a proteção dos mais 

pobres e vulneráveis.  

A noção de que o alimento não é uma simples mercadoria posta no mercado 

de consumo, mas um instrumento imprescindível para a sustentação da vida humana, 

sobretudo com potencial de permitir aos indivíduos o desenvolvimento com qualidade 

(RIBEIRO; JAIME; VENTURA, 2017), conduz à irrefutável conclusão de que, embora 

o direito à alimentação no texto constitucional esteja inserido no rol dos direito sociais 

(art. 6º), trata-se, também, reflexamente, de um direito fundamental (TORRES, 1989). 

E assim o é, como esclarece Sarlet (2007), porque os direitos sociais não se 

resumem a exigir prestações positivas do Estado de modo a compensar 

desigualdades fáticas ou condições de uma vida digna, mas, igualmente, destinam-se 

a assegurar a liberdade de certos segmentos sociais que se encontram em situação 

de maior vulnerabilidade, não só em face do Estado, mas também em face de 

particulares, notadamente no campo social e no econômico: é no perímetro do 

chamado mínimo existencial que esses direitos sociais se revelam como direitos 

fundamentais, enquanto prestações negativas e positivas que visam a promover as 

condições necessárias ao florescimento da dignidade humana.  

No entanto, não é suficiente apenas garantir meios para que os sujeitos possam 

exigir a alimentação face ao Estado. Entre as condições para viver uma vida digna, 

como visto anteriormente, é fundamental que a alimentação não só atenda às 

necessidades nutricional e alimentar, esteja disponível e seja acessível, mas também 

reflita a cultura alimentar dos indivíduos e das famílias.  

2.3 PERDAS E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS: DE CUSTO A OPORTUNIDADE 

Na análise das causas das PDA, podemos observar que a literatura 

especializada tem perfilhado uma grande diversidade de fatores que as determinam, 

surgidas no itinerário do alimento do “campo ao garfo”: desde o momento pré-colheita, 

passando pela colheita, armazenamento, transporte, processamento e vendas no 

 
31 Liberdade, nesse contexto, é a “liberdade para”, a liberdade se autodeterminar, distinguindo-se, 
portanto, da noção de “liberdade de”, ou seja, como ausência de constrição. 
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varejo, até o consumo final, o relatório da FAO “Global food loss and food waste: 

extent, causes and prevention” (GUSTAVSSON et al., 2011) constatou que 

aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos perdidos ou desperdiçados – 

quantia equivalente a 1/3 da produção mundial de alimentos destinados ao consumo 

humano (FAO, 2015) – correspondendo a prejuízos em torno de 936 bilhões de 

dólares ao ano (FAO, 2014). 

Por outro lado, em cada um dos estágios da cadeia produtiva é possível 

identificar pontos de perda e de desperdício, muito embora seja necessário 

reconhecer que a distribuição das PDA ao longo da cadeia varia sensivelmente em 

função da região e do produto: por exemplo, em países desenvolvidos, concentra-se 

na fase do consumo (desperdício), enquanto em países em desenvolvimento, na fase 

da produção (perda), (HLPE, 2014).  

O Brasil, no entanto, embora seja o maior exportador de alimentos do mundo, 

é um caso diferenciado porque acumula grandes perdas, tanto na fase produtiva como 

na de consumo, além de se encontrar entre as nações em que o desperdício (na fase 

de consumo, portanto) supera quantitativamente o necessário para alimentar os que 

passam fome (PORPINO et al., 2015).  

Ainda que os fatores que levam à ocorrência de PDA sejam diversas e 

complexas, tanto a compreensão sobre as causas, como formas de combatê-las, 

devem ter em conta a macroestrutura em que os sistemas alimentares se inserem, ou 

seja, em um modelo de produção e distribuição de alimentos que se ajusta a mercados 

internacionais de commodities agropecuárias, e que, na busca pelos melhores 

resultados econômicos, não raro sacrificam os mais diversos bens socioambientais. 

Essa produção, voltada sobretudo para o abastecimento de insumos da indústria de 

alimentos processados, tem vazão, por sua vez, em mercados cujo consumo é 

estruturado e dependente dessa produção, o consumo de massa (RIBEIRO et al., 

2017).  

Assim, desafiando interpretações economicistas e produtivistas, tem-se 

reconhecido o alimento para além de mero bem de consumo, como um elemento 

essencial para a reprodução a vida biológica e fundamental para a realização da 

dignidade da pessoa humana. A alimentação, nessa perspectiva, é compreendida 

como um direito: o direito à alimentação, que se tutela como um direito humano, e que 

conta com sólido e amplo respaldo jurídico. 
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Há também outras questões que tornam a problemática das PDA mais 

intrincada, tais como as que derivam de abordagens culturais. A alimentação é tão 

imprescindível para a reprodução física humana, quanto o é para a reprodução cultural 

e, por isso, definida e sujeita a interpretações permeadas por valores, crenças, gostos, 

preferências, sejam estas individuais ou grupais: afinal, se os homens não se 

alimentam apenas do que a natureza provê, mas cultivam, selecionam, manejam, ou 

seja, “produzem” o seu próprio alimento; transformam-no segundo técnicas e práticas 

culinárias;  selecionam o que consomem por razões variadas (fatores econômicos, 

religiosos, nutricionais etc.) (LIMA, 2009), é induvidoso que o ato de comer comporta 

muito mais do que a mera ingestão de alimentos, do mesmo modo que a decisão pelo 

que deve ser descartado.     

2.3.1 O que são as PDA 

A face mais visível das PDA são os prejuízos econômicos que gera, o que não 

significa que estes constituam a totalidade do problema: de fato, os impactos 

negativos das PDA não só extravasam o campo econômico, atingindo também o 

social e o ambiental, mas, também, afetam diversos espaços sociais, de indivíduos a 

coletividades.  

Nesse sentido, com apoio em (BELIK, 2018b), é possível traçar um quadro 

geral dos impactos das PDA considerando, de um lado, os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais; e, de outro, o nível desse impacto, que pode ser macro 

(sociedade), meso (cadeia produtiva) e micro (indivíduos e famílias): 

 
Quadro 3 - Impactos das PDA 

(continua) 

    ESFERA 

    ECONÔMICA SOCIAL AMBIENTAL 
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Perda de recursos decorrente de 
esforço econômico não realizado 

(despesas privadas e subsídios 
públicos não utilizados). 

Elevação de custos (decorrente 
de perda de recursos), o preço 
dos alimentos tendem a subir, 
afetando a renda das famílias. 

Produzir desnecessariamente 
implica pressões sobre os 

recursos naturais, emissãod e 
GEE, ocupação de áreas de 

florestas e preservação. 
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                                                                                                  (conclusão) 
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Para cadeias produtivas, P&DA 
leva a redução de 

competitividade, aperta margens 
e pode levar à inviabilidade de 
setores inteiros da economia. 

Custo ambiental adicional, tanto para empresas como para as 
comunidades, com necessidade de novos investimentos para a 
instalação de áreas de descarte, lixões e estações de reciclagem 
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Preço dos alimentos elevado; 
redução do consumo 

Interfere na segurança alimentar e nutricional, e na saúde dos 
indivíduos, em vista da presença de contaminantes 

Fonte: elaboração da Autora a partir de Belik (2018). 
 

 

Embora esse quadro aponte para possíveis focos de ação para reduzir as PDA, 

na prática todas essas frentes constituem um grande desafio às políticas públicas, 

tendo em vista os diversos sentidos e práticas que estão relacionadas aos alimentos. 

Antes de saber o que é PDA, é fundamental saber o que é alimento, o que remete a 

dois importantes aspectos: um, conceitual; outro, metodológico. 

Da perspectiva conceitual, há uma diversidade registrada pela literatura sobre 

o assunto, sobretudo na literatura cinza32: Gonçalves-Dias (2017) cita, a título 

 
32 Literatura cinza é a denominação dada ao “conjunto de documentos técnicos ou científicos, dos mais 
variados tipos, tais como relatórios, manuais, apostilas, resumos, sites diversos, dentre outros, 
disponíveis sob as mais variadas formas (sejam elas eletrônicas ou impressas) que não foram 
publicados em canais habituais de transmissão científica e, portanto, não foram submetidos a uma 
análise prévia de um parecerista ou de uma comissão editorial” (CORTÊS apud BOTELHO DE 
OLIVEIRA, 2015). 
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meramente ilustrativo, as definições e termos adotados pela FAO, a FUSIONS33 e a 

WRAP34; além dessas, Domingos (2021) se refere a outras quatro definições35.  

Essas variações se devem, segundo os especialistas do HLPE (2014), primeiro, 

à ênfase que se dá no enfoque das PDA, que pode ser centrada nos resíduos ou no 

alimento. Assim, enquanto na primeira a preocupação é a redução dos resíduos, as 

PDA abrangerão alimentos produzidos para o consumo humano ou não (p. ex., 

alimento para animais), sejam estes comestíveis ou não-comestíveis; na segunda, 

considerando apenas os alimentos produzidos para consumo humano, serão 

contabilizados como PDA tanto as partes não-comestíveis, como também aqueles 

alimentos que foram descartados por razões sanitárias36.    

Outro aspecto que o HLPE considera crítico diz respeito à distinção e aos 

termos empregados para distinguir a perda alimentar (food loss) do desperdício 

alimentar (food waste): enquanto alguns os distinguem segundo o ponto da cadeia em 

que a diminuição ocorre, outros o fazem pela causa que determina a redução. Assim, 

no primeiro, há perdas alimentares nos estágios iniciais da cadeia, ou seja, entre o 

pós-colheita e a processamento, e há desperdício alimentar na fase final, na 

distribuição e consumo.   

O quadro a seguir apresenta exemplos das definições empregadas por três 

organizações, que ilustram as distinções aqui relatadas (fig. 10): 

 

 
33 A Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies – FUSIONS é um projeto 
de iniciativa da União Europeia, que visa incrementar a eficiência no uso de recursos a partir da redução 
do desperdício alimentar. O projeto foi implementado no período entre agosto de 2012 a julho de 2016 
(http://www.eu-fusions.org/index.php/about-fusions).  
34 A Waste & Resources  Action Programme -  WRAP é uma organização não-governamental britânica 
que visa contribuir com governos, empresas e comunidades para encontrar soluções práticas para 
melhorar a eficiência de recursos (https://wrap.org.uk/).  

35 Interessante observar que, mesmo entre programas, órgãos e agências da ONU, há variações nas 
definições empregadas em seus documentos: a esse propósito, v. exemplificativamente, definições de 
PDA adotadas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, no âmbito do 
programa Think.Eat.Save – reduce your foodprint  (HERSZENHORN et al., 2014) e do relatório Global 
food losses and food waste: extent, causes and prevention (GUSTAVSSON et al, 2011). 

36 No âmbito dos alimentos produzidos para o consumo humano, consideram-se alimentos comestíveis 
(edible parts) aquilo que usualmente se classifica como “comida” (p. ex., polpa das frutas), enquanto 
alimentos não-comestíveis (non-edible parts), às partes que comumente são descartadas (p. ex., casca 
das frutas). Portanto, não se trata de conceitos com conteúdo fixo, visto que a definição do que é 
comestível ou não-comestível dependerá da cultura e dos hábitos alimentares da população observada. 
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Figura 10 - Definições de PDA 

 

Fonte: Autoria própria. 

Por outro lado, quanto à causa, autores distinguem entre causas 

comportamentais, voluntárias ou decorrente de escolhas, assim como há os que 

colocam as PDA sob o termo genérico de “resíduo alimentar” (em inglês, food waste 

ou food wastage) (HLPE, 2014). 

Entre as definições há, ainda, a que se apoia na perda ou desperdício 

qualitativo do alimento (food quality loss or waste – FQLW), para se referir às reduções 

na sua qualidade (perdas nutricionais, na aparência etc.), decorrentes da degradação 

do produto, o que pode ocorrer em todas as fases da cadeia, da colheita ao consumo 

(HLPE, 2014).  
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 Essa miríade de definições rebate, portanto, em dificuldades metodológicas, 

pela dificuldade de operacionalização de certos elementos. Por exemplo, como tornar 

comparáveis as medidas de perdas e desperdício de alimentos quando há populações 

que consomem determinado alimento com casca e outras não? Como classificar um 

alimento que, por sua aparência, não seria mais vendido num supermercado de classe 

A, mas seria muito bem aceito numa feira na periferia da cidade? 

Nessa linha, Gonçalves-Dias (2017b) também destaca a dificuldade em 

operacionalizar a categorização dos alimentos em razão da sua finalidade (para 

consumo humano ou outros fins), já que nem sempre existe possibilidade de se 

conhecer de antemão o que foi produzido para o consumo humano ou outra finalidade. 

Belik (2018), por sua vez, observa que há perdas que se reincorporam ao sistema 

alimentar (por exemplo, alimento que é vendido a preço inferior ou redirecionado à 

compostagem), deixando de provocar o impacto negativo.  

Além das ambiguidades que envolvem a definição de PDA, há outras questões 

metodológicas, sobretudo quantitativas, que dificultam a avaliação e podem 

influenciar, portanto, a tomada de decisão: os números que muitas vezes são 

utilizados para estima-las não apresentam a metodologia ou lhes falta transparência, 

além de se basear na combinação de outras fontes e em assunções subjetivas do 

pesquisador (CHABOUD, 2017; THYBERG; TONJES, 2016).  

Dessarte, considerando todas essas dificuldades, neste trabalho adotaremos a 

classificação que, a nosso ver, vale-se de critérios que atendem aos objetivos da 

pesquisa: a definição do HLPE, que considera apenas o alimento produzido para 

consumo humano, e distingue as PDA pelo ponto na cadeia em que ocorre a redução 

da massa (HLPE, 2014).  

2.3.2 PDA e alimentos excedentes (surplus food) 

Nos últimos anos, a preocupação com as PDA e a busca por alternativas para 

sua redução têm se difundido globalmente, aproximando-se das questões 

relacionadas à insegurança alimentar, que afeta bilhões de pessoas, sobretudo pelo 

argumento de que a fome e a desnutrição não decorrem da falta de recursos, mas da 

sua má distribuição. 

Nesse sentido, tem-se afirmado que nem tudo o que é disposto como resíduo 

deveria ser descartado: contrariamente, demonstra que parte significativa desses 

alimentos ainda é saudável e próprio para alimentar pessoas, assim como outra parte, 
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nessa ordem de prioridade, poderia atender à alimentação animal, à compostagem e 

à produção de energia. Dessa perspectiva, portanto, PDA não podem ser 

interpretadas como prejuízo, mas como oportunidade de ganhos econômicos, 

ambientais e sociais. 

Nesse sentido, a “Hierarquia de Recuperação de Alimentos” da US 

Environmental Protection Agency (EPA) (fig. 11), tem servido de referência para 

orientar o reaproveitamento de alimentos desviados da rota do descarte, adotando 

como condição mais favorável aquela que reduz a formação do resíduo na fonte, 

passando pela redistribuição de alimentos para humanos, alimentação animal, usos 

industriais, compostagem e, finalmente, o aterro ou a incineração (EPA, [2021?]). 

Já no âmbito da União Europeia (UE), a “Hierarquia dos Resíduos”, 

contemplada na Diretiva 2008/98/CE (fig. 12), tem servido de diretriz para a 

construção de um modelo de gerenciamento de resíduos alimentares. Não muito 

diferente do modelo da US EPA (Food Recovery Hierarchy), a “Hierarquia para 

priorização de estratégias de prevenção de excedentes, derivados e resíduos 

alimentares”, da UE estabelece como condição mais preferível a da não-geração 

(prevenção), sendo a última etapa, a disposição (SANCHEZ LOPES et al., 2020).  

 
Figura 11 - Hierarquia de recuperação de alimentos da EPA 

 

Fonte: EPA (2021?). 
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Figura 12 - Hierarquia para priorização de estratégias de prevenção de excedentes, derivados e 

resíduos alimentares 

 

Fonte: Sanchez Lopes et al. (2020). 

 

No entanto, a distinção entre o alimento excedente (surplus food) e o resíduo 

alimentar (food wastage) nem sempre é muito clara, o que pode representar 

equívocos na maneira de idealizar e operacionalizar ações de redução de PDA: assim, 

Papargyropoulou et al. (2014) distinguem alimento excedente como todo e qualquer 

alimento que sobeja às necessidades humanas, enquanto o resíduo alimentar é um 

desdobramento do primeiro, que surge quando aquele alimento são deixa de ser 

próprio ao consumo humano. 

É importante também destacar que nem todo alimento excedente é, 

necessariamente, suprimível. Produzir alimentos adicionais para fazer frente a 

situações imprevisíveis, tal como a perda de safra por condições climáticas, tem um 

propósito útil e é imprescindível para garantir a segurança alimentar da população. No 

entanto, o que se apresenta preocupante não é o alimento extra, mas o alimento 

excedente que se torna “excessivo”, ou seja, aquela fração que é produzida tendo 

previamente em conta que não alimentará pessoas, e cuja função primordial é a de 

atender a interesses comerciais.  
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Essa distinção, embora pareça tênue, ajuda a nomear e compreender que há 

alimentos cuja produção é evitável, e outros, inevitável (avoidable e unavoidable food), 

especialmente quando se emprega concepção de alimento em seu sentido mais 

amplo, abrangendo as partes comestíveis e não-comestíveis: alimentos evitáveis são 

os que, apesar de considerados comestíveis (edible food) para a maioria das pessoas, 

convertem-se deliberadamente em resíduos, seja porque não têm mais utilidade, seja 

porque passaram da sua validade; alimentos inevitáveis, por sua vez, são os 

alimentos considerados não-comestíveis em situações normais, tais como cascas, 

ossos, caroços etc. (PAPARGYROPOULOU et al., 2014). 

 
Figura 13 - Hierarquia do alimento excedente e do resíduo alimentar 

 

Fonte: Adaptado de Papargyropoulou et al., (2014). 

A distinção também é importante para se afastar o estigma de que quem se 

alimenta do alimento excedente alimenta-se de “lixo”. O alimento excedente não é, 

embora possa se tornar num segundo momento, resíduo, como demostra a figura 13 

(supra), distinguindo claramente o que é resíduo e o que é alimento. O alimento 

excedente pode ser prevenido, mediante ações voltadas à sua não produção; mas 

também pode ser aproveitado, quando, por exemplo, é encaminhado para doações. 
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2.3.3 A hierarquia do uso dos alimentos 

No sentido de fortalecer políticas de SAN e de combate às PDA, a literatura 

sobre o tema tem sugerido propostas de “hierarquia de uso do alimento”, seguindo, 

em linhas gerais, o padrão do gerenciamento de resíduos: prevenção, redistribuição, 

alimentação animal, compostagem e geração de energia, e, finalmente, disposição 

(HLPE, 2014). 

Contudo, uma sugestão que parece mais adequada, porque estabelece uma 

distinção mais enfática entre o alimento excedente e o resíduo alimentar é a proposta 

de “hierarquia de uso do alimento não-PDA” (Food-use-not-loss-or-waste hierarchy), 

apresentada por Camelia Bucatariu no  3º Diálogo Regional de prevenção em PDA 

para sistemas alimentares mais sustentáveis na América Latina e Caribe, evento 

organizado pelo programa “Save Food: Global initiative on FLW reduction”, da FAO 

(BUCATARIU, 2017): 

 

Figura 14 - Hierarquia de uso do alimento não-PDA 

 

Fonte: Adaptado de Bucatariu (2017) 
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A hierarquia de uso do alimento não-PDA parece mais adequada para 

gerenciar o alimento excedente da perspectiva da SA porque prioriza o esgotamento 

das possibilidades de aproveitamento do alimento para a sua função primária, que é 

alimentar pessoas, para então, excepcionalmente, prever a destinação segura de 

resíduos. Sua abordagem é diferente da hierarquia dos resíduos alimentares (food 

waste hierarchy), que decorre de uma adaptação da hierarquia dos resíduos e  

idealizada para a identificação da melhor solução, quando estes já foram produzidos 

(PAPARGYROPOULOU et al., 2014). 

Além disso, quando o foco é o gerenciamento de resíduos, não há prioridade 

na avaliação da qualidade alimentar e nutricional do alimento excedente: o 

gerenciamento do resíduo alimentar preocupa-se em impedir, sempre que possível, 

que o alimento seja levado à fase do descarte e, preferencialmente, seja redistribuído 

às pessoas necessitadas, sendo indiferente, por exemplo, que se trate de produto 

ultraprocessado ou alimento in natura.  

Na hierarquia de uso do alimento não-PDA, a premissa é outra: o fundamental 

nessa estratégia é o alimento atingir a sua finalidade principal, que é alimentar e ser 

fonte de boa nutrição para as pessoas. Por isso, antes de haver uma preocupação 

com o alimento excedente, recomenda-se que sejam produzidos alimentos saudáveis, 

ou seja, seguros e nutritivos, e que esses alimentos estejam ao alcance de todos. Na 

hierarquia do uso do alimento não-PDA, a primeira preocupação é garantir alimentos 

de qualidade alimentar e nutricional. 

Desse modo, a hierarquia do uso do alimento não-PDA enfrenta e critica um 

aspecto importante e contraditório dos sistemas alimentares contemporâneos: a 

produção gigantesca de alimentos que não nutrem, não alimenta, e mais grave, se 

associam a diversas patologias.  

Compreendidos os papeis desempenhados pelo alimento, e sua estreita 

relação com o atual modelo de desenvolvimento socioeconômico, que o desconecta 

da sua natureza intrínseca, que é o de fornecer energia e nutrientes para a 

manutenção da vida humana, torna-se possível, no próximo capítulo, analisar e 

problematizar o RDA, especialmente pela suposta vantagem que lhe é atribuída, de 

favorecer tanto a SAN como a redução de PDA.    
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3 RESGATE E DOAÇÃO DE ALIMENTOS: MAPEAMENTO DA LITERATURA 

As PDA tem emergido na atualidade como uma crescente a preocupação de 

governos, seja porque representam um importante recurso para o enfrentamento da 

insegurança alimentar de populações mais vulneráveis socioeconomicamente, seja 

porque o seu não aproveitamento representa prejuízos econômicos, tornando inúteis 

os recursos materiais empregados na sua produção (mão-de-obra, terra, defensivos, 

fertilizantes etc.), assim como ambientais, pois avança sobre recursos naturais, além 

de sobrecarregar o  sistema de gestão de resíduos. 

Assim, o RDA tem se integrado ao cenário das políticas públicas 

socioambientais como um fator estratégico para a redução de PDA, especialmente 

por sua potencialidade de estabelecer uma composição “ganha-ganha” entre a esfera 

da gestão de resíduos, atuando preventivamente na não-geração, e as demandas da 

segurança alimentar, por meio do combate à fome e à desnutrição da população 

socioeconomicamente vulnerável. 

Apesar disso, o RDA ainda se apresenta como alternativa menos comum do 

que o encaminhamento das PDA para o sistema de tratamento de resíduos (AIELLO; 

ENEA; MURIANA, 2015), o que motiva uma melhor compreensão da dinâmica do seu 

processo, bem como pensar alternativas que possibilitem explorar ao máximo os 

benefícios que representa. Particularmente para atender às questões norteadoras do 

problema de pesquisa, parece crucial compreender o RDA no Brasil contextualizado 

a um quadro maior de possibilidades de combate às PDA e promoção de SAN, bem 

como problematizado à luz dos desafios e obstáculos identificados na literatura. 

Nesse sentido, considerando que uma primeira aproximação com o tema 

revelou um conjunto reduzido de trabalhos científicos sobre o RDA, sobretudo de 

origem nacional, pareceu adequado, portanto, realizar um estudo exploratório, 

optando, assim, por realizar uma revisão sistemática de literatura, de maneira a colher 

e organizar as principais e mais recentes referências sobre o tema.  

A revisão sistemática de literatura foi desenvolvida no ano de 2020, pesquisa a 

partir da base de dados Scopus, entre os meses de janeiro e abril, e na base Web of 

Science, em setembro de 202137, dando origem ao artigo “Rescue and food donation 

 
37 Por sugestão de um dos revisores da Future of Food Journal, apresentada por ocasião da revisão do 
artigo, foi acrescida pesquisa na base de dados Web of Science, que resultou na inclusão de dois 
artigos, já incorporados a este capítulo. 
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in socioenvironmental policies on tackling food loss and waste: a systematic review”, 

em co-autoria com a orientadora desta tese, Profa. Dra. Sylmara Lopes Francelino 

Gonçalves Dias (BIERWAGEN; GONÇALVES-DIAS, 2021). 

Assim, para compor o presente capítulo, os resultados dessa revisão 

sistemática foram sintetizados e reorganizados, e o que se apresenta é um 

mapeamento de literatura, com o objetivo de compreender o que é o RDA, quais os 

desafios que enfrenta e que limitações possui para se estabelecer como um recurso 

que beneficia tanto a SAN, como o combate às PDA.  

3.1 RESGATE DE ALIMENTOS E ALIMENTOS RESGATADOS: QUADRO 
CONCEITUAL 

Um dos aspectos que se destaca nos estudos selecionados refere-se à 

terminologia empregada para se referir tanto à atividade (resgate de alimentos), 

quanto ao seu objeto (o alimento resgatado), bem como o sentido que é atribuído a 

tais termos. 

Nesse sentido, verifica-se que, além de “resgate de alimentos” (food rescue) 

(HECHT; NEFF, 2019; REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015), a literatura 

selecionada faz uso de outras expressões, tais como “nutrição por alimentos 

resgatados” (food rescue nutrition) (MOUSA; FREELAND-GRAVES, 2017), 

“redistribuição de alimentos” (food redistribution) (ALBIZZATI et al., 2019; VLAHOLIAS 

et al., 2015a) e “recuperação de alimentos” (food recovery) (GONZÁLEZ-TORRE; 

COQUE, 2016a).  

Quadro 4 - Conceitos adotados na literatura sobre o resgate de alimentos 

(continua) 

DENOMINAÇÃO AUTOR CONCEITO 

Resgate de 
alimentos 

Hecht e Neff 
(2019) 

"Resgate de alimentos, por vezes referido como recuperação ou 
redistribuição de alimentos, é a prática de recolher alimentos 
resgatáveis e redirecioná-los para o consumo humano" . 

Reynolds et al 
(2015) 

"Resgate de alimentos, também chamado de recuperação de 
alimentos, é a prática de desviar, de forma segura, alimentos 
comestíveis que seriam encaminhados para o sistema de 
tratamento de resíduos, e distribuí-los para pessoas em 
necessidade, aqueles em insegurança alimentar". 

Nutrição por 
alimentos 
resgatados 

Mousa; 
Freeland-
Graves (2017) 

"Processo de realocação de alimentos [doação e distribuição de 
alimentos reprovados ou não comercializados, para pessoas de 
baixa renda] para pessoas necessitadas é chamado de nutrição 
por alimentos resgatados".  
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(conclusão)  

Redistribuição 
de alimentos 

Vlaholias et al 
(2015) 

"Redistribuição de alimentos, também chamada de recuperação 
de alimentos ou resgate de alimentos (...) é a prática de recolher 
alimentos excedentes comestíveis, que de outro modo iriam ser 
descartados nos aterros, e entregá-los para agências de 
caridade que alimentam pessoas necessitadas - pessoas em 
insegurança alimentar".  

Albizzati et al 
(2019) 

"Redistribuição [de alimentos] é então definido pela Comissão 
Europeia (2017a) como 'o processo pelo qual alimentos 
excedentes, que de outro modo seriam desperdiçados, são 
recuperados, coletados e oferecido a pessoas, particularmente 
as carentes".  

Recuperação 
de alimentos 

González-
Torre; Coque 
(2016) 

"Recuperação de alimentos é o recolhimento de alimentos 
saudáveis para distribuição aos pobres e famintos".  

Fonte: Autoria própria 
 

 

Apesar da diversidade de expressões, a comparação entre os conceitos 

adotados pelos autores permite verificar características ou desafios comuns: a 

qualidade dos alimentos resgatados, a mudança da destinação do alimento (do 

descarte para a alimentação humana) e o objetivo de beneficiar pessoas 

socioeconomicamente vulneráveis. 

Por outro lado, quanto ao seu objeto, a literatura registra as expressões 

“alimento resgatável” (rescuable food) (HECHT; NEFF, 2019), “alimento excedentário” 

(surplus food) (ALBIZZATI et al., 2019; ALEXANDER; SMAJE, 2008; GARRONE; 

MELACINI; PEREGO, 2014a; SERT et al., 2015) e “sobras alimentares” para designar 

o produto sujeito ao resgate; e “restos alimentares” (GARRONE; MELACINI; 

PEREGO, 2014b) para se referir ao alimento que não é mais aproveitável para o 

consumo humano. O Quadro 5 sintetiza as variadas terminologias localizadas na 

literatura.  

Quadro 5 - Objeto do resgate de alimentos 

(continua) 

OBJETO AUTOR CONCEITO 

Alimento 
resgatável 

Hecht e Neff 
(2019) 

"alimento comestível que é seguro para comer e de boa qualidade; 
o alimento resgatável pode conter partes não-comestíveis". 

Alimento 
excedentário 
ou 
excedente 

Sert et al 
(2015) 

"Alimento excedente, diferentemente de resíduo alimentar, pode 
ser definido como 'o alimento comestível que é produzido, 
manufaturado, comercializado no varejo  ou servido, mas que, por 
diversas razões, não é vendido ou consumido pelo pretenso 
cliente' (apud Garrone et al., 2014a)". 
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(conclusão) 

Alimento 
excedentário 
ou 
excedente 

Garrone et al 
(2014) 

"Alimento excedente é o alimento seguro que é produzido, 
manufaturado, vendido no varejo ou pronto para ser servido, mas, 
por várias razões, não é vendido ou consumido pelo pretenso 
cliente. O alimento excedente pode ser reduzido na fonte, ou pode 
ser recuperado e usado de vários modos: alimentando pessoas (p. 
ex., doações a bancos de alimentos e instituições de caridade, ou 
vendas em mercados secundários), alimentando animais, na 
recuperação de resíduos (p. ex., venda a empresas que produzem 
fertilizantes, cosméticos ou energia), no descarte de resíduos".   

Bilska et al. 
(2016) 

"Alimento excedente é o alimento que foi produzido, processado, 
entregue aos pontos de venda ou adquirido pelo consumidor, mas 
não vendido ou consumido por diversas razões". 

Alexander; 
Smaje (2008) 

"a definição de alimento excedente não é absoluta (...) [o uso] 
'excedente', em vez de resíduo, causa confusão na indústria por 
não ser uma categoria padrão - embora 'resíduo' apenas sugira 
produtos não vendidos.  

Tarasuk; 
Eakin (2003) 

"alimento que não pode ser vendido nos canais regulares do 
mercado". 

Albizzati et al 
(2019) 

"alimentos e bebidas que não foram vendidos ou não são 
comercializáveis, mas ainda são adequados ao consumo humano 
(...). Alimento excedente pode também ser redistribuído, ou usado 
para alimentação animal". 

Sobras 
alimentares 

Adams e 
Tabacchi 
(1997) 

"alimentos preparados oriundos de restaurantes e distribuídos para 
pessoas carentes". 

Restos de 
alimentos 

Garrone et al 
(2014) 

"restos alimentares consistem em alimento não-comestível, isto é, 
não adequado ao consumo humano (...) e as partes não 
comestíveis do alimento comestível". 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

É válido observar que a expressão “food waste” foi detectada em dois sentidos 

distintos: um que designa o alimento inaproveitável, na condição de “resíduo 

alimentar” (ALBIZZATI et al., 2019; BILSKA et al., 2016; DE BOECK et al., 2017; FOTI; 

STURIALE; TIMPANARO, 2018; GARRONE; MELACINI; PEREGO, 2014a; KINACH; 

PARIZEAU; FRASER, 2019); e outro significando “desperdício alimentar”, que diz 

respeito ao processo de o alimento se tornar resíduo, caso não ocorra desvio que o 

faça retornar ao sistema alimentar (v. Quadro 6). 
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Quadro 6 - A expressão “food waste”: como produto ou processo 

     AUTOR   CONCEITO DE "FOOD WASTE" 

C
O

M
O

 R
E

S
ÍD

U
O

 A
L

IM
E

N
T

A
R

 

Albizzati et al (2019) 

"(...) a fração (ou a totalidade, quando aplicável) de alimentos 
excedentes que não são redistirbuídos, nem usados na alimentação 
animal, mas, em vez disso, encaminhados para o gerenciamento de 
resíduos, p. ex., incineração".  

Foti et al (2018) 
"é qualquer comida ou partes não-comestíveis do alimento, retirados 
da cadeia de suprimento de alimentos, para ser recuperado ou 
disposto". 

De Boeck et al (2017) "(...) as perdas não adequadas ao consumo humano". 

Garrone et al (2014) "resíduo alimentar é definido como alimento excedente que não é 
utilizado para alimentar pessoas".  

Kinach et al (2019) "resíduo alimentar é frequentemente utilizado para se referir a  
alimento descartado na etapa de consumo varejista".  

Bilska et al. (2016) 

"Resíduo alimentar é o alimento excedente que não foi recuperado 
para alimentar pessoas e animais, para produzir novos produtos (p. 
ex., suco ou geleia), novos materiais (p. ex., fertilizantes), ou 
energia".  

C
O

M
O

 A
T

O
 D

E
 

D
E

S
P

E
R

D
IÇ

A
R

 

Moggi et al. (2018) 
"Desperdício de alimentos 'se refere ao descarte ou ao uso alternativo 
(não-alimentar) do alimento que, deliberadamente ou como resultado 
da ação negligente, estraga ou se deixa vencer'". 

González-Torre; 
Coque (2016) 

"Desperdício de alimentos ocorre no final da cadeia de suprimento 
alimentar e é relacionado ao comportamento inapropriado de 
varejistas e consumidores". 

 
Fonte: Autoria própria 

  

O alimento, objeto do resgate, devido ao seu objetivo final – alimentação 

humana – evidentemente deve ser adequado, ou seja, ter qualidade e ser seguro para 

esse fim (HECHT; NEFF, 2019). Por isso, muitos autores se referem ao objeto do 

resgate como sendo o alimento excedente ou excedentário (surplus food), ou seja, 

aquele que é produzido para o consumo humano, mas, por vários motivos, não foi 

vendido ou consumido (GARRONE; MELACINI; PEREGO, 2014a). 

Numa acepção mais ampla, também pode abranger, além dos “alimentos 

comestíveis” (edible food), que é o alimento de boa qualidade e seguro para ser 

consumido, também os “alimentos não-comestíveis” (inedible food), ou seja, partes 

que não se reconhecem culturalmente como “comida”, tais como cascas, talos, 

sementes, folhas  (HECHT; NEFF, 2019). 
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Embora Hecht e Neff (2019), Reynolds et al. (2015) e Vlaholias et al. (2015), 

utilizem a expressão “recuperação de alimentos” (food recovery) como sinônima de 

“resgate de alimentos” (food rescue), é importante destacar que a o termo 

“recuperação” não é empregado no sentido de se reestabelecer uma situação ou um 

estado anterior: o aproveitamento sempre ocorre antes de o alimento se tornar 

resíduo.  

Nesse contexto, o resíduo (wastage) é o alimento excedentário não usado para 

alimentar pessoas (GARRONE; MELACINI; PEREGO, 2014a) e se identifica por 

expressões como “perda alimentar” (food loss) (Aiello et al., 2015; De Boeck et al., 

2017; González-Torre et al., 2017; Kinach et al., 2019); “desperdício alimentar” (food 

waste) (Albizzati et al., 2019; De Boeck et al., 2017; Foti et al., 2018; Garrone et al., 

2014; González-Torre and Coque, 2016; Kinach et al., 2019), “perda e desperdício de 

alimentos” (food loss and waste) (Kinach et al., 2019); “resíduo alimentar” (food 

wastage) (DE BOECK et al., 2017) e “wasted food” (FOTI; STURIALE; TIMPANARO, 

2018).  

De acordo com Garrone et al. (2014), a mudança na qualificação de um 

alimento, de excedentário (surplus food) para descartado (food waste), é determinada 

pelo grau de recuperabilidade do alimento (o chamado “DoR – Degree of 

Recoverabilty”). O DoR se refere à facilidade com que um determinado alimento pode 

ser recuperado para o consumo humano, o que é definido pela recuperabilidade 

intrínseca do alimento e pela intensidade do manejo exigido. Assim, alimentos que 

exijam maior esforço para recuperar tendem a ser mais cotados ao descarte do que 

outros que demandem menos investimento.   

O resíduo alimentar, portanto, pode eventualmente ser composto, total ou 

parcialmente, por alimentos que, do ponto de vista sanitário e nutricional, seriam 

adequados ao consumo humano. Porém, uma vez que estes foram classificados como 

não próprios e, portanto, não receberam essa destinação previamente, tornam-se 

resíduo, e não podem mais servir a este objetivo. 

Contudo, uma vez que o alimento seja desviado antes de se integrar ao sistema 

de gestão de resíduos, será considerado objeto de resgate se se destinar 

gratuitamente à alimentação humana, ou seja, se além de não se tornar resíduo, seja 

doado para pessoas necessitadas. 
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Quadro 7 - Objeto de intervenção do resgate de alimentos 

 
OBJETO DE 
INTERVENÇÃO 

AUTOR CONCEITO 

Food porverty 

Gonzáles-Torre 
(2017) 

"inability to aquire or eat enough quantity or appropriate quality of 
food in na acceptable, social way (Dowler and O´Connor, 2012)" 

Rovati (2015) "lack of decent nutrition" 

Midgley (2013) "food insecurity (or food poverty as it is more traditionally known 
within English debates, see Midgley forthcoming)" 

Lambie-
Mumford; 
Dowler (2014) 

"lack of economic access to food" 
Para as autoras, food poverty é sinônimo de food insecurity 

Arcuri (2019) 

food poverty as “the inability to acquire or consume an adequate 
quality or sufficient quantity of food in socially acceptable ways, or 
the uncertainty that one will be able to do so” (Dowler, 2002)"  
"Food poverty is deemed to be more intuitively understood than food 
(in)security in affluent countries (Lambie-Mum- ford and Dowler 
2014)" 
food poverty passa a ser uma preocupação em países 
desenvolvidos após a recessão de 2008, ante o aumento das 
desigualdades e reformas da seguridade social. 

Alexander; 
Smaje (2008) 

"food poverty (...)is generally defined as the situation whereby a 
person does not have reasonable access to food that would provide 
a healthy diet because of insufficient income, or unreasonable 
difficulties of distance, transport or similar, or inadequate 
information". 

Extreme 
poverty Rovati (2015) "a threshold equal to $1.25 per capita per day" 

Absolute 
poverty 

Rovati (2015) 
"food component is accurately estimated bearing in mind the 
different costs of living according to the different types of households 
and the different areas" 

Food 
insecurity 

Bierma et al 
(2019) 

"food insecure include not only hunger and malnutrition but also the 
consequences of having to choose between using limited funds for 
food or other needs, such as housing,  healthcare, or transportation 
(Bartfeld & Collins, 2017; Nielsen, Garasky & Chatterjee, 2010; 
Patton-Lopez, 2012)" 

McIntyre et al. 
(2016) 

"Food insecurity is defined as occuring when there are insufficient 
economic resources available to ensure socially acceptable access 
to adequate food". 

Mousa; 
Freeland-
Graves (2017) 

"Food insecurity is a socio-economic inability to obtain or purchase 
uncontamined, nutritionally healthy food in sufficient amounts" 

food security 

Mura et al 
(2019) 

"Food security exists when all people, at all times, have physical and 
economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets 
their dietary needs and preferences for na active and healthy life" 
(World Food Summit, 1996) 

Arcuri (2019) 

"a situation that exists when all people, at all times, haver physical 
social and economic acess to sufficient, safe and nutritious food that 
mets their dietaty needs and food preferences for am active and 
healthy life". 

 

Fonte: Autoria própria 
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Por fim, relativamente ao propósito ou fim do alimento desviado, também foram 

encontradas diversas expressões para designar objetivos idênticos ou semelhantes. 

Na maior parte dos casos, os autores se referiram à situação indesejada, que deveria 

mudar com a introdução do alimento resgatado – “pobreza alimentar” (food poverty), 

“extrema pobreza” (extreme poverty), “absoluta pobreza” (absolute poverty), 

“insegurança alimentar” (food insecurity) –; em outros, fizeram referência ao estado 

desejado com a intervenção: “segurança alimentar” (food security) (Quadro 7). 

Quanto à pobreza alimentar, embora a terminologia possa sugerir sinonímia 

com a extrema pobreza, e os sentidos realmente se avizinhem, é possível pontuar 

distinções: enquanto a pobreza alimentar se refere à falta de acesso, quantitativo e 

qualitativo, a alimentos ou dieta saudáveis, referindo-se a à falta de recursos 

financeiros e outras dificuldades, tais como distância, falta de transporte ou 

informações (ALEXANDER; SMAJE, 2008), a extrema pobreza tem sentido mais 

restrito, referindo-se exclusivamente ao fator econômico-financeiro, ou seja, a renda 

individual inferior a um dólar e vinte e cinco centavos diários. A absoluta pobreza, por 

sua vez, considera o custo de vida, que é variável e constatado de acordo com as 

diferentes famílias e localidades (ROVATI, 2015). 

Por fim, Arcuri (2019) destaca que pobreza alimentar tem sido identificada com 

o problema da “fome” e, por isso, pobreza alimentar e insegurança alimentar são 

termos utilizados indistintamente, embora o primeiro seja mais presente no discurso 

público em países desenvolvidos.  

Não obstante a diversidade terminológica para se referir ao conceito e a 

aspectos do RDA, demandando um exercício interpretativo para distinguir e 

reconhecer nuances entre as designações encontradas na literatura, este 

levantamento conceitual mostra que, em grandes linhas, o que é o RDA e o que visa, 

nos termos em que estão circulando no espaço acadêmico-científico, apontam para 

dois objetivos: o combate às PDA e a promoção da segurança alimentar.  Por isso a 

necessidade de explorar, com algum cuidado e atenção, como esses objetivos podem 

se ajustar para criar uma solução do tipo “ganha-ganha”.  

3.2 RDA NA INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE AO DESPERDÍCIO E 

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR: LIMITES E POSSIBILIDADES 

O RDA tem sido reconhecido como uma estratégia que contribui tanto para a 

elevação da qualidade de vida daqueles que têm acesso deficitário à alimentação, 
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como para a eficiência do sistema de gestão de resíduos; nesse sentido, autores como 

Thyberg e Tonjes (2016) referem-se ao caráter ético dessa associação, enquanto 

Rovati (2019), Sakaguchi et al. (2018), Sert et al. (2018), Lee et al. (2017) e Tarasuk 

& Eakin (2003), destacam o paradoxo da concomitância da insegurança alimentar e 

do desperdício, sendo o RDA uma solução moralmente aceitável. 

Mousa e Freeland-Graves (2017), por outro lado, destacam o RDA como uma 

alternativa de baixo custo; Sert et al. (2018) associam-no à sua motivação econômica, 

e Arcuri (2019) e Vlaholias et al. (2015) referem-se ao seu caráter conciliatório, como 

solução “ganha-ganha” (ARCURI, 2019; VLAHOLIAS et al., 2015a). 

Warshawsky (2016) refere-se à associação do resgate e a doação de alimentos 

a pessoas necessitadas ao discurso da responsabilidade social e ambiental 

corporativo, mas, uma vez que se submete à lógica de mercado, seus resultados se 

alinharão mais fortemente a ideais neoliberais do que aqueles de justiça ambiental ou 

justiça social.  

Nesse sentido, Mura et al. (2019) referem-se ao conceito de “justiça alimentar” 

(food justice), que se identifica com o acesso, pelas pessoas necessitadas, a 

alimentos saudáveis e de alta qualidade, e sob viés crítico, os autores trazem para a 

sua análise elementos como raça e classe social, para desideologizar a ideia de 

consumo alimentar (food consumption) e a dinâmica do sistema. Para Mura et al. 

(2019), o sistema alimentar é estrutural e institucionalmente permeado pelo racismo – 

considerado parte do próprio modo de ser do mercado –, e não ter em conta esses 

fatores pode agravar mais as desigualdades dentro do sistema alimentar. 

Na mesma linha crítica, Garrido et al. (2019), analisa os fundamentos dos 

bancos de alimentos “de base” (grassroots food banks), que estabelecem contraponto 

aos bancos de alimentos “convencionais”, ou seja, bancos de alimentos de caráter 

filantrópico. Segundo as autoras, a introdução da solidariedade no campo social e 

político pode estimular novas formas de colaboração interpessoal e culminar em 

avanços de uma agenda social e politicamente emancipatória, superando o 

assistencialismo típico das doações, em favor da luta por justiça e proteção de direitos.      

De modo mais cauteloso, problematizando a estratégia do RDA pelo aspecto 

da incongruência entre dados do desperdício e da insegurança alimentar, Garrone et 

al. (2014) observam que esta seria um forte indicador a respeito da importância de 

uma abordagem integrada, especialmente nos países desenvolvidos, em que o 
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gerenciamento do desperdício tem sido reconhecido cada vez mais como uma via 

para redução da insegurança alimentar e para o consumo sustentável de alimentos.   

Para Arcuri (2019), no entanto, essa associação entre segurança alimentar e 

gestão de resíduos pode ser resultado de uma construção ideológica, que se fortalece 

em ideias como a do paradoxo escassez-abundância, e estabelece uma afinidade 

entre “pobreza alimentar” (food poverty) e “desperdício alimentar” (food waste).  

De acordo com Mourad (2016), há uma tendência a compreender o desperdício 

de alimentos e suas soluções como uma questão apenas de gerenciamento do 

excedente, seja reciclando ou recuperando, e, nesse sentido, seria possível 

vislumbrar nas estratégias de enfrentamento do desperdício dois tipos de medidas de 

prevenção: as fortes e as fracas.  

São medidas de prevenção fracas as que se identificam com a otimização no 

uso dos recursos, que se apoiam em ações voluntárias e, assim, não tem capacidade 

para desafiar padrões de produção e consumo; por outro lado, as medidas de 

prevenção forte são as que tocam questões relativas à superprodução, níveis de 

consumo e o poder do mercado na cadeia de alimentos, visando à sustentabilidade 

do sistema a longo prazo (MOURAD, 2016).  

No contexto das medidas de prevenção fracas, o excesso na produção, que se 

torna resíduo, é compreendido apenas como uma disfunção do sistema alimentar, que 

encontra na caridade prestada por meio de doação de alimentos uma saída moral e 

politicamente correta, mas que não resulta em efetividade dos direitos sociais, além 

do estigma de consumir alimentos oriundos de desperdício – ainda que, no esforço de 

suavizar essa impressão, sejam nomeados como “excedente alimentar” ou “alimentos 

excedentários” (MOURAD, 2016).  

Kinach et al. (2019) reforçam as ponderações de Mourad (2016), referindo-se 

a algumas limitações que o resgate e doação de alimentos apresentam como 

estratégia de combate à insegurança alimentar e à gestão de resíduos: uma vez que 

as ações de resgate e doação só atuam nas consequências e não nas causas, não 

são soluções de longo prazo; além disso, há um estigma em relação ao alimento 

doado, muitas vezes associado à ideia de “alimento que iria para o lixo”; e, finalmente, 

por promover parcialmente direitos, pois o alimento resgatado não seria capaz de 

garantir com plenitude a dignidade contida no direito humano à alimentação 

adequada. 
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Portanto, apesar de sedutora a ideia de o RDA ser capaz de solucionar de uma 

vez dois grandes problemas – da insegurança alimentar e da gestão de resíduos –, é 

necessário cautela, compreendendo as possibilidades de conciliação, sem ignorar a 

existência dos conflitos de interesses e da incompatibilidade de certos objetivos.  

Nesse sentido, a literatura indica algumas “armadilhas” do discurso de 

vantagens recíprocas: a identificação do RDA com a caridade, o que coloca em 

segundo plano o direito à alimentação e a possibilidade de reivindica-la do seu 

principal obrigado, que é o Estado; e, numa perspectiva mais ampla, o 

reconhecimento do RDA como mais um dentre os inúmeros desdobramentos do 

avanço da racionalidade neoliberal, que condiciona a alimentação às regras de 

mercado e à exclusiva iniciativa e mérito dos indivíduos. 
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4 LENTE TEÓRICA: TEORIA DE CAMPOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA  

A sociedade, enquanto fenômeno apreensível pela ciência e passível de ser 

compreendido e explicado segundo seus postulados, tende a ser vista pela sociologia 

tradicional como um grande objeto, como “estrutura”, “instituição”, “organização”, 

“sistema social”, “ordem social”, etc. Ou, estreitando o olhar, identifica-se pelas 

menores unidades possíveis de se decompor, ou seja, “indivíduo”, “sujeito”, “ação”, 

“prática social”, “habitus”, “agência”, “actância”, “interação”, “relação”, “mundo da 

vida”, “sistema psíquico” etc. (SELL; DE PAULA JÚNIOR, 2016).  

Essas visões, que variam de acordo com a análise que se pretende em relação 

ao objeto, tradicionalmente compreendem, de um lado, abordagens de nível macro, 

pelas quais se procura entender o funcionamento da sociedade como um todo (em 

detrimento das unidades), e de outro, abordagens de nível micro, que descem às 

interações indivíduo-indivíduo (em detrimento do todo) (SELL; DE PAULA JÚNIOR, 

2016). 

Por constituírem leituras ou interpretações sobre a ação social, abordagens 

macrossociológicas tendem a uma compreensão supersocializada da ação sujeito, ou 

seja, o considera como alguém exposto e suscetível aos sistemas de regras e valores 

da sociedade, e cuja obediência se dá sem resistência. Por outro lado, abordagens 

microssociológicas idealizam o indivíduo de forma atomística ou subsocializada, 

compreendendo-o como um sujeito racional-utilitarista, ou seja, alguém que decide 

por sua própria consciência, considerando a relação máximo proveito-mínimo 

dispêndio (GRANOVETTER, 2007).    

Tal dicotomia desconhece a existência de outras ordens ou níveis que 

eventualmente existem entre um plano e outro. Se num extremo encontra-se a 

sociedade como uma grande massa indistinta de indivíduos e no outro tem-se 

indivíduos atomizados interagindo, o que existe entre esses dois níveis? 

Tanto as perspectivas supersocializada como a subsocializada são 

insuficientes para compreender como o sujeito, apesar dos constrangimentos e 

pressões sociais, consegue resistir e provocar mudanças nas regras: enquanto na 

visão supersocializada o comportamento do sujeito é “guiado” pelas normas e 

convenções sociais, na subsocializada, o sujeito se “guia” a partir de suas decisões 

racionais.  
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A insuficiência dessas abordagens, como explica Granovetter (2007) decorre 

do isolamento do sujeito das relações sociais em que está imerso. Para o autor, 

mesmo na perspectiva supersocializada, a introjeção das pressões sociais ocorre de 

forma mecânica na consciência do indivíduo, que as segue, independentemente das 

interações que mantém no curso da ação. Idealizando a cultura como uma influência 

completa e definitiva, desconsidera que na interação social há um processo 

incessante de construção e reconstrução, que condiciona e é condicionado pelo 

sujeito. 

  Assim, há algo entre uma e outra perspectiva, uma dimensão intermediária, 

onde o sujeito está interagindo com as estruturas, transformando e sendo 

transformado pelo contexto, e compreender como se desenvolve esse processo 

constitui um campo rico de exploração. Um dos desenvolvimentos mais profícuos dos 

estudos encampados em nível meso foi a Teoria de Campos (TC). 

4.1 TEORIA(S) DE CAMPOS 

 Segundo Fligstein e McAdam (2012), é no início dos anos 1990 que 

institucionalistas da escolha racional, institucionalistas sociológicos e institucionalistas 

históricos, começam a reconhecer que estão todos envolvidos num mesmo projeto 

teórico e muito conhecimento passa a ser produzido nesse diálogo.  

A TC e suas vertentes ou abordagens, como resultado desse esforço38, procura 

oferecer uma alternativa às visões macro e microssociológicas, a partir de uma 

perspectiva que foca o conjunto de atores orientando reciprocamente suas ações. 

Trata-se de uma abordagem de nível meso, em que os atores – que não 

necessariamente são indivíduos, podendo ser grupos, sub-unidades de organizações, 

organizações, empresas e o próprio Estado –  levam em conta as ações uns dos 

outros, dentro de uma determinada arena social  (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016; 

MARGARITES, 2019).    

Embora a TC colecione diferentes abordagens, é importante destacar que 

alguns elementos são comuns a todas elas, tais como:  

O campo é um espaço social, em que se reconhecem comunalidades nas 

práticas, nas instituições, nos assuntos ou nos objetivos, em que os indivíduos 

 
38 Nesse aspecto pode-se dizer que não existe apenas uma Teoria de Campos, mas “Teorias de 
Campos”, que se valem de uma base comum (a arena social do campo), que é interpretada de 
diferentes modos.  
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moldam suas ações e identidades na relação com o outro, por meio de significados 

compartilhados, regras e normas que medeiam suas interações. Não obstante, 

reconhecem ao indivíduo alguma capacidade de agência, seja para acumular recursos 

ou para obter vantagens (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016).  

O indivíduo, na teoria de campos, foge do padrão “ator racional”, assumindo 

uma característica fenomenológica e enraizada na interação simbólica para explicar o 

comportamento do sujeito face às condições do campo (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016). 

A TC ocupou-se inicialmente, de compreender como e por que as ordens 

sociais se reproduzem, mas ao longo do tempo passou a se interessar também por 

entender os fatores que levam o campo a emergir e se transformar. Esse 

desenvolvimento exigiu que o campo fosse visto como uma arena em que os sujeitos 

estão em processo de constante atualização sobre o comportamento do outro para 

moldar o seu próprio  (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016). 

Apesar de as TC partilharem esse arcabouço comum, o desenvolvimento dos 

estudos sobre o tema permitiu o surgimento de entendimentos e abordagens 

diferentes.  

Nesse sentido, a TC tem sido vinculada, principalmente, a três elaborações 

teóricas: a “Teoria de Campos” de Pierre Bourdieu; a abordagem neoinstitucional de 

“Campos Organizacionais”, de DiMaggio e Powell; e a “Teoria de Campos de Ação 

Estratégica”, de Fligstein e McAdam (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016). 

4.1.1 Conceitos de campo 

Embora a ideia de campo como arena social inscreva-se no universo das 

ciências humanas, o conceito originalmente se inspira na teoria de campos da física, 

na qual as relações entre elementos num dado espaço constituem um campo de força, 

de acordo com as leis da atração e repulsão (SAPIRO, 2015).  

Transposta inicialmente para a psicologia por teóricos da Gestalt, numa 

elaboração que enfatizou a necessidade de se compreender as percepções 

individuais em relação a um campo perceptivo mais amplo, foi com o trabalho de Kurt 

Lewin, na psicologia social, que a teoria de campos pode alcançar relevância para as 

ciência sociais (MARTIN, 2003). 

Segundo Candido et al. (2017),  Lewin criou a primeira teoria de campos fora 

da física, elaborando os conceitos de sua teoria (espaço vital, necessidades, 

deslocamentos, valências, barreiras, tensão e ação) sob a influência direta da filosofia 
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dos conceitos, de Ernst Cassirer. Nesse sentido, a teoria de campos de Lewin – e de 

outros teóricos que transpuseram o conceito de campo para fora das ciências exatas39 

- tem um forte traço “relacional”, na medida em que  

ao invés de priorizar a substância dos fenômenos, a teoria (...) passou a 
enfatizar a relação entre eles, com estudiosos engajando-se em gerar 
conceitos que representariam a realidade ao serem interrelacionados na 
prática de pesquisa, gerando uma representação generativa e sintética da 
realidade (CANDIDO et al., 2017, p. 67). 

Embora a contribuição de Lewin tenha sido criticada por ser impraticável, o 

recurso explícito à metáfora dos campos e sua ênfase na constituição das arenas 

sociais e dos atores foram fundamentais para teorias que viriam em seguida (KLUTTZ; 

FLIGSTEIN, 2016). 

Para formatar o seu “modelo” de ator, os teóricos do campo se valem de uma 

variedade de fontes, mobilizando conceitos e teorias distintas, que, por sua vez, dão 

origem a elaborações teóricas que fornecem pontos de vista particulares. Silva et al. 

(2010) sintetizam as principais referências sobre campo, apontando seis diferentes 

conceitos (Quadro 8). 

Quadro 8 - Perspectivas teórico-conceituais sobre campos 

(continuação) 

PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

AUTORES CONCEITO 

Campo como a 
totalidade dos atores 
relevantes 

DiMaggio; Powell. 

Organizações que partilham de sistemas de significados 
comuns e que interagem mais freqüentemente entre si do 
que com atores de fora do campo, constituindo assim uma 
área reconhecida da vida institucional. 

Campo como arena 
funcionalmente 
específica 

Scott; Meyer. 

Organizações similares e dissimilares, interdependentes, 
operando numa arena funcionalmente específica, 
compreendida técnica e institucionalmente, em conjunto 
com seus parceiros de troca, fontes de financiamento e 
reguladores. 

Campo como centro 
de diálogo e 
discussão 

Hoffman; Zietsma; 
Winn. 

Composto por organizações, muitas vezes com propósitos 
díspares, que se reconhecem como participantes de um 
mesmo debate acerca de temáticas específicas, além 
daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou 
arranjos institucionais relacionados à questão 

 
39 Candido et al. (2017) apontam que o conceito de campo deriva da filosofia dos conceitos, de Ernst 
Cassirer. Kurt Lewin, para elaborar a sua pioneira teoria de campos na psicologia, foi influenciado pelo 
teórico, assim como outros, tais como Karl Mannheim, Walter Coutu, Milton Yinger, Harold Mey, Quincy 
Wright, Friederich Fürstenberg, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Cassirer é considerado um dos 
precursores da sociologia relacional. 
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(conclusão) 

Campo como arena 
de poder e conflito 

Vieira; Carvalho; 
Misoczky. 

Campo como resultado da disputa por sua dominação, 
numa dinâmica pautada pela (re)alocação de recursos de 
poder dos atores e pela sua posição relativa a outros 
atores. 

Campo como esfera 
institucional de 
interesses em disputa 

Fligstein; 
Swedberg; 
Jepperson. 

Construções produzidas por organizações detentoras do 
poder, que influenciam as regras de interação e de 
dependência do campo em função de seus interesses, que 
por sua vez, são reflexos de sua posição na estrutura 
social. 

Campo como rede 
estruturada de 
relacionamentos 

Powell; White; 
OwenSmith 

Redes de interação em especial, normalmente mais 
integradas e entrelaçadas, que emergem como ambientes 
estruturados e estruturantes para organizações e 
indivíduos, revelados a partir de estudos topológicos e de 
coesão estrutural. 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2010). 
 

Apesar das várias perspectivas teóricas e características identificadas, uma vez 

que a lente teórica da tese é a TCAE, de Fligstein e McAdam, não parece adequado 

adentrar na compreensão de cada uma delas. Excepcionalmente, no entanto, por 

serem consideradas as elaborações mais avançadas sobre teoria de campos, da 

metade do século XX para os dias de hoje (KLUTTZ; FLIGSTEIN, 2016), parece útil 

uma visão, ainda que superficial, das principais características da TC de Bourdieu, 

dos campos organizacionais de DiMaggio e Powell, e, sendo esta a lente teórica deste 

trabalho, a TCAE de Fligstein e McAdam, à qual será exposta com mais detalhes na 

próxima seção:   

Quadro 9 – Características gerais das principais teorias de campos 

(continuação)             

  
TEORIA DE CAMPOS 

(BOURDIEU) 

CAMPOS 
ORGANIZACIONAIS 

(DIMAGGIO; POWELL) 

CAMPOS DE AÇÃO 
ESTRATÉGICA  

(FLIGSTEIN; MCADAM) 

LINHAS 
GERAIS 

• Estruturada em três 
conceitos: campos, habitus 
e capital. 
• Busca compreender por 
que as estruturas de 
dominância tendem a se 
reproduzir. 

• O campo organizacional é 
uma área da vida 
institucional composta por 
fornecedores, 
consumidores, agências 
regulatórias e organizações 
que provêem produtos ou 
serviços similares. 
•  Busca compreender por 
que as organizações 
tendem a se parecer dentro 
de um determinado campo. 

• O campo de ação 
estratégica se constitui a 
partir de entendimentos 
compartilhados pelos 
atores (o que está em jogo, 
as posições dos atores, as 
regras que legitimam as 
ações e as visões de 
mundo).   
• Busca compreender como 
os atores, que ocupam 
posições dentro de uma 
ordem socialmente 
construída, se relacionam 
entre si. 
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       (conclusão) 

AGÊNCIA E 
ATORES 

• Os sujeitos possuem 
capitais, que os posicionam 
no campo. 
• Os sujeitos disputam 
entre si, para manter ou 
aumentar o seu capital. 
• O habitus, que é uma 
estrutura presente no 
inconsciente dos sujeitos,  
tende à reprodução das 
posições  dos sujeitos no 
campo.  

• Os sujeitos estão 
submetidos a regras das 
instituições, que lhes 
prescrevem papeis no 
campo. 
• As mudanças ocorrem por 
iniciativa e participação do 
empreendedor institucional. 

• Ação estratégica: esforço 
de atores sociais para criar 
ou manter a estabilidade 
do campo pela cooperação  
dos outros.  
• Habilidade social: 
capacidade cognitiva que 
pertence a alguns atores, 
que engendram linhas de 
ação e mobilizam pessoas 
para um propósito comum. 

EMERGÊNCIA, 
ESTABILIDADE 
E MUDANÇA 
NO CAMPO 

• Atores e estruturas 
complementam-se na 
reprodução da ordem 
social.  
• Apesar das disputas, a 
ordem social tende a ser 
reproduzida e o campo 
tende à estabilidade.  
• Atores desafiantes em 
geral não estabelecem 
outra "ordem de ideias", 
mas propõem uma outra 
forma de reproduzir as 
mesmas. 

• A estabilidade e a 
reprodução são 
determinadas pelo 
isomorfismo institucional. 
• A mudança no campo 
organizacional ocorre pelo 
empreendedorismo 
institucional, enquanto que 
o surgimento de campos 
pode ser explicada por um 
processo de estruturação 
(aumento de interação 
entre organizações; 
surgimento de coalizões e 
hierarquias; aumento da 
quantidade de informações 
que cada membro do 
campo precisa administrar; 
consciência dos atores que 
estão envolvidos num 
empreendimento comum). 

• O CAE é uma arena que 
se transforma por forças 
internas (competição e 
conflito), mas por 
interferências externas, de 
outros campos (estatais e 
não-estatais). 
• A estabilidade é relativa, 
pois o campo está 
constantemente sendo 
reconfigurado por ação dos 
atores e das forças 
externas, de outros 
campos vizinhos. 
• O ator hábil tem papel 
fundamental na dinâmica 
do CAE, sobretudo na sua 
emergência, quando as 
regras de funcionamento 
ainda não estão 
plenamente estabelecidas. 

            Fonte: Elaborado pela autora a partir de Kluttz; Fligstein (2016) 

 

4.2 A TEORIA DE CAMPOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 

Em “A Theory of Fields”, Neil Fligstein e Doug McAdam elaboram uma teoria 

geral da mudança e da estabilidade social, a partir de uma compreensão da vida social 

dominada por uma complexa rede de campos de ação estratégica. Tomando 

elementos da Teoria Institucional em estudos organizacionais, a Teoria da 

Estruturação, de Anthony Giddens, e os conceitos de habitus, campo e capital na vida 

política e social, de Pierre Bourdieu, a TCAE se propõe a ser uma visão alternativa 

para essas abordagens, as quais os autores consideram, cada uma de per se, 

insuficiente para alcançar esse objetivo.  

Refletindo preocupações práticas na aplicação da TCAE, além de desenvolver 

fundamentadamente a teoria, os autores apresentam um “modelo” (template) para a 

realização de pesquisa empírica baseada na perspectiva da TCAE, uma espécie de 
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passo-a-passo metodológico, que permite ao pesquisador constatar a existência de 

um campo, descrever a sua estrutura e identificar o contexto em que está imerso. 

Identificando-se como uma abordagem de nível meso, a TCAE aborda o 

fenômeno social de um ponto de vista intermediário, ou seja, da perspectiva dos 

grupos de interesse que interagem entre si a partir de um dado conjunto compartilhado 

de regras sociais. A análise de nível meso, que se propõe a ser uma alternativa aos 

extremos das abordagens indivíduo-sociedade, tem a vantagem de permitir 

ultrapassar o nível macro-objetivo, vale dizer, conhecer o objeto para além da 

apreensão da ação coletiva, ao mesmo tempo em que não desce ao universo micro-

subjetivo dos sujeitos individualmente considerados (SELL; DE PAULA JÚNIOR, 

2016). 

4.2.1 O CAE: entre microfundamentos e macroconsiderações 

Propondo-se a ser uma teoria de nível meso, a TCAE atrai para si não só o 

desafio abrir espaço e fundear a sua construção entre as perspectivas super e 

subsocializadas da ação, mas, sobretudo, estabelecer interlocuções com os níveis 

micro e macrossocial, sem se confundir com estes. 

Assim, Fligstein e McAdam estruturam a sua TCAE sobre três pilares ou 

pressupostos fundamentais: (1) os campos de ação estratégica, assim entendidas 

as ordens sociais de nível meso, que constituem a unidade básica da construção da 

moderna vida política/organizacional na economia, na sociedade civil e no Estado; (2) 

enraizamento (ou imersão), na medida em que  todo campo está imerso num 

ambiente mais amplo, composto por incontáveis outros campos, próximos e remotos, 

assim como campos estatais, formando um complexo sistema de CAE; e (3) funções 

existenciais do social, que decorrem da essência da sociabilidade humana e da 

relativa capacidade para a ação estratégica (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

A TCAE tem fundamentos teóricos e mantém convergências empíricas com a 

Teoria Organizacional, o Institucionalismo Histórico (Ciência Política), a Sociologia 

Econômica e os Estudos sobre Movimentos Sociais. Busca, nesses campos do 

conhecimento, recursos para pensar como, ou que processos sociais e habilidades 

levam os atores individuais a se ajudarem mutuamente e a resistir ao poder de outros 

atores (fig. 15).   

 



87 
 

Figura 15 - Fundamentos teóricos e convergências empíricas da TCAE 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Fligstein e McAdam (2012). 

 

4.2.1.1 Os CAE e as redes de CAE 

Para a TCAE, numa visão mais ampliada da realidade, é possível visualizar os 

CAE imersos em outros CAE, fenômeno comparável ao das “bonecas russas”40: o 

CAE, individualmente considerado, não existe fora de um contexto maior; assim, 

embora possa ser reconhecida uma relativa autonomia do campo, este se encontra 

inserido num ambiente de campos, que, por sua vez, constituirá um outro campo, 

também inserido em outro ambiente de campo maior, e assim por diante (FLIGSTEIN; 

MCADAM, 2011, 2012).  

Uma vez que os contornos do campo se definem por situações e por aquilo que 

está em jogo (interesses), parece correto afirmar que os CAE não possuem limites 

fixos. Os contornos são, portanto, circunstanciais, definidos pelas relações de poder 

e as regras que estão sendo observadas (FLIGSTEIN; MCADAM, 2011). 

Assim, para dar aplicabilidade prática da TCAE, os autores sugerem critérios 

que possibilitam distinguir um dado campo dos demais: 

Primeiro, distinguindo os campos próximos e distantes: a proximidade ou 

distância de um campo não se define por critérios geográficos, mas por vínculos 

 
40 A comparação do CAE às matrioscas, ou “bonecas russas”, deve-se ao fato de que, ao “abrir” um 
CAE, observa-se em seu interior um conjunto de CAE; e ao abrir um desses CAE, visualiza-se um outro 
conjunto de CAE, e assim por diante. 
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recorrentes e pelas ações que rotineiramente afetam o campo em questão. Quanto 

mais vínculos e mais suscetível um campo está em relação às ações do outro, mais 

próximos estarão; do mesmo modo, se há poucas relações entre os campos e a ação 

de um não influencia a situação do outro, mais distantes (FLIGSTEIN; MCADAM, 

2011). 

Em segundo, os campos podem ser distintos pela dependência ou 

interdependência que possuam em relação a outros: quanto mais um campo se sujeita 

à influência de outro, mais dependente é; por outro lado, quanto mais recíprocas forem 

as influências, os campos são considerados mais interdependentes (FLIGSTEIN; 

MCADAM, 2011).  

E, finalmente, os campos podem ser diferenciados por ser estatal ou não-

estatal. O campo estatal é aquele que possui a autorização formal para intervir no 

campo, impor regras, e dizer se um campo não-estatal é legítimo ou viável. Nessa 

classificação é fundamental observar que os autores não trabalham com uma 

concepção única ou singular de Estado, mas considera que o campo estatal é uma 

miríade de campos, que podem manter relações próximas ou distantes com o campo 

em questão; e, se próximas, essas relações podem se estabelecer com maior 

igualdade (horizontalidade) ou ser hierarquizadas (verticalidade) (FLIGSTEIN; 

MCADAM, 2011).  

Nessa classificação, é importante dar destaque ao campo estatal, que exerce 

grande influência sobre os outros campos, podendo promover a mudança, a 

estabilização ou o surgimento de um CAE (CANDIDO; TOYAMA, 2011).  Embora a 

dinâmica do campo estatal seja idêntica à de qualquer outro CAE, cabe assinalar que 

os atores do Estado reivindicam para si a possibilidade de definir ou pelo menos 

ratificar, as regras da interação estratégica pública em certo território, e que essas 

regras podem ser impostas pelo uso da violência física.  

Portanto, o campo estatal é o que tem poder de mudar ou estabilizar todos os 

CAE não-estatais (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012), ainda que isso não seja impeditivo 

de os demais campos exercerem algum tipo ou nível de influência sobre o campo 

estatal (p. ex., com lobbies e manifestações) (CANDIDO; TOYAMA, 2011). 

Todavia, tão importante quanto reconhecer posições no CAE, é considerar que  

a estrutura do campo se define a partir de uma distribuição desigual de recursos 

(capital): os que ocupam as posições dominantes são dotados de maior capital, 

enquanto os "newcomers" (novatos) ocupam posições dominadas (SAPIRO, 2015).  
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A maior contribuição da TCAE é a de permitir analisar a coletividade constitutiva 

do CAE, tomando-o como unidade de análise. Nessa arena, os sujeitos podem ocupar 

as seguintes posições: (1) incumbentes (ou dominantes); (2) desafiantes; e (3) 

unidades de governança (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

Incumbentes (ou dominantes) que são os que exercem influência 

desproporcional no campo e cujos interesses e visões tendem a se reproduzir no CAE. 

Os dominantes, em razão do poder que detém no campo, tendem a impor suas regras 

e, quando ameaçados, a agir em sentido a perpetuar o status quo (REALINO, 2016). 

Desafiantes, por sua vez, são os que ocupam nichos menos privilegiados no 

campo e normalmente exercem pouca influência no seu funcionamento. Uma vez que 

reconhecem a natureza do campo e a lógica prevalente dos atores incumbentes 

(dominantes), estes desafiantes normalmente articulam uma visão alternativa do 

campo e buscam oportunidades de explorar interações e momentos de incerteza 

(REALINO, 2016). 

As unidades de governança são os que supervisionam o cumprimento das 

regras do campo e, geralmente, facilitam o bom funcionamento do sistema. As 

unidades de governança são internas ao campo (por isso não se confundem com o 

Estado), e estão no campo não para servir como árbitros neutros nos conflitos entre 

incumbentes e desafiantes, mas para servir como defensores do status quo; por isso, 

normalmente constituem uma força conservadora durante os períodos de conflito no 

CAE (FLIGSTEIN; MCADAM, 2011). 

Grupos desafiantes e dominantes, no entanto, não estão estáticos no CAE: de 

fato, nos CAE menos hierarquizados, ou seja, com mais igualdade entre os grupos, é 

possível a formação de coalizões e dar nova organização ao campo. As coalizões 

tanto podem ocorrer entre os desafiantes, os dominantes, e também entre desafiantes 

e dominantes. Por isso Fligstein e McAdam (2011, p. 6) sugerem, em vez de pensar 

o campo dividido entre incumbentes e desafiantes,  tratar esses grupos como 

“coalizão dominante” e “oposição menos organizada”.  

4.2.2 Posicionando o CAE: existência, estado e suas relações 

A dinâmica dos CAE, na teoria de Fligstein e McAdam, se define em três 

estados: surgimento, estabilização e transformação de campos.  Os CAE sempre 

estarão em algum desses estados e por isso a necessidade dos grupos – 
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especialmente os atores hábeis – de perceber mudanças no estado do campo e, 

assim, antecipar suas ações (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

No intuito de facilitar a operacionalização da TCAE, Fligstein e McAdam (2012) 

elaboraram uma espécie de guia – como preferem os autores, um “roteiro” ou 

“roadmap” – , composto de questões que auxiliam na identificação do estado do CAE 

(Quadro 10).  

 
Quadro 10 - O roadmap de Fligstein e McAdam 

 

EMERGENTE (EM 
FORMAÇÃO) 

 ESTÁVEL  EM CRISE 

 Quem são os atores chaves 
que competem pelo controle do 
campo? 

 
Quais são os limites do campo? 
São prescritos formalmente ou 
socialmente construídos? 

 
Que combinação de choques 
exógenos e processos internos 
precipitam a crise no campo? 

Que concepções alternativas de 
CAE estes atores chave 
representam? 

 Quem são os principais 
incumbentes e desafiantes? 

 
Que processo social medeia os 
eventos desestabilizadores e a 
mobilização dos desafiantes? 

Que recursos – material, 
político, ideológico – cada um 
dos principais concorrentes 
trazem para a disputa pela 
fundação do campo? 

 
A estrutura de poder do campo 
mais parece com uma coalizão 
ou hierarquia? 

 

Com que formas de ação e 
estrutura de ação coletiva os 
incumbentes e os desafiantes 
respondem à crise em 
andamento? Como isso muda 
durante o episódio? 

Quem foi vitorioso e por quê?  

Quais são os conhecimentos 
compartilhados em relação à 
filiação, formas aceitáveis de 
ação, e outras regras que 
estruturam o cotidiano do 
campo? 

 

Que papel os atores chave 
externos ou CAEs vizinhos 
desempenham na precipitação 
do episódio, moldam a sua 
trajetória e finalmente ajudam a 
estabelecer uma nova 
estabilidade no campo? 

Que papel, se houver, esses 
atores externos – 
especialmente atores estatais – 
, desempenham  no resultado 
do episódio fundacional? 

 Qual a solidez dos consensos 
com relação a esses acordos? 

 
Quais são os termos da nova 
estabilidade? E em que medida 
isso altera a estrutura de poder 
anterior do CAE? 

Quais foram os principais 
termos do acordo ajustado ao 
final do episódio? 

 
Como os campos estatais e 
não-estatais ajudam a 
estabilizar e a reproduzir o 
campo? 

 
Como as crises e as novas 
estabilidades afetam campos 
próximos? 

O que as unidades de 
governança interna (se houver) 
estabeleceram para ajudar a 
rotinizar e salvaguardar o 
acordo? 

 

Quais são as estratégias e as 
ações empregadas pelos 
incumbentes e desafiantes 
diante da contínua estabilidade 
das relações no campo?  

   

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Fligstein e McAdam (2012). 
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O surgimento do campo ocorre quando uma nova arena social é construída por 

dois ou mais grupos cujas ações são reciprocamente direcionadas em razão de algum 

interesse, mas que ainda não possui uma ordem estável (regras) para determinar o 

que se pode ou não fazer. No surgimento dos campos, os grupos ainda se 

desconhecem, mas, por força das circunstâncias que os aproximam, cada vez mais 

precisam tomar conhecimento um do outro (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

A estabilidade do campo, por sua vez, tem lugar quando os grupos dominantes 

conseguem manter o status quo, reproduzindo o seu poder. Assim, os dominantes 

resistem às investidas dos desafiantes, que buscam constantemente brechas ou 

oportunidades para desestabilizar o campo e assim passar a deter mais poder dentro 

dele. A crise, que é o fator que desestabiliza o campo, pode ter origem endógena, 

quando surge de conflitos internos, como exógena, quando uma mudança em campos 

próximos nele reverbera (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

 Por fim, uma vez que a estabilidade é rompida, o campo entra no estado de 

transformação: pela ação de outros campos, que passam a invadi-lo, ou por campos 

próximos, cujas alterações nele se refletem (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

De acordo com Candido e Toyama (2011), no momento de surgimento do 

campo, significados, identidades e formas de organização ainda estão em construção: 

inicia-se com o processo de mobilização emergente, em que os atores desenvolvem 

interações a partir de suas percepções das oportunidades e desafios. Nesse momento 

a habilidade social é decisiva para a formação dos primeiros consensos e 

estabilização do campo, e não é raro que esse processo seja apoiado pela facilitação 

de atores estatais e culmine na criação de unidades de governança, que serão 

responsáveis por manter a estabilidade do campo. 

O surgimento de campos a partir de relações de poder desiguais (desigualdade 

na distribuição dos recursos) tende a produzir campos caracterizados por mais 

competição e, portanto, a organizá-lo de forma hierárquica; quanto mais igualitária, 

mais cooperação entre atores apresenta, e, portanto, maiores as chances de resultar 

em campos baseados na coalizão e na legitimidade (CÂNDIDO; TOYAMA, 2010).   

A transformação do campo, por sua vez, pode ser causada por causas 

exógenas ou endógenas ao campo, conforme o estímulo à mudança se origine em 

fatores externos ou internos, respectivamente (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). 

Conforme sumarizado por Cândido e Toyama (2011), a transformação por 

choques exógenos proporciona alterações na percepção da realidade dos dominantes 
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e dos desafiantes, descortinando ameaças e oportunidades para a realização de seus 

interesses. A transformação, nesse caso, se instala em razão de três possíveis 

situações: (1) pela invasão do CAE por atores externos que desconhecem as regras 

do CAE; (2) pela mudança em outros campos como os quais o CAE se relaciona; e, 

mais raramente, pela (3) ocorrência de eventos de magnitude, como guerras, 

depressões e crises no Estado. 

As transformações originadas por causas internas ao campo surgem das 

disputas e alterações de comportamento dos atores, e o conflito enseja a crise. Na 

crise, a tendência do comportamento dos dominantes é a do conservadorismo, 

negando novas perspectivas e procurando manter as mesmas fontes culturais; 

buscam o apoio das unidades de governança, que, no papel de elemento de 

estabilização do campo, resiste junto com os dominantes à sua transformação, e a 

aliança com campos estatais e não-estatais próximos, que tendem a agir em seu favor, 

embora esse esquema possa fracassar, caso tais campos percebam que o colapso é 

inevitável ou se já tiverem criado alianças com atores desafiantes (MENEGHETTI; 

PEDRO; SOUZA, 2011) (CÂNDIDO; TOYAMA, 2010). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E EXECUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
EMPÍRICA 

O método e os procedimentos metodológicos de coleta e análise foram 

definidos em função dos objetivos e da abordagem escolhida, conforme a fig. 16. 

 

Figura 16  - Visão geral da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Neste capítulo foi explicitado como se operacionaliza o método escolhido para 

análise, assim como descrito o passo-a-passo do tratamento das evidências 

empíricas, descrevendo o que foi concretamente posto em prática.  
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5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A definição dos procedimentos metodológicos de pesquisa se orientou por 

algumas premissas, definidas em função tanto do objeto, como do problema de 

pesquisa que se propôs a responder. 

Nesse sentido, considerou-se, primeiro, a escassa bibliografia sobre RDA no 

Brasil, bem como a inexistência de informações documentadas que pudessem 

subsidiar um estudo para evidenciar a existência, e, se esta fosse demonstrada, a 

estrutura do CAE. 

Os primeiros contatos com a bibliografia e a revisão sistemática, realizada 

durante o processo de pesquisa, revelaram que, especificamente sobre o RDA, a 

literatura se concentra no resgate de alimentos para doação via bancos de alimentos 

e foca na realidade de países desenvolvidos; e que, no Brasil, há poucos estudos 

relacionados ao recolhimento e distribuição de alimentos oriundos de PDA, embora o 

tema surja, de forma secundária, em estudos sobre SAN. 

Essas limitações impuseram a necessidade de se desenvolver um estudo 

qualitativo e exploratório (CRESWELL, 2014; FLICK, 2009), que permitisse ampliar a 

compreensão de como se desenvolvem as práticas do RDA no Brasil. Ou, mais 

precisamente, nos limites adotados por esta pesquisa, primeiro verificando se se 

poderia falar em um campo sociológico do RDA; e, finalmente, se a resposta for 

positiva, como se este campo se estrutura. 

Como estudo qualitativo, esta pesquisa se propõe a estabelecer uma 

compreensão profunda, complexa e detalhada do fenômeno (CRESWELL, 2014), 

acessando o contexto e o funcionamento da prática de RDA. Assim, optou-se por 

técnicas que possibilitassem observar o fenômeno do ponto de vista dos participantes, 

de modo a evidenciar como pensam e percebem a prática do RDA.  

Para tanto, entrevista e levantamento documental foram escolhidos como 

técnica de pesquisa.  

A entrevista foi um recurso muito adequado para os objetivos porque permitiu 

compreender como os sujeitos percebem o mundo (FRASER; GONDIM, 2009), 

sendo, portanto, bastante útil para detectar os elementos existenciais do CAE 

(reconhecimento mútuo dos atores, presença do Estado, existência de unidade de 

governança interna), bem como elementos discursivos e não-discursivos relacionados 

às práticas sociais que são produzidas, reproduzidas e compartilhadas por seus 
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atores. Para a presente tese foram ouvidos 17 informantes-chave, sendo que alguns 

foram entrevistados mais de uma vez.  

Já o levantamento documental, focado nos processos legislativos de nível 

federal em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi idealizado 

visando complementar a leitura dos entrevistados, na medida em que esses 

processos concentram vozes de diversos setores da sociedade e, portanto, podem 

trazer subsídios para compreender as concepções e as disputas que se estabelecem 

sobre a formulação de normas jurídicas que podem vir a afetar a prática do RDA e, 

eventualmente, o próprio desenvolvimento do CAE. Para a composição do corpus, 

foram selecionados 42 projetos de lei, além de outros documentos que estivessem a 

estes vinculados (p. ex., projetos que apresentassem um estágio processual mais 

avançado, com pareceres, audiências públicas, manifestações em tribuna etc.). 

5.1.1 Coleta e organização de dados secundários 

Em atenção aos objetivos de pesquisa, a etapa documental visou à coleta de 

dados e organização das informações, sobretudo as relacionadas à estrutura 

institucional. Em outras palavras, se da legislação em vigor pode se apreender as 

regras formais e definidas pelo Estado, dos projetos de lei pode se compreender como 

o Poder Legislativo, através das iniciativas de seus parlamentares, constrói a sua 

visão do resgate e doação de alimentos, refletindo as concepções de mundo e de 

como consideram que, normativamente, deveria se reger este campo. 

Estes materiais foram coletados a partir dos websites de Internet dos 

respectivos entes, utilizando a página de busca Google e motores de busca das 

respectivas páginas institucionais. Outro recurso utilizado para a pesquisa foram as 

menções feitas pelos entrevistados e referências em artigos científicos e outros 

escritos, acadêmicos ou não.  

As buscas, tanto da legislação em vigor como dos projetos de lei, foram 

efetivadas utilizando-se os mesmos argumentos de busca: “doação de alimentos”, 

“resgate de alimentos” e “perdas e desperdício de alimentos”, considerando resultados 

anteriores a 31/12/2019, data estabelecida para o encerramento da pesquisa 

documental. 

A busca por textos de lei ocorreu por meio da página “Legislação” do website 

da Presidência da República (www.planalto.gov.br/legislação), com os seguintes 
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resultados: para “doação de alimentos”, 4 textos; “resgate de alimentos”, nenhum 

texto; “desperdício de alimentos”, 2 textos, totalizando, assim, 6 textos. 

Avaliados os textos mediante leitura de ementa, verificou-se que nenhum dos 

6 textos possuíam relação com o assunto investigado1F

41. Essa ausência de 

regulamentação infraconstitucional sobre doação confirmou o que já se havia 

constatado em trabalhos anteriores: inexistência de normas formais a reger o RDA 

(BIERWAGEN; GONÇALVES-DIAS, 2018; 2018a).   

Os projetos de lei foram selecionados por buscadores das respectivas páginas 

institucionais, da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br) e do Senado Federal 

(www.senado.leg.br), utilizando como argumentos “doação de alimentos”, “resgate de 

alimentos”, “perdas e desperdício de alimentos”. Consideraram-se na pesquisa os 

projetos de lei apresentados nas duas casas legislativas até 31/12/2019. 

Embora se tenha a consciência de que inúmeras iniciativas relacionadas ao 

tema da pesquisa ocorrem ao nível estadual e municipal, o recorte proposto, 

abrangendo somente a legislação federal, é uma decisão exclusivamente operacional, 

para possibilitar temporal e materialmente a conclusão da tese de doutorado. 

A leitura dos documentos permitiu a seleção de 44 projetos de lei, além de 48 

documentos relacionados à sua tramitação. Foram incluídos no acervo para análise 

apenas os textos integrais dos projetos e, se existentes, também os pareceres, 

substitutivos e emendas (quadro 11). Documentos de mero expediente 

(encaminhamentos, requerimentos para inclusão em pauta, para envio às comissões 

especializadas, entre outros) não foram incluídos, por não contribuir para a 

compreensão do respectivo processo legislativo. Com isso, constituiu-se um corpo de 

documentos denominado “Projetos de Lei”, contendo 92 documentos, cujos textos 

foram incluídos no software Atlas TI 9.0 para análise. 

Quadro 11 -  Projetos de lei da Câmara dos Deputados e do Senado Federal analisados 
(continua) 

Casa 
legislativa 

Projeto de lei 
Data de 
propositura 

Autor Ementa Docs. para análise 

CD 4747/1998 13/8/98 
Senado Federal 
PLS 165/1997 

Acrescenta artigo ao Código Civil (Lei 
nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916) e 
parágrafo ao art. 129 do Código 
Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940). 

PL, 4 pareceres, 2 votos, 
1 complementação de 

voto,  1  discurso, 1 
substitutivo 

 
41 Dentre os resultados que a pesquisa retornou, duas referiam-se a doações de alimentos de estoques 
públicos; duas relacionadas a questões orçamentárias do Poder Executivo Federal; uma à estrutura 
organizacional e uma a metas e prioridades da Administração Pública Federal. 
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(continua) 

CD 2713/2003 10/12/03 
Silas Brasileiro - 
PMDB/MG 

Dispõe sobre a responsabilidade civil e 
criminal das pessoas naturais e 
jurídicas que doam alimentos. 

PL 

CD 2144/2007 27/9/07 Homero Pereira - PR/MT 
Cria o Programa de Redistribuição de 
Alimentos Excedentes e dá outras 
providências. 

PL 

CD 7060/2010 31/3/10 
Edigar Mão Branca - 
PV/BA 

Dispõe sobre a responsabilidade civil e 
criminal de doadores de alimentos. 

PL 

CD 2550/2011 19/10/11 
Antonio Bulhões - 
PRB/SP 

Dispõe sobre a instituição do 
Programa Nacional de Coleta e 
Doação de Alimentos e dá outras 
providências 

PL 

CD 5958/2013 12/7/13 
Senado Federal 
PLS 102/2012 

Acrescenta art. 61-A ao Decreto-Lei nº 
986, de 21 de outubro de 1969, que 
"institui normas básicas sobre 
alimentos", para permitir a 
reutilização de alimentos preparados, 
para fins de doação. 

2 PLs, 5 pareceres, 1 
histórico de votos, 1 
quadro comparativo,  

CD 6006/2013 18/7/13 Legislação Participativa 
Dispõe sobre doação de alimentos  às 
instituições de caridade. 

PL 

CD 8263/2014 16/12/14 Tiririca - PR/SP 
Institui a Política Nacional de Redução 
de Perdas e Desperdício de Alimentos 
e dá outras providências 

PL 

CD 1748/2015 28/5/15 Goulart - PSD/SP 
Institui o Programa Nacional de 
doação de alimentos. 

PL 

CD 1788/2015 2/6/15 Marcelo Belinati - PP 

Acrescenta o inciso X, com as alíneas 
"a" e "b", altera para parágrafo 
primeiro o parágrafo único e adiciona 
o parágrafo segundo ao art. 7o da Lei 
n. 8.137/1990, para instituir a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
que comercializam alimentos darem a 
correta destinação aos alimentos que 
não forem vendidos e permitir aos 
estabelecimentos que fornecem 
refeições a doarem o que não for 
comercializado. 

PL 

CD 2131/2015 30/6/15 Altineu Côrtes - PR/RJ 

Dispõe sobre a obrigação de que 
estabelecimentos que produzam ou 
comercializem alimentos 
disponibilizem produtos considerados 
fora dos padrões de comercialização 
para a alimentação, biodigestão ou 
compostagem 

PL 

CD 2194/2015 1/7/15 Célio Silveira - PSDB/GO 

Dispõe sobre a obrigação de que 
estabelecimentos que comercializem 
alimentos firmem acordos com 
entidades assistenciais sem fins 
lucrativos com o fim de entregar 
produtos considerados fora dos 
padrões de comercialização, mas 
adequados à alimentação humana. 

PL 

CD 2352/2015 14/7/15 
Veneziano Vital do Rêgo 
- PMDB/PB 

Dispõe sobre a obrigação de que 
estabelecimentos que produzam ou 
comercializem alimentos 
disponibilizem produtos considerados 
fora dos padrões de comercialização 
para a alimentação 

PL 
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(continua) 

 

SF 503/2015 4/8/15 Sandra Braga - MDB/AM 

Institui estímulos a doações de 
produtos alimentícios, altera a Lei n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, 
e a Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, que altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição 
social sobre o lucro líquido, e dá 
outras providências. 

PL, 1  parecer 

CD 2574/2015 11/8/15 
Validr Colatto - 
PMDB/SC 

Determina a doação de alimentos com 
prazo de validade não vencido e bens 
perecíveis apreendidos a entidades 
sem fins lucrativos. 
Indexação 

PL 

CD 2775/2015 26/8/15 Rubens Bueno - PPS/PR 
Dispõe sobre a doação de alimentos 
por supermercados e 
estabelecimentos similares. 

PL 

CD 3070/215 22/9/15 Givaldo Pereira - PT/ES 

Altera as Leis n.os 12.305, de 2 de 
agosto de 2010 e 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, a fim de 
estabelecer regras específicas para 
erradicar o desperdício de alimentos. 

PL e 11 pareceres 

CD 3620/2015 12/11/2015 Raquel Muniz - PSC 

Altera a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil) e o Decreto-Lei 
n. 2848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal) para eximir de sanções 
civis e penais os doadores de 
alimentos em condições de consumo. 

PL 

CD 3769/2015 26/11/2015 Walney Rocha - PTB 
Dispõe sobre a criação do Programa 
Sobras e Aparas e dá outras 
providências 

PL 

CD 4742/2016 15/03/2016 Roberto Alves - PRB/SP 

Regula a doação de alimentos por 
empresas públicas ou sociedades de 
economia mista a entidades 
filantrópicas ou de caridade. 

PL 

CD 4746/2016 15/03/2016 Cacá Leão - PP/BA 
Concede incentivo fiscal do imposto 
de renda, nas condições que 
especifica. 

PL, informações da RF,  1 
parecer 

CD 5620/2016 20/06/2016 
Rômulo Gouveia - 
PSD/PB 

Dispõe sobre regras de conduta a 
serem obedecidas pelos 
estabelecimentos de comércio 
alimentar, e dá outras providências. 

PL 

CD 5691/2016 28/06/2016 Flavinho - PSB/S 
Altera a Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, para dispor sobre 
a doação de alimentos e de remédios.  

PL, 1  parecer 

CD 6898/2017 14/02/2017 
Senado Federal 
PLS 672/2015 

Institui a Política Nacional de Combate 
ao Desperdício e à Perda de Alimentos 
(PNCDA) e altera a Lei n° 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, a Lei n°9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, e a Lei n° 
12.305, de 2 de agosto de 2010. 

PL, 1 ata de reunião, 1 
requerimento, 2 

substitutivos 
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(continua) 

 

CD 7507/2017 26/04/2017 Marcus Vicente - PP-/ES 

Dispõe sobre a doação de alimentos 
por supermercados, restaurantes, 
feiras, sacolões e estabelecimentos 
assemelhados. 

PL 

CD 7847/2017 04/07/5202 Cabo Sabino - PR/CE 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
gôndola específica para a exposição à 
venda de produtos próximos do 
vencimento em autosserviços, 
mercearias, supermercados, 
hipermercados e estabelecimentos 
similares. 

PL 

SF 104/2017 14/9/17 
Câm. dos Deputados 
PLC 6867/2013 

Institui e estabelece diretrizes para a 
Política Nacional de Erradicação da 
Fome e de Promoção da Função Social 
dos Alimentos (Pefsa), fundamentada 
em uma sociedade fraterna, justa e 
solidária. 

PL, 2 manifestações, 4 
pareceres 

CD 8874/2017 18/10/17 
Giuseppe Vecci - 
PSDB/GO 

Dispõe sobre a doação de alimentos 
por supermercados, restaurantes e 
estabelecimentos assemelhados. 

PL 

CD 9202/2017 28/11/17 Roberto Sales - PSB/RJ 

Dispõe sobre a doação de alimentos, 
dentro dos prazos de validade, para 
consumo humano, e, com prazos de 
validade vencidos, para a fabricação 
de ração animal ou compostagem 
agrícola. 

PL 

CD 9422/2017 19/12/17 
Mariana Carvalho - 
PSDB/RO 

Dispõe sobre a inclusão da meia-
entrada para as pessoas doadoras de 
alimentos não-perecíveis. 

PL 

SF 36/2018 20/4/18 
Câm. dos Deputados 
PLC 4517/2016 

Institui o Dia Nacional de 
Conscientização pelo Não Desperdício 
de Alimentos. 

2 PLs, 3 pareceres 

CD 10260/2018 16/5/18 Felipe Carreras - PSB/PE Dispõe sobre o desperdício alimentar. PL 

CD 10288/2018 23/5/18 Edmar Arruda - PSD/PR 
Dispõe sobre a doação de alimentos 
próximos à data de validade.  

PL 

CD 211/2019 4/2/19 
Roberto de Lucena - 
PODE/SP 

Altera a Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, para promover a 
doação de alimentos e de remédios. 

PL E 3 pareceres 

CD 649/2019 12/2/19 Sérgio Vidigal - PDT/ES 
Dispõe sobre a proibição de descarte 
ou destruição deliberada de alimentos 
próprios ao consumo humano. 

PL 

SF 690/2019 12/2/19 Jorginho Mello - PL/SC 
Dispõe sobre a concessão do Selo 
Estabelecimento 

PL 

CD 2355/2019 16/4/19 Enéias Reis - PSL/MG 

Obriga os supermercados e 
estabelecimentos comerciais 
congêneres a colocarem em gôndolas 
específicas, à disposição do 
consumidor, os produtos perecíveis 
com prazo de validade próximo da 
data de vencimento. 

PL 

CD 2749/2019 8/5/19 
Edna Henrique - 
PSDB/PB 

Dispõe sobre a doação de alimentos 
impróprios para comercialização e 
próprios para o consumo humano. 

PL 
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(conclusão) 
 

SF 2874/2019 14/5/19 Ciro Nogueira - PP/PI 
Dispõe sobre a doação de alimentos 
por supermercados e 
estabelecimentos similares. 

PL 

SF 2895/2019 15/5/19 Jorge Kajuru - PSB/GO 

Altera as Leis nos 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, e 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, a fim 
estabelecer a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos 
alimentos, reduzir seu desperdício e 
aumentar o aporte de alimentos a 
organizações e entidades de 
assistência social. 

PL 

CD 3557/2019 17/06/2019 
Luiz Antonio Correa - 
SemPartido/RJ 

Dispõe sobre a doação de alimentos, 
dentro dos prazos de validade, para 
consumo humano, e, com prazos de 
validade vencidos, para a fabricação 
de compostagem agrícola. 

PL 

SF 4423/2019 13/8/19 Plínio Valério - PSDB/AM 

Disciplina a doação a entidades 
beneficentes de assistência social de 
alimentos que sejam seguros para o 
consumo humano, ainda que não 
estejam em condições para 
comercialização. 

PL 

CD 6336/2019 09/12/2019 Luís Miranda - DEM/DF 

Altera a Lei n.º 12.933, de 26 de 
dezembro de 2013, para garantir a 
meia-entrada ao consumidor que 
apresentar no mínimo 1kg e no 
máximo 5kg de alimento não-
perecível quando ingressar em evento 
cultural. 

PL 

CD 6409/2019 11/12/2019 Norma Ayub - DEM/ES 

Dispõe sobre obrigatoriedade de 
disponibilização de alimentos que 
seriam descartados a entidades 
assistenciais. 

PL 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

É importante anotar que após a data-limite da pesquisa documental, houve a 

propositura de outros projetos de lei para regulamentar a doação de alimentos, entre 

eles, o PL 1194 de 16 de abril de 2020 (BRASIL, 2020a), que “[...] dispõe sobre o 

combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de refeições prontas 

para o consumo e dá outras providências”. Este projeto, após tramitação no Senado 

Federal e aprovação na Câmara dos Deputados, foi à sanção presidencial e se 

converteu na Lei n. 14016 de 23 de junho de 2020 (BRASIL, 2020b). Com isso há um 

avanço em relação à regulamentação da prática do resgate e doação de alimentos no 

Brasil, mas ainda não estão sanados todos os óbices à sua plena operacionalização. 
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5.1.2 Coleta e organização de dados primários 

 Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas realizadas entre 

agosto de 2019 e setembro de 20202F

42.  As entrevistas se iniciaram com uma lista de 

10 possíveis entrevistados, identificados na literatura especializada, em relatórios e 

por notícias jornalísticas; e mais uma, cujo contato havia se dado meses antes, numa 

reunião de trabalho da qual a pesquisadora participou. Desse grupo inicial de 11 

pessoas, apenas 9 atenderam à solicitação de entrevista (E1, E12, E9, E5, E3, E6, 

E4, E11 e E2). Após o início das entrevistas, durante a participação da pesquisadora 

em evento científico, foi identificada E13 como mais uma potencial entrevistada. 

Os entrevistados foram, então, categorizados em grupos identificados a partir 

da literatura especializada: “doadores”, “beneficiários”, “intermediários”, “think tanks”, 

“academia” e “Estado” (quadro 8, infra).  Com a aplicação da técnica de “amostragem 

em bola de neve” aos 10 primeiros entrevistados, foram obtidas indicações de outros 

nomes que poderiam fornecer mais informações e aprofundar a compreensão do 

campo. Entre as indicações, algumas já haviam sido identificadas anteriormente (p. 

ex., E6, que foi indicado por E5, já havia sido identificado pela literatura consultada; 

E10 indicou E13, que também já havia sido identificada em evento científico) (fig. 17).  

As indicações pela amostragem bola de neve resultaram, ao final, 3 novas 

entrevistas (E14, E10 e E7)3F

43, e outras 4 decorreram da participação ativa da 

orientadora da pesquisadora, que indicou os entrevistados (E8, E17, E16 e E15). 

Além disso, o processo de coleta e de análise prévia dos dados primários foi 

enriquecido pela realização de uma segunda entrevista com alguns atores: E2, E5 e 

E3. 

 

 
42 Apesar de se ter definido 31/12/2019 como prazo limite para coleta de dados em campo, 
excepcionalmente 4 entrevistas ultrapassaram a data de encerramento, tanto por impossibilidade de 
agenda dos entrevistados, como pela suspensão de atividades decorrentes do estado de emergência 
decretado pela pandemia por Covid-19. Uma das entrevistadas, contudo, foi localizada após o 
encerramento do campo, mas, avaliada a importância das informações que teria a fornecer, foi 
entrevistada em julho/2020.   

43 Aqui cabe registrar que E14 foi uma indicação ocorrida em momento posterior à entrevista de E13, 
responsável pela indicação. Desde as primeiras entrevistas, notou-se recorrente a referência dos 
entrevistados às dificuldades do resgate de alimentos em virtude do rigor das normas de vigilância 
sanitária. Essa recorrência trouxe para a pesquisa a necessidade de se compreender melhor a 
influência desse fator como impeditivo para a doação.  
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Figura 17 – Árvore de entrevistados 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As 20 entrevistas foram registradas em meio digital – 9 registradas via gravador 

de voz, e as demais, utilizando-se plataformas digitais (10 utilizando Skype e 1 MS 

Teams). A maior parte delas se realizou via remota (11 por plataforma de comunicação 

digital na Internet, 1 por telefone), mas 8 foram presenciais.  

As entrevistas presenciais, ainda que fossem a primeira opção no momento do 

agendamento, nem sempre foram possíveis, geralmente por dificuldades de o 

entrevistado dispor de tempo ou ter controle sobre a própria agenda. Assim, a 

utilização de plataformas digitais foi um recurso bastante útil e valioso para se 

conseguir realizar tantas entrevistas em um curto espaço de tempo. 

Para a realização do trabalho das entrevistas, utilizou-se um instrumento de 

coleta misto, no qual se associaram questões fechadas e questões abertas (Apêndice 

II). Apesar disso, não houve muita rigidez na ordem das questões e nem aplicação de 

todas as questões formuladas, já que muitas delas foram sendo respondidas pelos 

entrevistados no decorrer das falas.  

Todos os entrevistados emitiram autorização para gravação das entrevistas e 

para o uso das informações prestadas, quer firmando o termo de consentimento de 
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uso das informações, enviando o documento em versão digitalizada, quer 

manifestando sua concordância em e-mail encaminhado à pesquisadora (v. Apêndice 

II). 

Finalmente, após a realização das entrevistas, os arquivos digitais foram 

transcritos, tendo sido gerados 20 transcrições, totalizando aproximadamente 16 

horas de entrevista e 287 páginas transcritas em corpo 12, Arial, com espaçamento 

simples (Quadro 12). As entrevistas transcritas foram, então, inseridas e tratadas no 

software ATLAS ti 9.0. 

 

Quadro 12 - Entrevistas com atores envolvidos com RDA, PDA ou SAN 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.3 Tratamento de dados: aplicação do software ATLAS ti 9.0 

A opção pela aplicação de software para tratamento dos dados foi feita 

considerando dois aspectos: o grande volume de dados a analisar e a intenção de 

conferir maior confiabilidade à análise. Com isso possibilitou-se maior rapidez na 

codificação dos documentos e na identificação das várias conexões entre os temas 

identificados, bem como a observação dos textos em diferentes perspectivas. 
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A rotulação dos fragmentos textuais possibilitou a construção de redes de 

códigos e de citações44, orientando-se pelas formações discursivas (FD). Para ilustrar 

o processo, no Apêndice I é reproduzido um exemplo dessas redes.  

 

5.2 MÉTODO: ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO 

A fim de sistematizar a análise do processo de construção do discurso, e 

também possibilitar o seu maior objetivo, que é a crítica social transformadora, 

Chouliaraki e Fairclough elaboraram um modelo analítico para ACD estruturado em 5 

etapas, que se propõe desde identificar um problema social até produzir uma reflexão 

crítica sobre a análise. São elas (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 2001; RESENDE; 

RAMALHO, 2019): 

1) identificação de um problema: uma vez que os objetivos emancipatórios 

da ACD dirigem a análise para trazer à tona as relações de dominação 

e exploração, o problema a ser analisado via ACD deve abranger 

questões relacionadas à dominação e exploração, às desigualdades 

sociais, naturalização de discursos ideologicamente orientados etc. O 

problema pode estar localizado numa dada prática social, como 

também pode ser uma construção reflexiva da própria prática 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 2001).  

2) identificação de obstáculos a serem superados: identificar os elementos 

da prática social que influem na construção do problema. Nessa etapa 

verifica-se como as práticas sociais se inter-relacionam, e também 

como o discurso e outras semioses interagem com outros elementos 

no interior da prática, o que se realiza por meio de três tipos de análise. 

São elas: 

2a) análise da conjuntura: análise das redes de práticas sociais de que o 

discurso faz parte; 

2b) análise da prática particular: análise do discurso como momento e sua 

relação com outros momentos no interior da prática; 

 
44 Na terminologia do SQDA ATLAS ti, Código é o rótulo que é atribuído a um trecho do texto, indicando, 
assim, um significado 
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2c) análise do discurso: realizando uma observação estrutural (estruturação 

social das semioses e das ordens de discurso) e interacional (análise 

linguística do texto e sua relação com a prática social).  

3) função do problema na prática: nesse estágio identifica-se como um dado 

problema atua para que “as coisas sejam como são”. O discurso ideológico, 

por exemplo, é problemático porque funciona como agente na reprodução 

das relações de dominação.    

4) possíveis maneiras de superar os obstáculos: ao contrário da crítica 

negativa do estágio anterior, neste a crítica se torna positiva, identificando 

possibilidades de mudança e superação dos problemas detectados. 

Apontam-se contradições, lacunas e deficiências da ordem social, tal qual 

se apresenta. 

5) reflexão sobre a análise:  aprecia-se a análise que foi construída, seus 

limites, possibilidades, sua contribuição para a emancipação social etc. 

 Embora o modelo analítico não tenha sido reproduzido rigorosamente, 

procurou-se cumprir cada aspecto proposto, seguindo uma ordem que fosse mais 

adequada para alcançar a resposta ao problema de pesquisa. Pela extensão do 

corpus, algumas estratégias para organizar os dados também foram necessárias, e 

seguem relatadas na próxima seção, nos procedimentos pré-analíticos.  

5.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

Uma vez cumpridos os procedimentos de coleta e constituído o corpus, 

procedeu-se à codificação temática sobre o material textual, a seguir a análise 

descritiva do campo por meio do “roadmap” da TCAE, e, finalmente, a análise crítica 

de discurso. 

Ressalte-se, nesse aspecto, que o processo de análise se construiu a partir de 

uma combinação de técnicas e de abordagens metodológicas, que se mostraram úteis 

para uma compreensão mais aprofundada das questões orientadoras da pesquisa, 

sem, contudo, perder o necessário rigor científico. 

Uma vez que o campo do RDA no Brasil se trata de um objeto empírico ainda 

pouco conhecido, optou-se por um estabelecer um processo analítico aberto a 

possibilidades de combinar abordagens e técnicas, privilegiando a observação dos 

dados em campo e a constituição de um corpus representativo dos fenômenos de 

interesse. 
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5.3.1 O procedimento pré-analítico: codificação temática  

Com o material selecionado inserido no software ATLAS t.i. 9.0, iniciou-se a 

organização de informações utilizando como técnica a codificação temática dos 

textos. A codificação temática para tratamento dos textos foi escolhida por se tratar 

de uma ferramenta para “identificar, analisar e reportar padrões (temas)”4F

45, e, por não 

estar “casado”5F

46 com nenhum quadro teórico preexistente, possui uma aplicabilidade 

variada e flexível (BRAUN; CLARKE, 2006). Com a codificação temática buscou-se 

organizar os significados presentes nos textos, já que o propósito da codificação é 

“quebrar” os dados brutos em partes menores, reduzindo-os ao que é relevante para 

a questão de pesquisa (VAISMORADI et al., 2016).  

Braun e Clarke (2006) sugerem um processo de 6 fases para a análise 

temática, que vai da “familiarização com os dados”, um momento para imersão, de 

leitura ativa, para dominá-los na sua amplitude e profundidade, buscando significados 

e padrões, até a de “produzir um relatório”, gerando uma narrativa analítica com os 

temas, que vá além de apenas descrever os dados, mas que possa construir um 

argumento em relação à questão de pesquisa47. 

Assim, seguindo o referido protocolo, procedeu-se à rotulagem de excertos dos 

textos, associando-os a códigos previamente constituídos a partir da literatura, e 

também códigos novos, que foram sendo criados à medida em que se percebia a 

presença de possíveis “temas” – assim entendido como um “tópico implícito que 

organiza um grupo de ideias repetidas, que permite ao pesquisador responder à sua 

questão de pesquisa” (VAISMORADI et al., 2016).  

A recorrência de citações sob um mesmo código foi determinando formações 

discursivas – assim entendidos os “enunciados, diferentes em sua forma, dispersos 

no tempo”, que “formam um conjunto, quando se referem a um único e mesmo objeto” 

(FOUCAULT, 2008, p. 36) – que, ao final, foram agrupados em categorias mais 

 
45 Tradução livre. 

46 Tradução livre. 

47 Para a finalidade objetivada na pesquisa, esse processo pôde ser reduzido às primeiras 5 etapas, 
visto que a intenção ao aplicar os procedimentos da análise temática não era a de gerar uma análise 
(sexta e última etapa do modelo de Braun e Clarke (2006), mas somente possibilitar a codificação 
temática dos textos. 
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abstratas, formando, assim, as categorias temáticas. A seguir, um exemplo do que foi 

realizado: 

Quadro 13 - Exemplo de codificação temática 

 

Fonte: Autoria própria 

Com a codificação e a categorização temática, passou-se, então, à organização 

da análise descritiva do CAE, conforme o método sugerido por Fligstein e McAdam 

(2012). 

5.3.2 Análise do CAE: existência e estado do campo  

Como visto no capítulo 4, a TCAE de Fligstein e McAdam (2012) não se limita 

a ser uma construção teórica, mas é também método para análise do CAE. Assim, os 

autores sugerem um roteiro (roadmap) para observação do CAE a partir dos três 

estados que o campo pode assumir: emergente (em formação), estável e em crise48.  

O roteiro-questionário se encontra reproduzido no Quadro 10, do capítulo 4. 

Considerando que o objeto da pesquisa é o RDA, iniciamos a verificação do 

estado do campo com a aplicação do roteiro-questionário de Fligstein e McAdam, para 

a verificação de seu estado.  

Constatamos, assim, haver um “senso comum”, ou um conjunto de “verdades” 

que estariam sendo trazidas a campo, na significação e construção da realidade 

 
48 Embora Fligstein e McAdam (2011; 2012) refiram-se à existência do campo como uma dimensão da 
realidade fundamental para a análise do CAE, a teoria debruça-se efetivamente sobre os processos de 
mudança e de estabilização de campos. Assim, depreende-se que o aspecto existencial do campo está 
implícito na análise, como “fenômeno social independentemente de sua identificação 
(transfactualidade)” (SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006, p. 9).  

EXEMPLOS DE TERMOS 
ASSOCIADOS AOS 

CÓDIGOS
CATEGORIA

alimentos in natura
Alimentos não processados ou 

minimamente processados

alimentos 

manipulados

Alimentos originários de 

serviços de al imentação 

alimentos 

próximos da 

validade

Alimentos que estão próximos 

do vencimento

alimentos vencidos 

consumíveis

Alimentos que passaram da 

data de val idade, mas ainda 

mantém-se sãos do ponto de 

vista sanitário e da qualidade 

nutricional

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO SUBCATEGORIAS E DESCRIÇÃO

alimentos frescos, FLV, 
enlatados, alimentos 
perecíveis, laticínios, 
alimentos dentro do prazo 
de validade, sobras, 
ultraprocessados.

alimentos 
próprios ao 
consumo 
humano

Alimentos comestíveis 
(edible), em condições 
de consumo, que se 
destinam à doação.

QUALIDADE DO 
ALIMENTO 
RESGATADO E 
DOADO
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desses atores: na terminologia da TCAE, observamos nesses acervos de sentido, 

aquilo que Fligstein e McAdam (2012) denominam de “quadros interpretativos” (QI): 

recursos que indivíduos e grupos trazem a campo para conseguir compreender o que 

os outros estão fazendo. Assim, o corpus possibilitou o reconhecimento de, pelo 

menos, três QI que orientam as ações de RDA, e que denominamos de: QI Estatal-

Legalista; QI Humanitarista; e QI Racional-Utilitarista.   

Identificados os QI, foi possível aprofundar na rede de sentidos e ideologias 

que determinam as ações dos atores em campo, preparando terreno para a última 

etapa do percurso analítico: a ACD.  

5.3.3 Análise Crítica de Discurso: articulando formações discursivas e quadros 
interpretativos 

Para a ACD, a produção discursiva não pode ser compreendida isolada do 

contexto social em que se origina, pois concebe linguagem e sociedade atreladas num 

processo dialético de (re)produção de sentidos. Assim, na perspectiva da ACD, os 

processos discursivos são parte indissociável dos processos sociais, e por isso podem 

promover tanto a reprodução, como a transformação da realidade social (MISOCZKY, 

2005; SILVA; GONÇALVES, 2017).  

Todo processo social constrói sentidos, que se manifestam por meio do uso da 

língua, na linguagem corporal, nas imagens. Essa produção de significados é 

denominada “semiose”, e é parte irredutível dos processos sociais materiais. Por isso, 

a ACD pode ser considerada como método de análise das relações dialéticas entre 

elementos semióticos e não-semióticos, dentro da prática social (FAIRCLOUGH; 

MELO, 2012).  

Os processos sociais se desenrolam na relação que se estabelece entre as 

estruturas sociais, os eventos e as práticas sociais. Estruturas sociais são o elemento 

mais abstrato (semiótico) e consistem em entidades potenciais, definindo um conjunto 

de possibilidades de realização de eventos (p. ex., a língua); os eventos, como 

elemento mais concreto, são os acontecimentos individuais, que se manifestam na 

interação social (p. ex., o texto); e as práticas sociais, que medeiam as estruturas e 

os eventos, constituem o ponto de articulação das duas dimensões anteriormente 

apontadas (BARROS, 2018). 

Na perspectiva da ACD, essa configuração se reflete no campo linguístico por 

meio de três categorias: língua, ordem do discurso e texto. A língua está para a 
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estrutura, assim como a ordem do discurso para as práticas sociais, e o texto, para os 

eventos (SEGUNDO, 2018) (fig. 18). 

Figura 18 - Representação das relações entre sociedade e linguagem presentes ACD 

 

Fonte: Elaborado a partir de  Fairclough (2004) e Segundo (2018). 

Ideias compartilhadas que, abraçadas por todos ou uma parcela dos atores, 

acabam por constituir “verdades”: formam, assim, quadros interpretativos (QI), que 

não definem posições no CAE, mas revelam a constituição do senso comum que é 

partilhado entre todos os envolvidos na prática social. 

 Nesse sentido, a partir da literatura e dos achados em campo, identificamos 

três QI que representam o entendimento dos atores na prática do RDA: os QI estatal-

legalista, humanitarista e racional-utilitarista. 

Como nossa proposta foi a de empregar a ACD para a análise dos discursos, 

a estratégia para lidar com um corpus extenso foi reduzir o material analisado a 

fragmentos exemplares, identificando, para cada QI, 2 formações discursivas (FD), 

sendo que duas FD se articulam com todas as outras e subjazem aos 3 QI, 

localizando-se na intersecção destes, conforme demonstra a figura 24. 
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Figura 19 - Representação dos QI e respectivas FD 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Cada uma das FD foi definida em função da pergunta de pesquisa, e serve 

como uma unidade de análise ou tema-chave49, representando os discursos 

identificados no corpus. As FD são:  

• FD1 – “A ausência de lei regulamentando a doação de alimentos implica risco 

ao doador”; 

• FD2 – “A qualidade do alimento é definida por lei”; 

• FD3 – “Alimentação é direito que se garante com o apoio da sociedade”; 

• FD4 – “Quem tem fome não escolhe o que comer”; 

• FD5 – “Melhor doar do que descartar”; 

• FD6 – “A redução de PDA aumenta a SAN”; 

 
49 Maingueneau (2015) denomina esse tipo de formação discursiva, que é delimitada pelo analista a 
partir de recortes até então inexistentes, mas livre e justificadamente elaborados, como “tema-chave”, 
termo que explora o valor de ambas as palavras: evidenciando o seu caráter essencial (tema) e o 
desvelamento ou explicação (chave). Para o autor, as formações discursivas que se constroem em 
torno de temas-chave possuem afinidade natural com as perspectivas críticas, por seu propósito de 
trazer à luz o que está oculto. 
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• FD7 – “Paradoxo escassez-abundância”; 

• FD8 – “RDA: solução ganha-ganha”. 
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo apresentaremos os resultados com a aplicação das teorias 

descritas no capítulo 4 e os dados obtidos com a aplicação dos procedimentos 

metodológicos definidos no capítulo 5. 

Como explicitado e delimitado no Capítulo 1, o esforço deste estudo é focado 

na compreensão da prática do RDA enquanto elemento articulador da promoção de 

SAN e de combate às PDA. Nesse propósito, para prover as informações necessárias 

para se alcançar a resposta de pesquisa, o itinerário metodológico foi desenhado de 

modo a cumprir 3 objetivos específicos: (1) de um ponto de vista político e histórico, 

as origens do RDA no Brasil; (2) verificar a existência e, se positiva, o estado do campo 

e QI; e (3) identificar práticas discursivas associadas ao RDA. 

Após a análise dos dados bibliográficos e de campo, foi possível observar  o 

RDA como uma prática que se inicia em sociedades afluentes, como um recurso 

episódico para pessoas em vulnerabilidade alimentar, mas que tem se expandido 

rapidamente, não só entre países ricos, mas também entre países em 

desenvolvimento, como o Brasil. No Brasil o RDA pode ser verificado como sendo 

praticado por atores desempenhando suas atividades dentro do CAE da SAN, sendo 

possível concluir que o RDA sugere um princípio de emersão do campo, 

especialmente alavancado pelo espaço conquistado pelas PDA na agenda política 

socioambiental, como se verá a seguir. 

6.1 A DOAÇÃO DE ALIMENTOS RESGATADOS: PARA ALÉM DA CARIDADE    

O primeiro banco de alimentos no mundo foi criado em 1960, nos EUA, a partir 

da observação de um voluntário da cozinha comunitária local, de que, apesar da falta 

de alimentos para os atendidos pela entidade em que trabalhava, havia restaurantes 

e supermercados no entorno, que jogavam fora comida em condições de consumo 

(SCHNEIDER, 2013).  

Daquele tempo para os dias atuais, as operações de resgate e doação de 

alimentos se intensificaram, se tornaram complexas, e se espalharam pelo mundo. E, 

apesar das discussões ainda inconclusas, não há dúvida quanto à sua contribuição 

na redução da insegurança alimentar e do desperdício de alimentos (PIERI et al., 

2017). 

Mais recentemente, destaca-se a transformação do papel do resgate e doação 

de alimentos em países desenvolvidos – especialmente influenciado pela “Grande 
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Recessão de 2008” (ARCURI, 2019; GÓMEZ GARRIDO; CARBONERO GAMUNDÍ; 

VILADRICH, 2019) –, por estar deixando de ser uma fonte ocasional de recursos para 

cada vez mais se tornar uma fonte permanente de alimentos para pessoas em 

situação de pobreza alimentar (BAZERGHI et al., 2016; PIERI et al., 2017; ROVATI, 

2015).  

Contrastando com a ideia de “ajuda alimentar de emergência” (food aid 

emergency), a alimentação obtida nessas condições, que deveria se destinar ao 

enfrentamento de situações de crise de curto prazo, tem se tornado uma fonte perene.  

A dependência dessas fontes de alimentos gera implicações de longo prazo, 

tanto porque não é capaz de prover as necessidades nutricionais dos seus usuários 

(MOURAD, 2016; REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015), como por criar um 

“sistema de bem-estar” (welfare system), mas que os impede de alcançar  segurança 

alimentar (KINACH; PARIZEAU; FRASER, 2019; MURA et al., 2019; VLAHOLIAS et 

al., 2015b), e os distancia da atenção e responsabilidade dos governos quanto ao 

asseguramento da alimentação para todos (GONZÁLEZ-TORRE; LOZANO; 

ADENSO-DÍAZ, 2017). 

Uma vez que os bancos de alimentos dependem da doação voluntária, há 

agravantes com relação à quantidade e qualidade dos alimentos que são dispostos à 

doação: no aspecto quantitativo, como observam (TARASUK; EAKIN, 2003) e 

(ADAMS, CHRISTOPHER; TABACCHI, 1997), o aumento da eficiência das operações 

dos doadores, a fim de se manterem competitivos no mercado, tende a reduzir a 

quantidade das doações.  

Além disso, os bancos de alimentos devem distribuir aquilo que recebem, 

independentemente do valor nutricional, estando sujeitos, ainda, não só à 

disponibilidade dos doadores (TARASUK; EAKIN, 2005), como também  à 

imprevisibilidade, tanto do lado da oferta (BAZERGHI; MCKAY; DUNN, 2016), quanto 

da demanda (LEE et al., 2017), o que dificulta o planejamento de ações para 

promoção de uma dieta variada e saudável.   

Já no aspecto qualitativo dos alimentos, (TARASUK; EAKIN, 2005) também 

observam que, nos moldes em que os bancos de alimentos se organizam para a 

distribuição de produtos industrializados, embora criem uma aparente situação de 

“ganha-ganha” – de um lado alimentando os famintos e, de outro, a reduzindo a 

quantidade de material encaminhado para a deposição em aterros, além de construir 

aos doadores uma imagem de cidadania corporativa –, acabam, de fato, privilegiando 
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a oferta do que a indústria não consegue vender, em detrimento das necessidades 

nutricionais dos assistidos. 

Nesse sentido, aliás, como observado por Tarasuk e Eakin (2003) e reiterado 

por González-Torre, Lozano e Adenso-Díaz (2017), outra importante implicação do 

modo como os bancos de alimentos funcionam é tornar as necessidades dos 

assistidos invisíveis, porque geram a ilusão de que respondem ao problema da fome, 

formando uma espécie de espiral descente:  aparentemente, se as necessidades 

estão satisfeitas, o apoio financeiro a essa população se torna desnecessária, e tanto 

comunidade e governo se empenham menos para buscar outras soluções, levando a 

mais pobreza e desigualdade, e a maior dependência da assistência dos bancos de 

alimentos.    

O resgate e doação de alimentos é uma estratégia que, apesar da visibilidade 

que tem alcançado nos últimos anos, especialmente pela potencialidade de fazer 

frente a dois grandes desafios das políticas públicas contemporâneas – o combate à 

insegurança alimentar e a gestão adequada de resíduos – ainda não alcançou, na 

prática, resultados à altura das expectativas que lhe são atribuídas. 

Isso se deve, em parte, à própria complexidade que envolve o RDA e que são 

diversos: são desafios logísticos, institucionais, culturais e jurídicos, cujas respostas 

exigem maior compreensão dos benefícios e sacrifícios que estão em jogo, o que, por 

sua vez implica a definição de metodologias robustas, que sejam capazes de traduzir 

a realidade em dados comparáveis e quantificáveis. 

 Por outro lado, a constituição de um sistema de RDA está vinculado a um 

contexto social e econômico que determina limites e possibilidades à sua integração 

no campo das políticas públicas. E, nesse aspecto, foi possível observar que há uma 

inflexão no processo histórico da assistência alimentar decorrente do resgate de 

alimentos, que agrega à finalidade assistencial de pessoas necessitadas, os 

benefícios ao meio ambiente, através do desvio de alimentos próprios à alimentação 

humana, que iriam para o sistema de tratamento de resíduos, para a doação a 

pessoas necessitadas. 

A composição desses interesses, que aparentemente seria uma situação de 

“ganha-ganha”, em que todos saem beneficiados – os necessitados, porque recebem 

alimento; as empresas, porque se desfazem do resíduo e se livram do custo da 

disposição; o meio ambiente, porque o desvio desse alimento da rota do tratamento 
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resulta menos desperdício –, na verdade, observando com mais cuidado, na prática, 

não é esse o resultado. 

A literatura especializada, embora reconheça a importância do resgate e 

doação de alimentos no enfrentamento da insegurança alimentar e da gestão de 

resíduos, aponta limitações a essa estratégia, que é importante, mas não é a única e 

nem a principal solução para tais problemas. 

Assim, na tentativa de problematizar criticamente o RDA, foi possível concluir, 

primeiro, que há necessidade de maiores estudos sobre o assunto, especialmente 

quanto à situação dos países em desenvolvimento, praticamente ausentes da revisão 

de literatura, e, portanto, o estabelecimento de uma agenda de pesquisa focada 

nesses países.  

Em segundo, compreender melhor as limitações e as possibilidades de integrar 

o resgate e a doação de alimentos em políticas públicas visando aos problemas da 

gestão de resíduos e da insegurança alimentar, o que, segundo apontou a literatura 

selecionada, contribui, porém não soluciona de per se, os problemas dos impactos 

ambientais dos resíduos alimentares e nem os da fome e da desnutrição. Pelo 

contrário, a literatura sinaliza para uma apropriação do resgate e doação e alimentos 

pela lógica do mercado, o que pode significar uma reafirmação dos mesmos 

instrumentos e da mesma razão que permite o surgimento das PDA. 

6.2 O RDA E O CAE DA SAN: CONTEXTO E RELAÇÕES 

Apesar de somente na primeira metade do século XX o Brasil ter “descoberto” 

a fome, pela voz de Josué de Castro, e possuir um amplo catálogo de políticas 

públicas voltadas à alimentação, que vão desde a constituição de sistemas de 

abastecimento a medidas para erradicação da fome e da desnutrição, este é um País 

que ainda ostenta contrastes e desigualdades gravíssimas. O último capítulo desta 

história foi protagonizado pelo Projeto Fome Zero - PFZ, sucedido, posteriormente, 

pelo Programa Bolsa-Família - PBF, e pela saída do Brasil, em 2014, do chamado 

“Mapa da Fome”. 

A criação e a sucessão de inúmeras políticas públicas para o enfrentamento da 

fome e da desnutrição no País desde a década de 1930, formaram, ao longo do tempo, 

um complexo sistema burocrático, com envolvimento e criação de diferentes órgãos, 

serviços e instâncias administrativas da máquina estatal, consumindo enormes 

recursos para o seu funcionamento, sem resultar, no entanto, uma política sistemática 
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e eficiente para  promoção da alimentação e nutrição, tampouco de combate à 

pobreza no Brasil (BARROS; TARTAGLIA, 2003; GAMBARDELLA, 2005) 

Já no aspecto substancial, as estratégias políticas de SA no Brasil, que 

tradicionalmente eram definidas pelo viés quantitativo (abundância de alimentos), a 

partir dos anos 1980 tornam-se alvo dos debates em torno da nutrição, que se 

ampliam para incluir também a reivindicações relacionadas à qualidade dos alimentos, 

aproximando aspectos nutricionais à noção de segurança alimentar. Isso ocorre, pela 

primeira vez, na I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada em 1986, 

consolidando-se na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar, em 1994 

(BURLANDY, 2009; COSTA; BÓGUS, 2012; LEÃO; MALUF, 2012).   

Já no campo político, a primeira metade do período designado 

“redemocratização do Brasil” (1985-1993), é um momento de grande efervescência 

no País: em 1985 ocorre a reabertura política; em 1988, promulga-se a nova 

Constituição da República; em 1989 ocorrem as primeiras eleições diretas após o fim 

da ditadura; em 1992 instaura-se o processo de impeachment do Presidente da 

República e, com a renúncia de Fernando Collor, assume a presidência o vice Itamar 

Franco.  

O período da redemocratização também é marcado pela emergência de 

diversos movimentos sociais e de reivindicações da sociedade civil (ABRANDH et al., 

2009). Uma nova Constituição Federal – posteriormente apelidada de “Constituição 

Cidadã” – promulgada em 1988, incorporando diversas proteções aos indivíduos, era 

uma reação desejada e esperada para sepultar um período marcado por incontáveis 

e gravíssimas violações de direitos durante a ditadura militar.  

É nesse contexto que se vê o início de um processo de mudança discursiva, 

com a entrada do conceito de “segurança alimentar e nutricional” (SAN) no vocabulário 

dos debates sobre políticas de alimentação no Brasil, até então focadas no 

abastecimento e no incremento da produção: a partir de uma problematização mais 

aprofundada do fenômeno da fome, surgem demandas por uma Política Nacional de 

Segurança Alimentar, com a alimentação sendo compreendida como um “direito”, e a 

discussão sobre a criação de um Sistema Nacional de SAN (BURLANDY, 2009; 

LEÃO; MALUF, 2012).  

A reforçar esse movimento de mudança discursiva podem ser mencionados, 

ainda: o documento elaborado pelo Ministério da Agricultura, em 1985, com a 
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proposição de uma Política Nacional de Segurança Alimentar50; a I Conferência 

Nacional de Alimentação e Nutrição, em 198651; a proposta de Política Nacional de 

Segurança Alimentar, apresentada pelo “Governo Paralelo”, em 199152; e o Relatório 

Nacional Brasileiro para a Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996 (LEÃO; MALUF, 

2012).    

Além disso, apesar das dificuldades e limitações das políticas públicas de 

alimentação no Brasil, o País não deixou de assumir compromissos relacionados ao 

direito à alimentação: a DUDH, de 194853; o PIDESC, de 196654, e o Protocolo de São 

Salvador, de 198855, são documentos internacionais dos quais o Brasil se tornou 

signatário e que reforçam o campo normativo do DHAA internamente.   

Embora não provoquem uma ruptura imediata do mainstream das políticas de 

alimentação e abastecimento nacionais, tais acontecimentos prenunciam 

transformações que irão se processar no início da década seguinte, deflagradas a 

partir do movimento “Ação da Cidadania contra a Miséria, a Fome e pela Vida”, 

lançado em 1993, pelo sociólogo Herbert de Souza, o “Betinho"56.  

 
50 De autoria de técnicos e consultores da Secretaria de Planejamento do Ministério da Agricultura, o 
documento “Segurança Alimentar – proposta de uma política contra a fome” representa um marco na 
história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, por ser a primeira vez em que o termo 
“segurança alimentar” é utilizado para propor uma política pública (NASCIMENTO, 2012b). 

51 Este evento ocorre paralelamente à VIII Conferência Nacional de Saúde (BURLANDY, 2009).  

52 O “Plano de Combate à Fome e à Miséria”, pactuado entre Governo e sociedade no contexto do 
Ação da Cidadania e da criação do CONSEA na gestão de Itamar Franco, foi elaborado com base 
nesta proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar, que, à época em que foi lançado (1991), 
não obteve grande impacto (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996). 
53 DUDH, art. 25: “1.  Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
saúde e bem‑estar de si mesmo e da sua família, 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 do seu controle” 
(ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU, (1948)). 
54 PIDESC, art. 11: “1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 
um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes 
tomarão medida apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, 
a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento” (BRASIL, 1992). 

55 Protocolo de São Salvador, art. 12: “1. Toda pessoa tem direito a nutrição adequada, que lhe 
assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 
2. A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a desnutrição, os Estados-Partes comprometem-se 
a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se 
comprometem a promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar as políticas nacionais 
referentes à matéria”. 

56 Herbert de Souza era sociólogo, e fundou, em 1981, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
econômicas (IBASE), organização não-governamental para democratização da informação sobre a 
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Surgido de uma janela de oportunidade deixada pelo movimento pela Ética na 

Política, que havia sido organizado no ano anterior para apoiar o processo de 

impeachment de Fernando Collor, o “Ação da Cidadania” se vale da mobilização 

alcançada naquele momento político, que ainda estava candente, para tornar visível 

o drama da fome e da miséria de 32 milhões de brasileiros (MALUF; MENEZES; 

VALENTE, 1996).  

O ano é 1993 e a “Ação” ocorre num momento em que três fatores concorrem 

para dar ampla visibilidade à iniciativa: no campo científico, estudos começam a 

revelar as relações entre a morbidade populacional e a má alimentação; na economia, 

o País vinha atravessando instabilidades que exigiam a retomada do crescimento 

econômico, o controle da inflação e das contas públicas; e, na política, além das 

demandas pela consolidação da democracia, por meio da constituição de um Estado 

de Direito, a então recente experiência do processo de impeachment e renúncia de 

Fernando Collor (VASCONCELOS, 2004). 

Os resultados do Ação da Cidadania foram significativos e impactantes. Além 

de colocar em evidência o problema da fome, no campo e na cidade, também foi 

influência decisiva na criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA)57. Composto por 8 ministros e 21 representantes da sociedade civil (parte 

deles indicada pelo Movimento pela Ética na Política), o Conselho tinha entre suas 

atribuições a coordenação da elaboração e da implantação de um Plano Nacional de 

Combate à Fome e à Miséria58 (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001). 

O Ação da Cidadania reuniu em seu apoio diversos formadores de opinião, 

como intelectuais, políticos e artistas, e não se restringiu a ser uma campanha de 

 
realidade brasileira. Figura pública de destaque, viveu no exílio durante o governo militar e, no retorno 
ao Brasil, atuou intensamente em movimentos sociais. Foi um dos articuladores do Movimento pela 
Ética na Política, iniciativa responsável pelo pedido de impeachment de Fernando Collor, em 1992. Em 
1993, Betinho fundou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e em favor da Vida, que visava 
colocar ao debate público a situação de miséria de milhões de brasileiros. O movimento sensibilizou o 
então Presidente Itamar Franco que, em maio daquele ano, criou o CONSEA como órgão consultivo 
da Presidência da República, responsável por propor soluções para os problemas nacionais de 
segurança alimentar.   

57 Instituído por Itamar Franco, por meio do Decreto n. 807, de 24 de abril de 1993, esta primeira versão 
do CONSEA dura apenas 2 anos, sendo substituído pelo Programa Comunidade Solidária, no governo 
de Fernando Henrique Cardoso. O CONSEA retornará à cena em 2006, quando a Lei Orgânica de SAN 
é aprovada (Lei n. 11.346/2006) e o inclui na composição do SISAN – Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar, (BRASIL, 2006). 

58 Baseado na Política Nacional de SAN, de autoria do chamado “Governo Paralelo”, um grupo 
composto por integrantes da campanha derrotada de Luiz Inácio Lula da Silva, que logo após a eleição 
de Fernando Collor à Presidência da República, organiza-se para acompanhar e fiscalizar a gestão do 
Presidente então eleito (TAKAGI, 2006, p. 19). 
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doação de alimentos, mas também um espaço para ações voltadas a melhorar o 

aproveitamento de alimentos e de combate ao desperdício. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, além das campanhas de doação, entre as 

ações emergenciais desenvolvidas pela Ação da Cidadania teve início uma série de 

estratégias com o objetivo de melhorar o processo de aproveitamento de alimentos, 

procurando reduzir o desperdício verificado ao longo da cadeia de produção, 

distribuição, comercialização e consumo. Várias iniciativas legitimadas por essa 

concepção de que o desperdício de alimentos gera a “verdadeira indústria da fome no 

Brasil” — a  exemplo do Programa Mesa São Paulo, desenvolvido pelo Serviço  Social 

do Comércio (SESC) — foram deflagradas a partir de 1994  (SILVA et al., 2001; 

TAKAGI et alii, 2002; VASCONCELOS, 2004). 

Destaca-se nesse aspecto, que as primeiras experiências de RDA no Brasil são 

idealizadas e implementadas pelo SESC – Serviço Social do Comércio, de São Paulo, 

inspiradas pela grande mobilização nacional em torno do Ação da Cidadania, liderada 

pelo sociólogo Betinho, em 1993 (SESC, 2013).  

Em 1994, é lançado o “Programa Mesa São Paulo”59: um projeto experimental 

de resgate, processamento e doação de alimentos, em que os doadores forneciam 

alimentos in natura, o Sesc preparava refeições em suas próprias estruturas, e as 

refeições prontas eram encaminhadas para entidades cadastradas. Este projeto foi 

substituído, em 1997, pelo sistema de colheita urbana (coleta e distribuição de 

alimentos sem preparo ou estocagem), em razão de “diversas questões, tais como a 

legalidade e a responsabilidade sobre a doação de alimentos preparados” (SESC, 

2013). 

Inspirado no Programa Mesa São Paulo, em 2003, o Departamento Nacional 

do SESC criou o “Programa Mesa Brasil SESC”, que se definiria como uma “[...] rede 

nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o desperdício”. O 

Programa conta com 3.000 parceiros doadores, que doam excedentes de produção e 

alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras de 

consumo, atuando em todas as capitais do País e também em algumas cidades do 

 
59 Após ter se participado do Ação da Cidadania promovendo a “Vigília Musical contra a Fome”, cujo 
ingresso era a doação de alimentos, o SESC São Paulo inicia estudos para a implantação de um 
programa de resgate e doação de alimentos, pesquisando iniciativas bem-sucedidas, modalidades de 
programas de combate à fome e desnutrição, e também de ações contra o desperdício de alimentos. 
(SESC, 2013).   
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interior, atendendo, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

nutricional, assistidas pelas entidades cadastradas (SESC, 2013). 

Embora os Programas do SESC possam ser considerados pioneiros e tidos 

como referência na prática de RDA no Brasil, outras iniciativas pontuais também 

surgiram na mesma época, e se mantém até hoje, destacando-se a ONG Banco de 

Alimentos, em 1998 (ONG BANCO DE ALIMENTOS, [1998?]); o Banco de Alimentos 

do Rio Grande do Sul (REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS DO RIO GRANDE DO 

SUL, [200-?]) e o Banco Municipal de Alimentos de Santo André60, em 2000; a 

Associação Prato Cheio, em 2001 (ASSOCIAÇÃO PRATO CHEIO, [2001?]); o 

Programa Banco de Alimentos do município de São Paulo, em 2002 (MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO, 2002) e o Banco Ceagesp de Alimentos, em 2003 (FAGUNDES et al., 

2014).  

Esses acontecimentos, no entanto, devem ser compreendidos dentro de um 

quadro maior, sobretudo observando que têm lugar num momento em que se 

desenrolam, ao fundo, dois processos políticos distintos no Brasil: um, de constituição 

de um estado democrático de direito, cuja pedra angular é a recém promulgada 

Constituição Federal de 1988; outro, de ajustes neoliberais que se iniciam na gestão 

Collor, que visam a redução da presença do Estado.  

Esse estado de coisas, para Dagnino (2004), constitui no Brasil o que a autora 

denomina de “confluência perversa”: de um lado, o esforço da reconstrução 

democrática, que convoca a sociedade à participação social e sua aproximação do 

Estado; de outro, a emergência de políticas públicas de matriz neoliberal, 

preconizando a saída do Estado do papel central na regulação social.  

Constitui-se, assim, um discurso ambivalente, pois, embora nas duas situações 

se afirme o protagonismo de uma sociedade participativa e propositiva, a qualidade 

da participação esperada é bastante diversa: de um lado, exigindo mais do Estado, 

na apropriação de mecanismos democráticos, tais como o orçamento participativo e 

os conselhos gestores; de outro, por implicar a retirada do Estado de cena, na adoção 

das práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) e pelo fortalecimento do 

Terceiro Setor. 

A primazia de um discurso mais liberal se observa no período seguinte, de 1995 

a 2002, com a extinção do CONSEA e sua substituição pelo Programa Comunidade 

 
60 Primeira iniciativa pública de instalação de banco de alimentos na América Latina (NOVAES, 2008)  
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Solidária, quando ocorre um gradativo enfraquecimento da interlocução do Estado 

com a sociedade civil. Partindo de uma compreensão estreita do problema da fome e 

da miséria, as ações se concentraram na promoção de renda, com ênfase em 

parcerias entre Estado mínimo, mercado e Terceiro Setor (IPEA, 2014; TOMAZINI; 

LEITE, 2016).   

O movimento Ação da Cidadania também sofre um esvaziamento ao longo dos 

dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso61, e ocorre um esfriamento na 

discussão pública sobre fome e miséria no País, embora o assunto não tenha deixado 

de ser um problema social e nem tenha deixado as pautas de reivindicação dos 

movimentos sociais (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001; NASCIMENTO, 2012a; 

VASCONCELOS, 2004). 

O campo da SAN, no entanto, sofre uma mudança radical em 2003, com a 

vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para Presidência da República e o 

lançamento do Projeto Fome Zero (PFZ)62. Considerado uma das principais iniciativas 

da gestão do recém empossado Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o 

PFZ constituía-se de um conjunto de programas voltados à construção de uma Política 

Nacional de Segurança Alimentar no País63 (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA; 

DATAUFF, 2011).  

 
61 Neste período, apesar de a parceria do Estado com a sociedade civil ter se mantido, houve uma 
reordenação de prioridades, com a segurança alimentar colocada em segundo plano, substituída por 
ações pontuais de combate à miséria e à pobreza (RIBEIRO JÚNIOR, 2015; TAKAGI, 2006). Os 
resultados dessa mudança estratégica do Governo Federal foram negativos, especialmente para as 
relações com a sociedade civil, que se viram desarticuladas em relação ao Estado a partir de então; os 
impactos, no entanto, foram amenizados pelo controle da inflação e melhoria do poder de compra da 
população, e se refletiu, também, na redução de pobres (PINHEIRO, 2008). 

62 Em matéria de políticas públicas, o plano, além do programa e do projeto, são conceitos que 
distinguem os documentos que registram as ações idealizadas pelo Estado para o atingimento de 
certos fins, considerando a abrangência e o detalhamento de cada um deles. Assim, “plano” se refere 
ao documento mais abrangente e menos detalhado, que aponta o problema, os objetivos, estratégias 
etc.; “programa” indica o conjunto de projetos da política pública; e, finalmente, o “projeto”, que é menos 
abrangente, mas mais detalhado, e descreve como serão executadas as atividades interventivas 
(TEIXEIRA, 2009). Apesar disso, na literatura sobre o Fome Zero, há referências tanto a “Projeto Fome 
Zero” (LEÃO; MALUF, 2012), como a “Programa Fome Zero” (BRASIL, 2005b; VASCONCELOS, 2004). 
Neste trabalho foi adotada a primeira nomenclatura, considerando que o seu idealizador, o Presidente 
Lula, assim prefere se referir ao documento (INSTITUTO CIDADANIA, 2001; SILVA 2001b) . 
63 De acordo com o relatório do TCU, o Programa Fome Zero é constituído por três conjuntos de 
políticas com foco na SAN: políticas estruturais voltadas para as causas mais profundas da fome e da 
pobreza, políticas voltadas para atender as famílias no acesso ao alimento, e políticas locais, para 
implantação pelas prefeituras e pela sociedade. É no âmbito deste último conjunto que o Programa 
Banco de Alimentos se insere (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA; DATAUFF, 2011).  
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Figura 20 - Propostas do Projeto Fome Zero 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2010). 

 

Com o PFZ, não só se reinstituiu o CONSEA, como houve retomada de ações 

importantes, descontinuadas desde a sua primeira versão64; contudo, a sua principal 

contribuição foi a de constituir um abrangente e complexo sistema de SA, que se 

tornou referência mundial no combate à fome65.  

No contexto do PFZ, com a criação de equipamentos públicos de alimentação 

e nutrição (EPAN) – ou seja, “espaços destinados, no todo ou em parte, à provisão de 

serviços públicos ao cidadão com vistas à garantia do direito humano à alimentação 

e da segurança alimentar e nutricional” (MDS et al., 2015) –  iniciou-se a implantação 

da Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição (REDESAN), 

composta pelos programas Restaurante Popular, Banco de Alimentos e Cozinha 

Comunitária  (REDESAN; FAURGS; MDS, 2011).  

Entre estes equipamentos, os bancos de alimentos merecem especial atenção 

porque estabelecem uma ponte direta entre as agendas de segurança alimentar e 

 
64 Burlandy (2009) se refere à realização das II e III Conferência Nacional de SAN e a modificação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com expansão do número de beneficiários, além 
de o valor per capita passado aos municípios.  

65 O Projeto Fome Zero abrangia 50 ações diferentes, intersetoriais e descentralizadas, com a proposta 
de conectar a segurança alimentar ao desenvolvimento estrutural das cidades, à política de saúde 
pública, acesso e qualidade educacional entre outras (GAMBARDELLA, 2005).  
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nutricional e combate ao desperdício, na medida em que são capazes de centralizar 

a arrecadação dos alimentos considerados inservíveis para os padrões comerciais e 

distribui-los com eficiência para as entidades que deles necessitam, atuando tanto na 

prevenção do resíduo como redutor da fome e da desnutrição (BELIK et al., 2012; 

CÂMARA et al., 2014;  TENUTA; TEIXEIRA, 2017). No PFZ, aos bancos de alimentos 

foi designada a tarefa de resgatar alimentos excedentários e aptos ao consumo 

humano, que seriam descartados, para distribui-los à população carente (SILVA, 

2010b; VERDAN RANGEL, 2016). 

Apesar de historicamente os bancos de alimentos terem seus objetivos 

voltados à prática da caridade e filantropia, o reconhecimento de sua capacidade 

como um ponto de escoamento do alimento excedente, prevenindo PDA, chama a 

atenção por representar uma possibilidade interessante para o enfrentamento do 

problema da gestão de resíduos sólidos. Assim, mesmo no Brasil, cujo surgimento 

dos primeiros bancos de alimentos ocorre no final da década de 1990, paulatinamente 

vai-se incorporando a seus discursos a prática do resgate de alimentos para favorecer, 

também, a gestão de resíduos sólidos. 

O investimento do Governo Federal no combate à insegurança alimentar não 

se restringiu a apenas destinar recursos orçamentários para executar os programas 

do PFZ: houve também um grande investimento simbólico e político, aportado pelo 

Presidente Lula, para constituir um ambiente institucional favorável e condições para 

a constituição do marco legal da SAN (MARQUES, 2010) e todo um arcabouço jurídico 

para sua sustentação. 

Com isso, promulga-se a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), sancionada pelo Presidente da República, em 15 de setembro de 2006. A 

LOSAN estabelece definições, princípios, diretrizes, objetivos e a composição de um 

sistema, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com 

vistas a assegurar o DHAA (BRASIL, 2006).  

A LOSAN também trouxe importante avanço ao considerar a promoção e 

garantia do DHAA como objetivo e meta da Política Nacional de SAN (PNSAN) na 

medida em que o poder público deve adotar as políticas e ações necessárias para 

promover e garantir a SAN da população (BRASIL, 2006; ABRANDH, 2013). Em 2010, 

via EC n. 64 – que tramitou durante sete anos desde sua proposição inicial no Senado 

até sua aprovação final – a alimentação adequada torna-se formalmente direito 
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fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 

dos direitos consagrados na Constituição Federal (BRASIL, 2010a). 

O SISAN está estruturado na Constituição Federal e na PNSAN. Este 

arcabouço jurídico permite, por sua vez, a capilarização do sistema, através da 

instituição, em nível estadual e municipal, de Conselhos de Segurança Alimentar, 

além dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional (EPSAN), previstos no 

SISAN: os bancos de alimentos, as cozinhas comunitárias e os restaurantes 

populares.  

Paralelamente, constituídos por lei própria, há o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), importantes 

pilares para o funcionamento do sistema. Os dois programas são considerados os 

principais instrumentos de compras públicas da agricultura familiar (GRISA; 

FORNAZIER, 2018).  

O sistema integra, ainda, a participação da sociedade civil, que atua nas 

instâncias participativas da administração pública – os CONSEAs, instituídos em nível 

federal66, como também estadual e municipal –, e nos negócios de impacto social 

voltados à alimentação e nutrição. 

O Terceiro Setor e as ações de RSE complementam este quadro, embora, nos 

casos em que há doação de alimentos, o receio de responsabilização jurídica por 

eventuais danos que os beneficiários possam vir a sofrer ainda seja bastante 

recorrente para justificar a decisão por não doar. De outro lado, tramitam no Brasil 

mais de 40 projetos de lei que visam incentivar a sua prática. Projetos que foram 

propostos ao longo de duas décadas, que tratam desde a isenção da 

responsabilidade, passando por incentivos fiscais aos doadores, até a proibição de 

descarte de alimentos sãos, mas, até o momento, sem se tornar lei67.   

A emergência do campo social de SA no Brasil é um processo que tem início 

durante os anos 1980, quando a redemocratização franqueia o retorno de temas 

sensíveis, tais como fome e pobreza, para a agenda política da sociedade brasileira. 

No âmbito da política internacional, este é o momento em que a ideia de segurança 

 
66 Em 1º de janeiro de 2019, por meio da Medida Provisória n. 870 – atualmente convertida em Lei n. 
13.844/2019 – estabeleceu-se uma nova organização básica da Presidência da República e dos 
Ministérios, na qual não se fez menção ao CONSEA. Embora isso represente, na prática, o seu 
desaparecimento, virtualmente o CONSEA permanece como parte do SISAN, pois sua previsão, tanto 
na LOSAN como no Decreto regulamentador n. 7272/2010, não foi revogada (BRASIL, 2010d). 
67 V. nota 5 a respeito da Lei n. 14.016/2020 (BRASIL, 2020b). 
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alimentar, focada no abastecimento, começa a ser relativizada, para reconhecer que 

a acessibilidade – sobretudo com respaldo no direito humano à alimentação – também 

é uma dimensão essencial para a segurança alimentar. 

Em 1985, a proposta de uma política de segurança alimentar pelo Ministério da 

Agricultura e, em 1986, a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada 

conjuntamente à VIII Conferência Nacional de Saúde, marcam a entrada do termo 

segurança alimentar, e da alimentação como um direito, nos debates sobre 

alimentação e nutrição no Brasil, concepções que são reforçadas, posteriormente, na 

proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar do chamado “Governo 

Paralelo”, elaborada em 1991. 

Contudo, é somente em 1993 que se vê os primeiros sinais de emersão do CAE 

da SAN, com a criação do CONSEA68, órgão de aconselhamento da Presidência da 

República. Este pode ser considerado o evento inicial da constituição do campo, por 

diversos motivos: primeiro, porque a criação do CONSEA desorganiza o campo 

estatal, ao inserir uma estrutura inédita, ligada ao chefe máximo do Poder Executivo.  

Em segundo, porque se baseia numa proposta do grupo desafiante (a Política 

Nacional de SA do Governo Paralelo), que também passa a compor parte da nova 

estrutura, dando lugar, assim, ao que Fligstein e McAdam (2012) chamam de 

“episódio de conflito”: um evento que desestabiliza o campo, provoca redistribuição 

do poder no interior do grupo incumbente, reorganização de grupos e disputas entre 

atores internos e externos ao campo. 

Essa introdução de novos atores é o terceiro fator que reforça o princípio de 

emergência do CAE da SAN, especialmente pelos desdobramentos seguintes à 

criação do CONSEA, quais sejam, parte de sua composição ser ocupada por atores 

ligados à Ação da Cidadania. Com isso verifica-se não só uma “invasão do campo” 

por elementos do grupo desafiante, mas também a absorção de reivindicações da 

pauta dos desafiantes pelo grupo incumbente. 

Também é relevante observar, ainda com relação aos novos atores no campo 

estatal, que o CONSEA marca uma mudança institucional, na medida em que abre as 

portas para a participação direta da sociedade civil, mediante a obrigatoriedade de se 

ocupar parcela das cadeiras do Conselho com “representantes de entidades ou 

 
68 Brasil. Decreto n. 807, de 22 de abril de 1993 (BRASIL, 1993). 
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personalidades da sociedade civil, nomeados pelo Presidente da República” (art. 4º, 

IX, Decreto n. 807/1993). 

Nesse aspecto é relevante mencionar a habilidade social (social skill) do 

sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, cuja figura ganha notoriedade em 1992 por 

sua participação no Movimento pela Ética na Política, considerado um dos fatores que 

impulsionou a instauração do processo de impeachment de Fernando Collor. Passado 

o impeachment, este é um momento percebido como uma “janela de oportunidade”, 

em que a sociedade brasileira está mobilizada em torno da pauta da ética na política, 

e que possibilita, em 1993, lançar uma campanha nacional de arrecadação de 

alimentos, o programa Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida: 

Depois do sucesso do Movimento pela Ética na Política, fizemos uma reunião, 
pois a vitória da campanha pela destituição de Collor nos deu vontade de 
prosseguir, como o andarilho que encontra uma estrada e quer descobrir a 
terra desconhecida que está na outra ponta. Realizamos essa reunião com 
os representantes das organizações que integravam o movimento. 
Estávamos surpresos com a reação da sociedade, com os novos fenômenos 
que presenciávamos. Éramos, ao mesmo tempo, atores e espectadores. O 
que faríamos agora? Qual seria o nosso próximo impeachment? E a ideia do 
impeachment da fome e da miséria se impôs. Surge, então, a frase: 
“Democracia e miséria são incompatíveis”. A democracia não pode coexistir 
com a miséria e a indigência. Havíamos constatado que a força do movimento 
estava, em primeiro lugar, na ética” (SOUZA, 1996). 

 Por todos esses fatores, é possível reconhecer neste episódio a ocorrência 

daquilo que Fligstein e McAdam (2012) denominam “choque exógeno” (exogenous 

shock): uma quebra abrupta da estabilidade do CAE estatal provocada por um agente 

externo, que abre espaço para uma nova estrutura, e que, por sua vez, estabelece 

uma nova ordem no campo. 

Sob a influência do Ação da Cidadania e no interior do emergente CAE da SAN, 

surge, em 1994, o Programa Mesa São Paulo, do SESC, posteriormente 

transformado, em 1997, no Programa Mesa Brasil SESC: ambos os programas tinham 

por propósito contribuir para o combate à fome e à desnutrição, mediante o 

recolhimento e repasse de alimentos doados próprios ao consumo humano, ao 

mesmo tempo que, por promover o reaproveitamento, também favoreceriam a 

redução de resíduos alimentares. 

Os programas do SESC, além de outras iniciativas que vieram em seguida, 

consolidaram o RDA como uma ação da iniciativa privada, encampada, sobretudo, 

por entidades do Terceiro Setor:  geralmente organizada a partir da coleta de 

alimentos de doadores previamente identificados, com repasse desses alimentos para 
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entidades cadastradas, que, por fim, ou também repassariam os alimentos, ou 

produziriam refeições aos beneficiários. 

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, há a implantação do 

Programa Comunidade Solidária (PCS), e a substituição do CONSEA pelo Conselho 

do PCS (CCS), que mantém a estrutura mista do Conselho, especialmente quanto ao 

espaço participativo da sociedade civil no Conselho.  

Quanto a ações e objetivos, há divergências na literatura: enquanto Peliano et 

al. (1995) entendem que a substituição do CONSEA pelo Comunidade Solidária foi 

apenas uma mudança de nomes e pessoas, permanecendo as mesmas “ideias-

valores”, outros autores veem no Comunidade Solidária um fator de redução no nível 

de interlocução do Estado com a sociedade civil, orientando as ações de 

enfrentamento da fome e da miséria segundo princípios do Estado mínimo, mercado 

e Terceiro Setor (SILVA, 2014; TOMAZINI; LEITE, 2016).  

Essa mudança não pode ser considerada, no entanto, fonte de 

desestabilização do CAE da SAN. Com efeito, as perturbações decorrentes da 

substituição do CONSEA pelo CCS não impediram ação de outros grupos que 

trabalharam para manter a integridade do campo: os preparativos e a participação do 

Brasil na 2ª. Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996, e a fundação do Fórum 

Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional – FBSSAN, em 1998, são 

exemplos de ações que garantiram a continuidade dos debates e o trabalho de 

construção da agenda de SAN no Brasil.   

Em 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da 

República, há a refundação do CONSEA69 e o lançamento do Projeto Fome Zero, 

eventos que concluem o processo de emersão do CAE da SAN: constituindo-se como 

uma política pública de grande envergadura, o PFZ, tendo por objetivo a promoção da 

SAN, estava alicerçado mais de 50 programas sociais, distribuídos em políticas de 

três níveis: políticas estruturais, voltadas às causas mais profundas da fome e da 

miséria; políticas específicas, destinadas ao combate à insegurança alimentar de 

 
69 O CONSEA, instituído pelo Decreto n. 4582/200369, é órgão de assessoramento do Presidente da 
República nos assuntos relativos à SAN, que, em termos gerais, tem por atribuição realizar estudos e 
assessorar o Chefe do Executivo na construção de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional– PNSAN, além de atuar na mobilização e articulação da sociedade civil organizada, 
organização de conferências sobre SAN, entre outras responsabilidades (BRASIL, 2003a).   
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certos grupos populacionais mais carentes; e políticas locais, para serem implantadas 

pelos Estados e Municípios (BRASIL, 2003; SILVA, 2010a). 

A prática do RDA é explicitamente reconhecida no PFZ entre as políticas locais, 

ganhando espaço no Programa Banco de Alimentos, onde o aproveitamento dos 

alimentos oriundos do desperdício e a Lei do Bom Samaritano, para exclusão de 

responsabilidade civil dos doadores, recebem apoio (SILVA, 2010a). O Programa 

Banco de Alimentos tinha por objetivo apoiar a instalação de bancos de alimentos 

estaduais e municipais; promover a capacitação para operação dos bancos de 

alimentos; e desenvolvimento de tecnologias para redução de desperdício de 

alimentos (FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA; DATAUFF, 2011). 

Apesar do objetivo de utilizar as estruturas dos bancos de alimentos a fim de 

contribuir para a redução do desperdício, uma avaliação conduzida pelo Tribunal de 

Contas da União em 2004 verificou que algumas dessas estruturas estavam operando 

com alimentos doados, mas não oriundos do desperdício, o que contrariaria o objetivo 

de atuar na redução do desperdício de alimentos, como inicialmente idealizado70 

(BRASIL, 2003).  

Não obstante esse desvirtuamento da aplicação inicialmente idealizada para os 

BA, ao elevar a prática do RDA à condição de instrumento de combate à insegurança 

alimentar, o PFZ acaba colocando luzes sobre a importância desses equipamentos 

de segurança alimentar, mas também sobre o problema da responsabilização jurídica 

dos doadores, considerado um dos maiores entraves na captação de alimentos por 

doação (BRASIL, 2003; FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA; DATAUFF, 2011).  

Sensível a esse obstáculo, em 1996, o SESC atuou para chamar a atenção do 

poder público para o problema da falta de incentivo para doar alimentos e da ausência 

de segurança jurídica dos doadores de alimentos, tendo subscrito uma proposta de 

regulamentação da condição jurídica dos doadores, a fim de dinamizar as doações 

(SESC, 2013).  

 
70 Em 2010, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou a sua própria avaliação 
sobre o desempenho de 53 bancos de alimentos conveniados, e constatou que uma parcela expressiva 
dos equipamentos (mais de 80%) recebia alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar – PAA, e a quase totalidade destes, recebiam com regularidade (FUNDAÇÃO 
EUCLIDES DA CUNHA; DATAUFF, 2011). O mesmo foi constatado por Tenuta e Teixeira (2017) ao 
avaliar 10 desses equipamentos localizados no Estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 e 2015, 
quando a introdução de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA 
reduziu sensivelmente o percentual de alimentos oriundos do desperdício.  
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 A ação, todavia, teve efeitos discretos: embora o Senador Lúcio Alcântara 

tenha proposto quatro projetos de lei baseados na proposta do SESC, apenas o PL 

165/1997 obteve êxito parcial, conseguindo ser aprovado no Senado e encaminhado 

para a Câmara dos Deputados, tornando-se o PL 4747/1998 (BRASIL, 1998), onde, 

após mais de duas décadas, ainda aguarda ser votado. 

  Embora o PFZ tenha enfrentado diversos desafios e conflitos internos que 

levaram ao seu gradual abandono e substituição pelo Programa Bolsa-Família, a 

experiência do PFZ teve grande importância para a consolidação da SAN como tema 

de presença obrigatória na agenda política nacional.  

Na perspectiva da TCAE, a retomada do CONSEA atua no CAE da SAN como 

fundação de uma unidade de governança interna – UGI, já que suas atribuições são 

declaradamente relacionadas à criação e articulação de políticas públicas e é dotada 

de poderes decorrentes das responsabilidades recebidas. Posteriormente, com a 

promulgação da Lei Orgânica da Segurança Alimentar – LOSAN, além do CONSEA 

(BRASIL, 2006), são criadas outras UGIs da SAN, tais como o Sistema Nacional de 

SAN – SISAN (BRASIL, 2006) e a Câmara Interministerial de SAN, a CAISAN. 

Figura 21 – Representação dos fatores responsáveis pelo surgimento do RDA 

 

Fonte: Autoria própria 

Outro fator que é indicativo da consolidação do RDA como uma prática do 

campo da SAN é a progressiva inclusão da temática da responsabilidade jurídica do 
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doador de alimentos nos projetos de lei do Poder Legislativo federal, sobretudo com 

inspiração na estadunidense “Lei do Bom Samaritano”, que isenta o doador de 

responsabilidade pelos danos ocasionados em razão do consumo do alimento doado, 

salvo se houver prova do dolo ou da culpa grave do doador. 

Na década seguinte, a publicação do relatório “Global Food Losses and Food 

Waste: extent, causes and prevention” (GUSTAVSSON et al., 2011), ao apontar o 

escandaloso volume de alimentos perdidos e desperdiçados anualmente ante milhões 

de pessoas são famintas ou desnutridas, deu visibilidade ao tema das PDA. O 

Relatório, ao permitir uma identificação entre as pautas da SAN e da sustentabilidade, 

pela possibilidade de o RDA contribuir para o combate das PDA, delimita com mais 

clareza o espaço e limites desta prática dentro do CAE da SAN.  

Figura 22 - Representação da influência do Relatório “Global food loss and food waste”, da FAO, 
sobre o RDA 

 

Fonte: Autoria própria 

No Brasil, a “descoberta” das PDA tornou-se argumento para reforçar a 

necessidade de se aprovar lei para regulamentar a responsabilidade do doador de 

alimentos. As iniciativas legislativas, no entanto, vão se multiplicar rapidamente a 

partir de 2015, notadamente quando, em reforço ao combate às PDA, os ODS das 

Nações Unidas estabelecem metas de, até 2030, erradicar a fome e a desnutrição 
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(ODS 2, metas 2.1 e 2.2), bem como reduzir, à metade, o desperdício de alimentos 

per capital mundial (ODS 12, meta 12.3) e a França promulga a Lei 2016/138, que 

proíbe o descarte de alimentos próprios ao consumo humano por estabelecimentos 

com mais de 400m2.   

Como será analisado com mais detalhes na próxima seção, o conjunto de 

projetos de lei que compõe o corpus mostra com clareza a influência do discurso das 

PDA e, posteriormente, da doação obrigatória, como fatores de incentivo ao RDA.  

Analisando esses eventos à luz da TCAE é possível identificar modificações 

nos discursos do legislador, mas também, como veremos adiante, nas falas das 

entidades de RDA e da academia, consistentes no que Fligstein e McAdam (2012) 

denominam “mudanças incrementais” (incremental shifts) porque produzem 

alterações no campo, mas em monta insuficiente para gerar uma crise.  

Na figura 26 estão representados os principais movimentos que ocorrem nos 

CAE relacionados ao RDA: inicialmente, do CAE da Alimentação e Nutrição emerge 

o CAE da SAN, que se autonomiza e dele se destaca; no processo de formação do 

CAE da SAN, surge a prática do RDA a partir da iniciativa Mesa São Paulo, do SESC, 

que vai se fortalecendo com o surgimento de outras iniciativas de aproveitamento de 

alimentos excedentes e ganha visibilidade com a sua integração ao PFZ (figura 24).  

O Programa Banco de Alimentos, em que pese tenha se declarado objetivando 

a SAN e também o combate às PDA, na prática o que se observou foi uma 

predominância da sua função alimentar. Contudo, a emergência da temática das PDA 

como fator de risco socioambiental, parece dar novo rumo ao desenvolvimento da 

RDA no CAE da SAN. 
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Figura 23 - Representação da influência da temática das PDA e sua associação com a SAN, na 
prática de RDA no Brasil 

 

Fonte: Autoria própria 

Embora o RDA permaneça sendo reconhecido como uma prática no interior do 

CAE da SAN, os últimos eventos – sobretudo a produção acadêmica, os ODS, e os 

projetos de lei – dão sinais de um movimento de atração da prática do RDA para fora 

do CAE da SAN, movimento que se reforça pela aproximação da temática das PDA 

(fig. 23). Quanto ao encontro das PDA e da SAN, tendo o RDA como eixo articulador, 

essa aproximação tanto pode significar o destacamento do RDA do campo da SAN, 

como também a introdução da temática das PDA no CAE da SAN. Sobre esses 

cenários possíveis, voltaremos a tratar nas Considerações Finais deste trabalho.  

Vale registrar, além de constatar a emergência, ainda embrionária, do CAE do 

RDA, que os resultados obtidos com a aplicação do roadmap de Fligstein e McAdam 

(Quadro 10) revelaram outras particularidades que motivaram um “ajuste” no trajeto 

metodológico inicialmente idealizado: mais precisamente, ao apontar para a 

emergência de um CAE de RDA, os achados de pesquisa possibilitaram constatar, 

também, (1) a inexistência de limites claros entre o CAE do RDA do CAE da SAN, 

assim como (2) a inexistência de coletividades de atores se reunindo e em conjunto 

se posicionando no campo, mas apenas atores individuais reconhecendo outros 
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atores, sem estabelecer coalizões ou disputas entre si. No entanto, por outro lado, 

verificamos os atores envolvidos com ações de RDA compartilhando “narrativas”, 

“valores”, “ideias” muito próximos, mesmo em se tratando de atores que poderiam, 

eventualmente, ter interesses opostos ou conflitantes.  

 

Quadro 14 - O roadmap de Fligstein e McAdam aplicado ao RDA no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Fligstein e McAdam (2012). 

 

Portanto, é possível afirmar que o CAE onde surge e está se desenvolvendo o 

RDA no Brasil, é o CAE da SAN; de outra parte, é possível responder positivamente 

à emergência do RDA no CAE da SAN, mas, no momento, apenas como campo em 

EMERGENTE
 (EM FORMAÇÃO)

O CAE DO RDA NO BRASIL

Quem são os atores chaves que
competem pelo controle do campo?

Embora não se possa reconhecer coletividades atuando no CAE, é possível apontar atores
singulares que se reconhecem na prática do RDA e compreendem o que outros atores fazem,
mas não se caracterizou disputa por controle do campo. Quatro grupos de atores singulares
puderam ser identif icados: doadores, beneficiários, entidades intermediárias e Estado. 

Que concepções alternativas de CAE
estes atores chave representam?

O RDA inicialmente emerge no CAE da SAN como uma prática, que se identif ica fortemente
com a pauta da alimentação e nutrição. Contudo, a aproximação de temas relacionados aos
resíduos alimentares e às PDA tem provocado uma mudança gradativa nos interesses dos
atores, que tem incorporado o discurso da sustentabilidade ambiental e, com isso,
remodelando o discurso do RDA como promotor de SAN e também como instrumento de
combate às PDA. 

Que recursos – material, político,
ideológico – cada um dos principais
concorrentes trazem para a disputa
pela fundação do campo?

Um dos aspectos que torna difícil vislumbrar no RDA um subcampo da SAN ou um campo que
segue em sentido à sua autonomização é a ausência de disputas entre os atores. 

Quem foi vitorioso e por quê?

Não há vitorioso; pelo contrário, as evidências analisadas levam à conclusão de que a
conflituosidade é pouco expressiva, embora haja questões que podem levar à tomada de
posição, formação de coalizões e o estabelecimento do conflito aberto, como, por exemplo, a
definição de novos critérios para estabelecer a sanidade dos alimentos (revisão do prazo de
validade como critério único).

Que papel, se houver, esses atores
externos – especialmente atores
estatais – , desempenham no
resultado do episódio fundacional?

As evidências, sobretudo as entrevistas, mostraram haver centralidade no papel do Estado
na dinâmica de formação do CAE. Apesar de não ser condição sine qua non para o
surgimento do campo, f icou evidente haver um certo "compasso de espera" dos atores
quanto a uma regulamentação sobre a responsabilidade dos envolvidos com o RDA.

Quais foram os principais termos do
acordo ajustado ao f inal do episódio?

Ainda não é possível reconhecer conflito, tampouco acordo para encerrar o episódio
contencioso.

O que as unidades de governança
interna (se houver) estabeleceram
para ajudar a rotinizar e salvaguardar
o acordo?

O RDA, uma vez que se encontra mergulhado no CAE da SAN, orienta suas práticas
conforme as UGI deste CAE. Por isso, não há como identif icar a atuação de UGI do CAE
emergente.
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formação, tendendo a se tornar subcampo da SAN, com possibilidade de se tornar 

CAE de RDA.   

6.3 ATORES E QUADROS INTERPRETATIVOS 

Apesar de o CAE do RDA ainda se encontrar em estado embrionário, dedicar 

alguma atenção para observá-lo pode contribuir significativamente para pensar como 

as políticas públicas de SAN e de combate às PDA no Brasil tem se desenvolvido e 

para que direção têm apontado: sendo um ponto de interlocução entre as ações de 

combate às PDA e a promoção de SAN, o RDA tem se mostrado uma estratégia 

atraente aos policymakers no mundo desenvolvido, apesar das limitações que a 

literatura especializada tem fartamente reconhecido, o que exige, portanto, alguma 

atenção e cautela na sua interpretação. 

A reconstituição sócio-histórica do processo de construção da SAN no Brasil, e 

a sua releitura através da lente teórica da TCAE, mostram que o RDA é prática social 

pertencente ao CAE da SAN, e que teve a sua origem nas ações pioneiras do SESC, 

de coleta e distribuição de alimentos doados. Posteriormente, reproduzida por outras 

entidades do Terceiro Setor, a prática do RDA foi incorporada à ação estatal, na 

também pioneira iniciativa da Prefeitura de Santo André, que criou o primeiro banco 

de alimentos público, em 2000.  

Por meio do Programa Banco de Alimentos, criado no contexto do PFZ, a 

prática do RDA foi levada para dentro da política de governo do Poder Executivo 

Federal. Contudo, apesar de ter como objetivo o aproveitamento de alimentos 

oriundos de PDA, ao longo do tempo foi constatado o abastecimento desses 

equipamentos por alimentos oriundos do PAA, distanciando-os dos objetivos de RDA 

inicialmente idealizado. 

Esses elementos, somados aos achados da pesquisa de campo, permitiram 

concluir que os atores envolvidos com a prática do RDA não constituem coletividades 

no sentido descrito na TCAE, ou seja, não formam grupos de pessoas que 

reconhecem entre si interesses comuns e, principalmente, que tenham a disposição 

de agir em favor desses interesses; no limite, é possível entrever interesses idênticos 

ou muito semelhantes, já que os relatos corroboram a literatura, e revelam identidade 

em relação ao reconhecimento de problemas e de obstáculos relacionados à prática; 

no entanto, entre estes, não há a necessária “comunialidade” a que se referem 

Fligstein e McAdam (2012). 
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Mesmo a disputa por doações, que poderia ser o estopim para a competição 

entre as entidades que coletam os alimentos doados, não se verifica: não se 

identificaram relatos de conflito ou de concorrência entre as entidades, entre doadores 

ou mesmo entre entidades beneficiadas. Um dos maiores desafios, segundo as 

entidades coletoras, é a dificuldade de obter doações, o que exige um esforço 

adicional desses atores para persuadir os doadores de que a operação é segura. 

Não obstante todos esses fatores, que desfavorecem a constatação de atores 

coletivos no CAE, deve-se ponderar que, individualmente considerados, estes se 

reconhecem e interpretam a realidade por meio de recursos simbólicos que são 

acessados por todos. Por exemplo, há um caráter negativo na fome e no desperdício 

de alimentos, enquanto se atribui positividade ao aproveitamento de alimentos e à 

segurança alimentar.  

Os atores individuais, portanto, mesmo sem se organizar com outros atores que 

ocupam o mesmo grupo, estes indivíduos fazem sentido, ou seja, compreendem o 

que está acontecendo e orientam seu comportamento estratégico dentro do CAE a 

partir de QI (interpretive frames), que são definidos em função da pergunta e os 

objetivos de pesquisa, e refletem representações que possibilitam ao analista 

entender o campo da perspectiva dos atores: 

Finalmente, há o amplo quadro interpretativo que atores individuais e 
coletivos trazem ao campo para dar sentido ao que outros no CAE estão 
fazendo. E, aqui, mais do que postular um quadro consensual que abranja 
todos os atores, o que está implicado na ideia de ‘lógica’, esperamos, 
contrariamente, ver diferentes quadros interpretativos refletindo as posições 
relativas dos atores no CAE. Esperamos que os atores tendam a ver os 
movimentos dos outros de sua própria perspectiva no campo. Na maioria dos 
campos, por exemplo, esperamos que os atores dominantes ou incumbentes 
abrace o quadro de referência que contenha uma visão auto-interessada do 
campo, enquanto os atores dominados ou desafiantes irão adotar ou formar 
uma perspectiva oposta (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012, p. 11)71.  

 

Assim, reconhecendo o estado emergente do CAE; a existência de indivíduos 

que, no CAE, mobilizam recursos simbólicos semelhantes para significar 

acontecimentos e objetos; a construção de discursos a partir de verdades 

compartilhadas entre si, tudo isso possibilita observar o CAE não do ponto de vista 

das coletividades, mas, sendo um campo em emergência, compreender o que 

acontece por meio da apropriação individual do repositório de representações que os 

 
71 Tradução livre da autora. 
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QI reúnem. A análise, portanto, organizou-se pela identificação de três QI presentes 

constituídos pelos discursos, identificados através de 8 formações discursivas (FD). 

6.3.1 QI Estatal-Legalista  

O QI Estatal-Legalista engloba ideias que representam a participação do 

Estado na solução (ou no agravamento) dos problemas da prática do RDA e da gestão 

das PDA. Esta participação pode ser mais ou menos interventiva, conforme atue como 

fomentador ou executor de programas sociais, ou se apenas estabelece regras e 

fiscaliza o seu cumprimento.  

Apesar de o RDA se consolidar, na experiência estrangeira, como uma 

iniciativa da sociedade civil  – sobretudo a estadunidense, que foi a pioneira na criação 

de bancos de alimentos – a presença do Estado se reconhece necessária, ainda que 

seja apenas para estabelecer um regramento mínimo para a atividade: a Lei do Bom 

Samaritano (Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act), em vigor desde 1996, 

que estabelece responsabilização civil por eventuais danos que os beneficiários 

possam sofrer em razão do consumo de alimentos doados, limitando-a aos casos de 

culpa grave ou dolo, é frequentemente citada como modelo de tratamento jurídico ao 

dever de indenizar (UNITED NATIONS, 1996). 

No Brasil, seguindo o modelo norte-americano, existem hoje 25 projetos de lei 

em trâmite no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que visam estabelecer 

limitações à responsabilidade do doador de alimentos, mas, até a data-limite 

estabelecida para a pesquisa, nenhum deles havia se convertido em lei72.    

 Em que pese o receio de responsabilização jurídica do doador seja o fator mais 

frequentemente mencionado para justificar uma atuação estatal, há outras frentes em 

que o Poder Legislativo tem investido e que os atores envolvidos com RDA também 

ponderam ser necessária a intervenção, tais como promover educação para o não-

desperdício, estabelecer incentivos à doação de alimentos próprios ao consumo 

humano, integrar o RDA à gestão de GRSA por meio da responsabilidade 

compartilhada, entre outros. 

 
72 Até a data estabelecida para conclusão da pesquisa (31/12/2019) era essa a situação dos projetos 
de lei. Em junho de 2020, o PLS 1194/2020 foi aprovado nas duas casas e sancionado pela Presidência 
da República, dando origem à Lei n. 14.016/2020, que “[...] dispõe sobre o combate ao desperdício de 
alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano” (BRASIL, 2020b). 
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Observando como as atividades estatais estão representadas nos projetos de 

lei, foi possível distinguir quatro frentes de atuação do Poder Público para a promoção 

do RDA: por atividade regulatória entendemos a função legislativa, ou seja, criação 

de normas para definir comportamentos dos envolvidos no RDA. A atividade 

fiscalizatória visa a verificação de cumprimento e, no caso da desobediência, o 

emprego de medidas coercitivas para o sujeito adequar o seu comportamento ao 

descrito na lei; abrange e pressupõe a atividade regulatória, embora prescindam do 

exercício pelo mesmo ente (p. ex., uma norma federal que tenha a atividade de 

fiscalização atribuída ao Estado). Por atividade de fomento compreende-se a indução 

de comportamentos, no caso, para a prática do RDA, mediante oferta de recursos 

materiais, creditícios ou técnicos. E, finalmente, a atividade executória consiste na 

atuação direta do Estado, como promotor do RDA. 

Uma avaliação dos projetos de lei que compõem o corpus, considerando essas 

representações a respeito do papel do Estado mostra que há um entendimento 

majoritário de que deva exercer atividade regulatória e fiscalizatória, e, eventualmente, 

assumir deveres executivos ou de fomento ao RDA.  

        

Gráfico 1 - Percepção do papel do Estado expressa nos projetos de lei 

 

   

Fonte: Autoria própria 

 

A predominância do perfil regulatório apresentado pelo conjunto de projetos de 

lei é coerente com contexto político e econômico do período em que foram 

apresentados (de 1998 a 2019). Conforme discutido anteriormente (capítulo 2), o 
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processo de reforma neoliberal que se estabelece no Brasil, a partir dos anos 1990, 

com explícita intenção reduzir a interferência do Estado, conforma políticas sociais 

focalizadas, e é marcado, sobretudo, pela redução de gastos públicos e austeridade 

fiscal, abertura de mercados, e desregulamentação da economia e das relações de 

trabalho.  

Com isso, passa-se a definir uma agenda política de diminuição gradativa da 

sua participação como protagonista na redução das desigualdades sociais, deixando 

para a concorrência e o livre mercado a incumbência de distribuir, conforme os méritos 

e o empreendedorismo de cada um, as riquezas e oportunidades produzidas.  

Esse processo, contudo, vai ocorrer na contramão do Estado de Bem-Estar 

Social73 instituído pela recém promulgada Constituição de 1988: um modelo de Estado 

compromissado com prestações positivas em favor dos cidadãos, cujo propósito é o 

de intervir em relações tipicamente privadas para adequá-las a objetivos e finalidades 

sociais. Trata-se, portanto, de um Estado intervencionista, que, embora reconheça o 

direito de propriedade e outros direitos e garantias individuais, impõem-lhes certos 

limites em favor do bem-estar coletivo. 

Apesar de direitos e garantias individuais terem sido “petrificados” dentro do 

texto constitucional74, o processo de neoliberalização busca investir contra as 

conquistas cidadãs contidas na Carta, seja diretamente, por meio de reformas da 

Constituição (emendas constitucionais), seja de forma mediata, na redução de gastos 

e investimentos em políticas sociais.  

Nesse sentido, verificou-se do conjunto de projetos de lei uma clara inclinação 

em sentido à salvaguarda de certos interesses, tais como a promoção da segurança 

alimentar, o combate à fome e à pobreza, a garantia da dignidade humana, a 

implementação de GRSA e o desenvolvimento sustentável; e, relativamente à prática 

do RDA para redução de PDA, o entendimento do Estado como ente que dá as regras 

e as fiscaliza, e não como o principal executor da política pública. 

 
73 Sem ignorar outras classificações que são atribuídas ao Estado brasileiro pós CF/1988, 
empregaremos neste estudo a expressão “Estado de Bem-Estar”, por ser esta uma classificação mais 
generalista.   

74 Cláusula pétrea é a denominação dada ao núcleo duro da Constituição Federal: são normas que não 
se submetem a nenhum tipo de alteração (emendas). De acordo com o art. 60, § 4º, não podem ser 
alterados: “I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a 
separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais” (BRASIL, 1988).  
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Posto esse entendimento à luz da clássica tripartição setorial, se o Primeiro 

Setor (governo) não é compreendido como responsável principal para executar a 

política pública, e o Segundo Setor, por sua finalidade e razão de existir, que é produzir 

bens e serviços e auferir lucro, também não o pode ser, parece claro que esse dever 

terá de ser atribuído prioritariamente ao Terceiro Setor. 

Essa percepção, que identifica o Terceiro Setor como atores mais preparados 

para o atingimento de certos objetivos coletivos, é corroborada por alguns 

entrevistados: 

[88:30] [Entrevistadora] E qual que é a sua percepção assim, com relação às 
políticas públicas, né, ao posicionamento do Estado com relação a esse 
assunto? Como que você vê? 

[Entrevistada] Eu acho que a sociedade civil tá mais organizada do que o 
poder público e vem fazendo isso já há muitos anos né. 

(...) Eh...começando com o Mesa né... E que hoje é uma grande referência 
na área né” (E10, mulher, gerente geral de associação civil). 

 

No mesmo entendimento, mas relativamente aos negócios de impacto social:  

[82:1] (...) Em vários segmentos, saúde, educação, alimentação, então acho 
que isso virou tendência mundial. Não vai ser diferente aqui no Brasil. 
Tanto essas empresas de conexão de alimentos ou venda de alimentos né. 
Cê já vê que tem um monte de empresa que vende produto próximo do 
vencimento ou empresas na área de saúde, educação e etc. etc. Acho que é 
uma tendência mundial. Veio pra ficar. E tende a só se consolidar mais. 
Logicamente que aqui no Brasil a gente lida com desafios inerentes a nossa 
cultura né. Você buscar remuneração desses negócios não só de alimentos 
é um caminho. Você encontrar mercado, pessoas que estejam dispostas a 
pagar por esse tipo de serviço, digamos assim, é um dos desafios do 
amadurecimento do país. (...) Eu não acho que essas empresas de uma 
forma geral vão tomar o lugar ou vão substituir o Estado porque os 
programas sociais eles são muito mais profundos e sistêmicos e 
complexos que uma empresa não vai resolver né?” (E2, mulher, 
fundadora de empresa) (grifo nosso) 

 

Por outro lado, na análise das finalidades visadas pela legislação projetada, 

chama atenção que o “acesso ao alimento”, aqui entendido a possibilidade material e 

concreta de se alimentar, não esteja alinhado com as referências ao “direito à 

alimentação”75, que é a previsão legal que garante ao cidadão o acesso ao alimento. 

 

 

 
75 Sob o termo genérico “direito à alimentação” estamos considerando o direito social à alimentação e 
o direito humano à alimentação adequada (DHAA).   
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Gráfico 2 - Resultados visados nos projetos de lei com a prática do RDA sobre as  PDA 

 

Fonte: Autoria própria 

Essa distinção, entre acesso ao alimento e direito à alimentação, quando 

identificada na visão de mundo dos legisladores, evidencia uma questão que merece 

uma atenção mais detida: as consequências da preponderância do acesso ao 

alimento sobre o direito à alimentação na prática social. 

Nesse sentido, a legislação projetada parece transparecer uma maior 

preferência para tratar o objetivo de alimentar pessoas necessitadas como uma 

questão de viabilizar o acesso do que propriamente garantir um direito. Essa distinção, 

deve-se enfatizar, não é trivial, assim como não se trata de mero preciosismo lexical: 

ao constituir a fala dessa maneira, a cidadania, enquanto “direito a ter direitos”, apaga-

se, mantendo escamoteada a possibilidade de se exigir o correspondente dever 

jurídico, como também impede de identificar aquele que, de constitucionalmente, tem 

o dever de promover garantir o acesso de todos à alimentação: o Estado. 

Assim, por meio de uma narrativa em que o acesso ao alimento se realiza não 

por direito, mas por iniciativas voluntárias e espontâneas da sociedade, vai ficando 

mais nítida a relação entre o RDA com a caridade, e, com isso, uma compreensão 

reducionista da cidadania e do direito à alimentação, que a normaliza por meio da 

“solidariedade”, como se pode verificar dos seguintes excertos textuais: 

[18:16] Todas as medidas que incentivem a cidadania, solidariedade e, 
principalmente, que promovam o bem-estar e a paz social merecem ser 
incentivadas pelo Parlamento, em especial esta que trata de um tema tão 
importante (Justificação do PL 211/2019) (BRASIL, 2019b, grifo nosso). 

[3:9] No entanto, entendemos que a realidade social dos que vivem  em 
situação de insegurança alimentar extrema pode ser melhorada um  pouco 
mais mediante mudanças pontuais em nossa legislação que induzam  ao 
aumento das doações de produtos alimentícios a organizações da  sociedade 
civil que, movidas pelo sentimento da solidariedade, exercem o  importante 
papel de identificar, mapear e traçar estratégias e ações voltadas  ao 
atendimento de necessidades básicas de populações carentes existentes  em 

45,95%
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Acesso ao alimento Benefícios ambientais Não trata de PDA ou RDA Direito à alimentação Benefícios econômicos
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todas as cidades brasileiras (Justificação do PL 503/2015) (BRASIL, 2015a, 
grifo nosso). 

[128:29] Tal iniciativa, em nosso entender, é uma obrigação dos 
Parlamentares e governantes, além em se constituir em um programa que 
estimula a responsabilidade social e o espírito de solidariedade. Seus 
ganhos para a sociedade vão além do já inestimável ganho de livrar da fome 
milhões de brasileiros (Justificação do PL 2550/2011) (BRASIL, 2011, grifo 
nosso). 

 

A retirada do Estado do protagonismo na promoção do direito à alimentação 

também encontra eco na caracterização do Estado como incapaz ou de recursos 

insuficientes para dar conta dos problemas da SAN no País: 

[1:6] Com o crescimento populacional, a crise econômica, o aumento do 
desemprego e a falta de recursos governamentais, avoluma-se o número de 
pessoas que vivem em estado de subnutrição, miséria e fome, as quais 
poderão ser bem assistidas se aprovada a medida ora proposta. 

O aparato assistencial do governo jamais será suficiente para resolver 
integralmente essa situação, sendo de extrema valia a participação do setor 
privado, mediante a solidariedade incentivada para com entidades 
dedicadas à promoção do fornecimento de alimentos gratuitos aos pobres 
que não tem condições de prover, em nível satisfatório, seu próprio sustento 
(Justificação do PL 266/1999) (BRASIL, 1999, grifo nosso).   

[98:27] Olha, é assim, é como eu te falei, tá todo mundo falando muito mais 
e as empresas tão até tomando um pouco mais de vergonha na cara e tão 
começando também a fazer um trabalho diferente porque tão vendo que 
existe fome no mundo e até o combate ao desperdício tem um pouco a ver 
com eles terem um lucro um pouco maior. Tem tudo isso. Mas o governo 
sempre atrás, sempre sendo puxado, ele podia tá na dianteira. Ele tinha 
que ter atitudes porque ele tem esse poder. Então, fazer leis contra o 
desperdício...Cê sabe que a lei do bom samaritano tá parada no Congresso 
Nacional? Cê sabe disso né? (E11, mulher, presidente executiva e 
fundadora) 

 
As duas condições anteriormente descritas – a solidariedade tomando o lugar 

dos direitos, e o Estado como incapaz de fazer frente aos problemas da insegurança 

alimentar – permitem reconhecer limites impostos pela ordem do discurso: uma vez 

que o acesso à alimentação não pode se associar à ideia de direito, porque, se direito 

for, será exigível de “alguém”, ou seja, alguém a quem a lei endereça o dever da 

prestação, a solução é identificá-la como ajuda, como caridade. No entanto, “caridade” 

é um termo que não pode aparecer, pois caridade pressupõe desigualdade entre que 

dá e quem recebe, o que é inadmissível numa sociedade igualitária (ainda que apenas 

formalmente), como é a sociedade brasileira76.  

 
76 O direito de igualdade está previsto na Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, caput: “Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
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Desse modo, nota-se um movimento parafrástico entre “caridade” e 

“solidariedade”, em que a caridade, que é própria de relações assimétricas,  se oculta 

por trás da solidariedade, que remete à ajuda mútua entre iguais: na caridade o 

pressuposto é  gratuidade, unilateralidade, aquilo que é cedido sem expectativa de 

retorno; a solidariedade também implica ajuda, mas traz implícita a ideia de 

reciprocidade, o que é mais adequado para reger a relação entre “iguais” 

(WESTPHAL, 2017). 

Esse perfil neoliberal de Estado – o Estado que é incapaz de fazer frente a 

todas as demandas por cidadania dos segmentos excluídos; o Estado que deve 

apenas regular, mas apenas aquilo que o mercado não pode, com seus mecanismos, 

prover; o Estado que implementa políticas sociais focalizadas, baseadas na 

transferência de renda e não no asseguramento de direitos – fica bastante marcado 

nas formações discursivas que serão analisadas nas próximas seções:  

 FD1 – “A ausência de lei regulamentando a doação de alimentos implica risco 

ao doador”. 

 FD2 – “A qualidade do alimento é definida por lei”. 

6.3.1.1 “A ausência de lei regulamentando a doação de alimentos implica risco 
ao doador” 

O argumento que invariavelmente é citado como obstáculo ao RDA consiste no 

entendimento de que os doadores se mantém responsáveis juridicamente pela 

segurança dos alimentos doados, mesmo após a sua entrega aos beneficiários ou 

intermediários coletores: dos 44 projetos de lei que compõem o corpus de análise, 25 

deles  (aproximadamente 57%)77 abordam o problema da responsabilização do 

doador, propondo diversas soluções para, se não isentá-lo de responsabilidade em 

certas circunstâncias, ao menos garantir maior equilíbrio na distribuição do ônus da 

 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:” (BRASIL, (1988), grifo nosso).  

77 Projetos de lei que tratam da isenção de responsabilidade do doador de alimentos na Câmara dos 
Deputados: PL 4747/1998; PL 2713/2003; PL 7060/2010; PL 1748/2015; PL 1788/2015; PL 2131/2015; 
PL 2194/2015; PL 2352/2015; PL 2775/2015; PL 3070/2015; PL 3620/2015; PL 4742/2016; PL 
5691/2016; PL 6898/2017; PL 7507/2017; PL 8874/2017; PL 9202/2017; PL 10288/2018; PL 211/2019; 
PL 2749/2019; PL 3557/2019; PL 6409/2019. No Senado Federal: PL 503/2015; PL 2874/2019; PL 
4423/2019. 
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prova, sobretudo quanto à demonstração de que existência de nexo causal entre o 

consumo do alimento e o dano experimentado pela vítima78.  

Este receio de responsabilização dos doadores já foi objeto de regulação em 

outros ordenamentos jurídicos, sendo referência frequentemente citada neste assunto 

a estadunidense Lei do Bom Samaritano (Bill Emerson Good Samaritan Act), de 1996, 

que estabelece o dever de o doador indenizar apenas e somente nos casos em que 

tiver agido com dolo ou culpa grave. Com isso, além de ser necessária a prova da 

intenção ou da incúria, esta prova também passa a ser de responsabilidade da vítima, 

afastando o entendimento de que o doador é responsável até que prove não ter agido 

com dolo ou culpa. Desse modo, pretendia-se dar mais segurança ao doador, 

reduzindo eventuais embaraços às doações de alimentos. 

No Brasil, embora as primeiras iniciativas no sentido de estabelecer uma 

regulamentação legal sobre o assunto tenham sido apresentadas no final da década 

de 1990, e ao longo dos últimos vinte anos o número de projetos com semelhante 

propósito só tenham se multiplicado, até o momento nenhum deles foi aprovado79.  

.  

Gráfico 3 - Projetos de lei do corpus organizados por objeto e por quinquênio 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 
78 Sobre o problema da responsabilidade civil do doador de alimentos já tivemos oportunidade de tecer 
reflexões em BIERWAGEN; GONÇALVES-DIAS (2018a; 2018b).  

79 V., a esse respeito, a Lei n. 14.016/2020, que foi aprovada e sancionada após a data estabelecida 
para o fechamento da pesquisa (BRASIL, 2020b). 
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Gráfico 4 - Projetos de lei organizados por frequência de assuntos 

 

Fonte: Autoria própria. 

É importante notar que ao longo desse período, a intenção de estabelecer um 

sistema de responsabilização jurídica específica para o doador de alimentos não só 

permanece recorrente, como também é o tema que mais se repete, especialmente na 

última década, quando o número de projetos de lei abordando o RDA aumenta 

significativamente80.  

Por outro lado, reforçando a percepção da importância de se estabelecer um 

marco legal para a responsabilidade jurídica dos doadores de alimentos, também foi 

possível notar a presença do tema nas entrevistas realizadas no trabalho de campo: 

entre os 17 entrevistados, 14 deles, correspondendo a 82,35% do total, manifestaram 

alguma observação relacionada à situação jurídica desfavorável do doador de 

alimentos. 

Essa visão panorâmica da problemática em torno da ausência de uma 

disciplina jurídica da responsabilidade civil e criminal para a doação de alimentos 

evidencia alguns aspectos fundamentais para entender a construção da questão. 

A primeira e mais fundamental – que parece ser a “pedra angular” do problema 

da doação – é a (pre)ssuposição de que a responsabilidade civil do doador é de 

 
80 O aumento quantitativo de projetos no período é motivado, também, pela entrada de novos 
componentes no cenário do RDA, entre eles, a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Lei n. 12305/2010 (BRASIL, 2010c), em 2010; o lançamento, em 2011, do Relatório da FAO, o Global 
Food Losses and Food Waste: extent, causes and prevention (GUSTAVSSON et al., 2011); e em 2015, 
o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estabelece, entre suas metas, a 
redução das PDA globais à metade, até o ano de 2030. 
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natureza objetiva81, ou seja, responsabilidade que se imputa a alguém sem 

necessidade de comprovação de culpa82. Embora ao longo da investigação não se 

tenha encontrado nenhum indício, fundamento ou mesmo esforço teórico para 

demonstrar essa conexão entre a prática do RDA e a responsabilidade objetiva, esta 

é a “verdade” sobre a qual se fundamenta parte dos projetos de lei apresentados: 

[73:8] Cuidamos do ponto, muito possivelmente mais sensível de leis de 
doações de alimentos – a responsabilidade dos doadores. Infelizmente 
muitos comerciantes se recusam a doar os alimentos que lhes sejam 
inservíveis simplesmente por comodismo, alguns outros não doam com uma 
justificativa bastante compreensível, ou seja, alegam temerem que sejam 
futuramente punidos por um eventual dano que tenham causado a alguma 
pessoa que tenha recebido os alimentos por elas doados, ainda que o 
doador tenha tomado todo o zelo para entregar um alimento adequado 
(Justificativa do PL 2131/2015) (BRASIL, 2015e, grifo nosso). 

[3:13] por outro lado, a aplicação da legislação inovadora, que não 
excepciona a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato e pelo 
vício do produto, tornou a doação por parte das empresas uma prática de 
alto risco, que, em situações extremas, pode representar até mesmo a 
extinção do empreendimento (Justificativa do PL 503/2015)83 (BRASIL, 
2015a, grifo nosso). 

 

No entanto, a maior parte das referências ao problema da responsabilidade 

objetiva está implícita, como “pressuposição”, ou seja, é tomada pelo produtor do texto 

como preestabelecida ou dada (FAIRCLOUGH, 2016, p. 161):  é o que se infere ao 

assumi-la como um problema, para então afirmar a solução, que é a responsabilidade 

 
81 Nesse sentido, é importante lembrar que a responsabilidade objetiva, aquela que imputa o dever de 
indenizar a alguém independentemente da comprovação de culpa, é sempre excepcional e é 
estabelecida por lei (GONÇALVES 2014). A regra geral, que se aplica a todas as situações em que a 
lei não atribuiu responsabilidade objetiva, é a do princípio da responsabilidade subjetiva, baseada na 
culpa em sentido estrito e no dolo. 

82 Em sentido contrário, reconhecendo a falta de técnica e desnecessidade de (re)afirmar a regra da 
responsabilidade subjetiva no Código Civil: [115:4] “O Projeto de Lei n.º 4.747, com as alterações que 
visam a operar no Código Civil e no Código Penal, apresenta-se como inovação legal claramente 
inoportuna e desnecessária. Com efeito, o ordenamento legal pátrio, em ambos os Estatutos referidos, 
não lograria acréscimo algum para solução dos casos de incidência da alteração, vez que já existem 
normas que versam acerca das condutas descritas nos dispositivos examinados, no que diz respeito à 
responsabilidade, nas esferas penal e civil” (Voto em separado do Deputado Jarbas Lima sobre o PL 
4747/1998) (BRASIL, 1998).  

83 Outros fragmentos que sugerem a aplicação da responsabilidade objetiva como regra nas doações 
de alimentos: [3:16] “A primeira alteração, sobre o texto do CDC, objetiva excepcionar o risco objetivo 
das empresas doadoras de alimentos” (Justificativa do PL 503/2015) (BRASIL, 2015a, grifo nosso); 
[67:6] “§ 3º O disposto neste artigo constitui exceção ao regime da responsabilidade objetiva 
consagrado no art. 931 do Código Civil, Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002) e nos 
art. 12 e 13 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(BRASIL, 1990), regendo-se pelo princípio da responsabilidade subjetiva”, PL 2775/2015 (BRASIL, 
2015i, grifo nosso). 
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subjetiva ao doador de alimentos, parafraseada nas referências a “dolo” e a “o dolo 

ou a culpa”: 

[8:11] Art. 3º O doador de alimentos apenas responderá por danos 
ocasionados pelos alimentos doados nos termos desta Lei quando houver 
dolo (PL 4423/2019) (BRASIL, 2019i, grifo nosso). 

[111:1] No mérito, entendemos benéfica a proposição. As responsabilidades 
civil e penal, para serem firmadas, exigem como fundamentos o dolo ou a 
culpa. Se aquele cuja ação provocou o resultado danoso não teve qualquer 
intenção de provocar o dano nem assumiu o risco de produzi-lo, não se pode 
falar em dolo. Ainda, se tomou todas as precauções legais cabíveis, se não 
agiu com negligência, imprudência ou imperícia, também não incorreu em 
culpa (Parecer do PL 4747/1998)84 (BRASIL, 1998, grifo nosso). 

A responsabilidade subjetiva também aparece, de maneira atécnica, 

numa alusão à exclusão de responsabilidade objetiva, por meio de “isenção” de 

penalidades ou de responsabilidade:  

 [144:19] § 2º. Os estabelecimentos que fornecem refeições prontas e 
quiserem doar os alimentos não comercializados ou sobras, em boas 
condições para consumo humano, nos termos da Resolução RDC nº 216, de 
15 de setembro de 2004 da ANVISA, estarão isentos de penalidades 
decorrentes do ato, especialmente as cominadas neste artigo, salvo 
quando agirem com comprovada má-fé” (PL 1788/2015) (BRASIL, 2015d, 
grifo nosso). 
[48:14] Para estimular a doação de maiores quantidades de alimentos por 
empresas públicas e sociedades de economia mista, a proposição estabelece 
ainda que o aceite pela entidade beneficiada isenta o doador de 
responsabilidade civil ou criminal por dano eventualmente causado em 
razão do consumo daquele alimento. Tal isenção não alcança os casos em 
que se comprove conduta negligente, dolosa ou o descumprimento por parte 
do doador de normas concernentes à manipulação, fabricação, 
processamento, preparo, transporte, armazenamento ou conservação do 
alimento objeto de doação (Justificação do PL 4742/2016) (BRASIL, 2016a, 
grifo nosso). 

A interpretação da responsabilidade civil do doador como objetiva não é apenas 

um problema de má técnica legislativa; mais que isso, principalmente para nosso 

objetivo de pesquisa, essa concepção tende a produzir uma representação 

equivocada sobre os direitos e obrigações dos doadores, dos receptores ou 

intermediários, e dos beneficiários das doações, que desincentiva a doação.  

Mais precisamente, essa interpretação coloca os doadores em posição jurídica 

desfavorável, pois nela a eventual vítima fica na cômoda posição de praticamente 

apenas demonstrar a ingestão do alimento doado, enquanto a exclusão da 

responsabilidade do doador só é possível se este conseguir comprovar ter fornecido 

alimentação sã e em condições de consumo humano. 

 
84 Parecer do Deputado André Benassi, de agosto de 2001. 
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Desse modo, a doação é compreendida como “desinteressante” ou “arriscada” 

aos doadores, pois, nesse cenário e com os possíveis desdobramentos que podem 

advir da doação, não parece sensato, tampouco justo, esperar que o doador, além de 

dispor dos alimentos, ainda assuma o risco de ser demandado judicialmente. 

Nesse sentido, os textos são construídos de formas bastante variadas – 

pretendendo o afastamento do “risco de responsabilização”; a “isenção” de 

responsabilidade do doador; ou, ainda, a responsabilização por culpa ou dolo –, mas 

sempre identificando o risco de sofrer uma demanda judicial indevida como o 

elemento comum entre eles: 

[14:19] Não obstante, muitos estabelecimentos não doam alimentos para 
não incorrer em risco de serem responsabilizados penal ou civilmente 
por danos que a ingestão desses produtos doados possa causar aos 
consumidores85 (Justificativa do PL 2749/2019) (BRASIL, 2019e, grifo 
nosso). 

[105:4] Inúmeros empresários evitam doar alimentos, receosos da 
responsabilidade civil e criminal, que possa lhes ser imputada, por 
dano ao beneficiário, resultante do bem doado. Restaurantes, 
lanchonetes, hotéis, cozinhas industriais nas empresas em geral, geram 
excedentes que, na maioria das vezes, são destruídos por determinação de 
seus dirigentes, temerosos das possíveis consequências legais da doação86 
(Justificação do PL 2713/2003) (BRASIL, 2003c, grifo nosso). 

 
Outra forma de “amenizar” o peso da responsabilidade jurídica do doador e 

criar condições mais favoráveis à doação consiste em transferir os riscos da 

responsabilização para as entidades receptoras, o que, na prática, tem sido realizado 

por meio de uma declaração, firmada pela pessoa que coleta o alimento, pelo qual 

 
85 No mesmo sentido, justificando pelo risco da doação: [23:14] “No Brasil, muitos estabelecimentos 
não doam alimentos para não incorrer em risco de serem responsabilizados penal ou civilmente por 
danos que o consumo desses produtos doados possa causar a seus beneficiários” (Justificativa do PL 
10288/2018) (BRASIL, 2018c, grifo nosso). 

[31:10] “Uma das formas de se diminuir o desperdício seria por meio da doação de alimentos que 
tenham perdido suas condições de comercialização, mas que poderiam ser consumidos sem riscos 
para a saúde. Não obstante, em nosso País, muitos estabelecimentos não doam alimentos para não 
incorrer em risco de serem responsabilizados penal ou civilmente por danos que o consumo desses 
produtos doados possa causar a seus beneficiários” (Justificativa do PL 8874/2017) (BRASIL, 2017e, 
grifo nosso). 

86 No mesmo sentido, justificando pelo receio da doação: [107:5] “Isso se deve em boa parte ao receio 
de potenciais doadores de serem processados civil ou penalmente por possíveis danos sofridos pelos 
consumidores de alimentos doados, danos que se podem dever a problemas no transporte, 
armazenamento, preparo ou até por mau uso” (Justificativa do PL 7060/2010) (BRASIL, 2010b, grifo 
nosso). 

[88:14] “E eu acho que o poder púbico poderia ajudar mais construindo um aparato legal né, e 
incentivando a doação de alimentos também pros doadores terem menos receio de doar, mas apesar 
disso a sociedade se mexe e acha os caminhos né pra conseguir reduzir o desperdício de alimentos” 
(E10, mulher, gerente de associação civil, grifo nosso). 
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assume total responsabilidade pelas condições sanitárias do que está sendo 

recolhido, muito embora não haja segurança de que seja juridicamente válido87. 

 

[Entrevistadora] Quer dizer, juridicamente, tem fundamento você dizer que 
uma pessoa que doa alimentos ela deva imediatamente responder por 
eventuais danos?  

[E11] Eu acho que não. Eu acho que não deveria. Por que que eu peguei 
pra mim a responsabilidade de doar? Porque ninguém queria me doar 
comida. Ninguém queria doar (E11, mulher, presidente executiva e 
fundadora) (grifo nosso). 

Em sentido à transferência de responsabilidade e de custos da operação 

às entidades receptoras, dois projetos de lei contemplam expressamente essa 

hipótese: 

[11:11] É claro que os empresários, já pressionados pela concorrência e por 
custos crescentes, não poderiam assumir riscos e responsabilidades 
gratuitos. Nesse sentido é importante criar um mecanismo que repasse 
tanto a responsabilidade quanto os custos da operacionalização da doação 
para uma entidade assistencial que se encarregue de entregar o alimento aos 
beneficiários finais (Justificação do PL 6409/2019). (BRASIL, 2019k, grifo 
nosso) 

[133:4] Art. 3° As entidades receptoras dos alimentos obrigam-se a verificar 
se os alimentos recebidos encontram-se em condições adequadas para o 
consumo humano, de forma que nenhuma responsabilização por dano 
causado pela ingestão do alimento poderá recair sobre o 
estabelecimento doador dos alimentos (PL 2194/2015). (BRASIL, 2015f, 
grifo nosso)  

 
87 Nesse sentido, ao comentar formas alternativas de reduzir a insegurança jurídica do doador de 
alimentos, o entrevistado E1 (homem, professor aposentado e pesquisador) observa que [148:10] 
“[m]esmo o negócio da coleta de alimentos via alimento, mesmo perecível né, mas fresco, no Banco 
de Alimentos que a nutricionista ou veterinário assina, o termo, é uma gambiarra que na legislação não 
cabe. (...) Porque se alguém morrer...é isso que os supermercados alegam, ‘ah tá bom, tá assinando a 
nutricionista do Mesa Brasil, legal né?’, mas se alguém morrer, vem pra cima de mim, porque isso aí 
não vale nada”. No mesmo sentido, a entrevistada E7 (mulher e nutricionista) comenta [100:25] “O 
único documento que existe é quando o próprio Banco de Alimentos firma esse documento 
internamente com o próprio doador, mas isso não tá em nenhuma lei, em nenhuma resolução, em 
nenhum documento normativo. Então essa questão da responsabilidade pega muito, porque o doador 
sente medo em relação a essa questão, se ele vai ser penalizado se ele doar um iogurte e o iogurte 
fizer mal lá na ponta praquele beneficiário”. 
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A possibilidade de obrigar supermercados e restaurantes à doação88, a 

exemplo do que ocorre na França89, também se coloca como forma de dar destinação 

útil aos alimentos e isentar os doadores da responsabilidade jurídica: 

[31:13] Dessa forma, acreditamos que medidas para obrigar 
supermercados e restaurantes de grande porte a doarem alimentos, 
atendidas certas exigências, isentando-os de responsabilidade civil e 
penal é um importante passo para a redução do desperdício e, 
consequentemente, para o combate à fome no Brasil. Em vez de jogar no lixo 
milhares de toneladas de alimentos, esses produtos poderão ser distribuídos 
para os que deles necessitam. A esse respeito, convém informar que a 
França aprovou um projeto de lei que proíbe supermercados de descartar 
alimentos que não tenham sido vendidos. A penalidade para o infrator pode 
chegar à multa de até 75 mil euros ou dois anos de prisão (Justificação do 
PL 8874/2017)90 (BRASIL, 2017e, grifo nosso). 

Embora a existência de lei não implique, necessariamente, a eliminação de 

todo e qualquer risco, aparentemente existir regramento formal é importante para, ao 

menos, propiciar a sensação de alguma segurança jurídica, não só aos doadores, mas 

também a agentes que atuam na fiscalização sanitária: 

 

[94:34] E isso já poderia ter mudado o comportamento dos agentes 
econômicos, os bares, restaurantes, supermercados, produtores rurais, todos 
poderiam ser doadores de alimentos... (...) Mas sem afastar esse risco 
jurídico, que é o que a maioria dos projetos que tão em tramitação hoje 
procuram fazer, né..(...) É impossível. Então, os projetos eles eles são 
lentos na sua tramitação porque o comportamento dos parlamentares reflete 
o interesse que a sociedade manifesta junto a eles (E6, homem, consultor 
legislativo) (grifo nosso). 

[91:17] (...) Se eu libero que o estabelecimento doe um alimento que já foi 
preparado e não foi utilizado, não foi servido ali, esse alimento seria jogado 
fora e se eu libero, quem vai garantir as condições de transporte? Quem vai 
se responsabilizar? (...) Então, é essas inseguranças mesmo de quem vai se 
responsabilizar e aí o fiscal ele na mentalidade antiga por não existir 
mesmo essas regras, por não existir esse tipo de ação, então se fechava 

 
88 A esse respeito, o entrevistado E5 (homem, analista sênior), comenta a limitação que essa estratégia 
apresenta quando posta na perspectiva de um país de dimensões continentais e em que há 
disparidades enormes entre regiões: [95:8] “[t]em um projeto que eu não me lembro o número que ele 
penaliza os supermercados que desperdiçarem alimentos. Supermercados acima de “x” metros 
quadrados, que eu não me lembro mais quantos metros quadrados, que jogarem comida fora seriam 
multados e tal e aí tem a fórmula lá como que seria essa multa, mas o problema é que no Brasil a gente 
ainda não oferece os meios necessários para os supermercados doarem os alimentos. Então, como é 
que a gente vai punir o supermercado sem antes oferecer esses meios? (...) Nem tem uma legislação 
que facilite a doação do alimento. Então, essa é uma questão. (...) E uma outra questão é que pra o 
supermercado doar o alimento além da segurança jurídica ele tem que ter pra quem ele doar, certo? É 
óbvio né?” 

89 A Lei francesa 2016-138, de 11 de fevereiro de 2016 estabelece a obrigatoriedade de 
estabelecimentos comerciais a destinar alimentos próprios ao consumo humano para a doação, sob 
pena de multa (FRANCE, 2016). 

90 Outros projetos de lei do corpus que contemplam a doação obrigatória: PL 2874/2019, 6409/2019, 
2749/2019, 10260/2018, 9202/2017, 5620/2016, 2194/2015, 2775/2015. 
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muito em preocupar com uma questão sanitária mesmo, mas sem avaliar 
de fato o risco benefício de uma doação. (E14, mulher, gerente geral de 
alimentos) (grifo nosso). 

 
Apesar de as proposituras de lei terem sido construídas na pressuposição de 

que o sistema de responsabilidade civil dificulta e desfavorece o doador de alimentos 

em demandas judiciais, em estudo realizado em 2017, mediante busca nos bancos 

de jurisprudência dos tribunais estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Distrito Federal, não foi localizado nenhum processo versando sobre 

responsabilidade na doação de alimentos, tanto na esfera cível como criminal 

(BIERWAGEN; GONÇALVES-DIAS, 2018).  

Além disso, nas justificações dos projetos de lei não se identificou nenhuma 

referência à responsabilização concreta de doadores; e, na pesquisa de campo, 

alguns entrevistados relataram desconhecer casos de responsabilização judicial em 

doação de alimentos91.    

Tais evidências, se de um lado parece enfraquecer a ideia de que o risco de 

responsabilização é a razão principal para não doar, de outro, o corpus fornece 

elementos que podem ampliar e aprofundar o olhar sobre o fenômeno e identificar 

outras possíveis explicações para essa recusa: nesse sentido, foi possível reconhecer 

três aspectos, nos relatos dos entrevistados, que apresentam algumas pistas sobre 

outras razões que passam despercebidas ao lado do discurso do receio de 

responsabilização jurídica. 

Esses aspectos nomeamos como “motivação”, “causa” e “estratégia de ação”. 

A “motivação” seria a razão subjetiva, o conjunto de crenças coletivas (ou senso 

comum) que orienta a decisão de doar ou não; a “causa” seria a razão objetiva, ou 

seja, como se apresenta ou se justifica publicamente a decisão de doar ou não, dentro 

de um conjunto de alternativas que são dadas pela ordem do discurso; e, “estratégia 

de ação” corresponderia à atitude idealizada ou praticada, do falante, em face das 

causas e motivos. 

 Como pode ser observado nas falas abaixo listadas (Quadro 15), o risco da 

responsabilização surge tanto entre os motivos, como entre as causas da recusa a 

doar. No entanto, chama atenção a emergência de outras razões, que aparentemente 

 
91 Entrevistados que, perguntados sobre ter conhecimento a respeito de responsabilização jurídica de 
doadores de alimentos, afirmaram desconhecer casos concretos: E1, homem, professor aposentado e 
pesquisador; E3, mulher, consultora legislativa; e E4, mulher, gerente de assistência. 
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não são enunciadas, mas são reconhecidas pelos falantes. Ainda que se trate de 

percepções e de generalizações, esses achados possibilitam pensar a não-adesão 

dos doadores de forma mais complexificada, para além da simples responsabilização 

jurídica, o que, afinal, se vê refletida na estratégia de conquistar a confiança dos 

doadores.   
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Quadro 15 - Análise de percepção sobre outras razões para não doar 
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Além de possibilitar o reconhecimento de motivações outras para não doar, o 

corpus também trouxe elementos para identificar possíveis “atalhos” para chegar ao 

convencimento dos doadores: os benefícios decorrentes da doação. 

Como apontado anteriormente, apenas 2,4% dos projetos de lei que foram 

selecionados para a análise tratam de incentivos fiscais para a doação de alimentos. 

O aspecto da tributação nos parece um fator motivacional, tanto que a previsão de 

benefícios fiscais a doadores está presente nas políticas públicas adotadas pelos 

países que aderiram ao modelo da Lei do Bom Samaritano: EUA, Itália, França, 

apenas para citar exemplos.   

Ainda sobre fatores de encorajamento às doações, duas entrevistadas 

manifestaram preocupação com a falta de esclarecimento, aos doadores, a respeito 

das vantagens que poderiam alcançar com a prática. No caso da entrevistada E17, 

sua percepção é a de que os doadores só entendem a necessidade e a utilidade da 

doação se houver “lucro”: 

[90:1] (...) porque muitas vezes dentro da empresa, pensando na instituição, 
muitas vezes a gente é barrado em prol do lucro, né? (...) Ah não, isso vai 
me gerar mais mão de obra, isso vai me gerar mais...ah vai te trazer benefício 
pro meio ambiente, vai te trazer benefício social, vai te trazer um 
benefício...não, enquanto não provar pra eles que eles têm um lucro... 
(...) Eh, todos os outros ganhos são descartados (E17, mulher, 
especialista do setor supermercadista) (grifo nosso).  

Já a entrevistada E17 se refere à contrapartida – “o quê que eu ganho com 

isso?” -, que parece não estar claro ao doador. Menciona os incentivos fiscais que já 

existem, mas há dificuldades da burocracia que impedem ao doador obter tais 

vantagens tributárias: 

[100:23] O que impede de ampliar o resgate...se a gente for pensar a nível de 
doador, Mônica, a nível de parceiro doador pro Banco de Alimentos, é a 
questão da contrapartida pro doador né. O doador vai doar e ele vai te 
perguntar, "o quê que eu ganho com isso?" Isso não tá muito bem 
estabelecido (...). Os incentivos fiscais eles não tão também muito bem 
estabelecidos, né? Existe aí a questão do ICMS, mas pra poder ter isenção 
do ICMS, se beneficiar por essa questão, é muito burocrático (E7, mulher, 
nutricionista) (grifo nosso). 

 
Embora haja vantagens também na redução de custos e de mão-de-obra para 

dar destino aos excedentes, esse aspecto também não parece estar suficientemente 

esclarecido, o que leva o RDA a depender da consciência dos doadores: 

[100:19] Então por isso que é tão difícil a gente ter vantagens pro doador, pra 
ele entender. Então ele entende: em relação ao desperdício, ele entende 
que...ele fica incomodado às vezes de saber que o alimento dele vai pro 
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lixo. Então é mais uma questão dele, motivacional dele, de não querer 
que o alimento vai pro lixo e aí ele doa pro Banco. A outra questão, que 
incentiva o doador né, tô indo na contramão do que você me perguntou, mas 
só pra você entender as vantagens que ele tem e quais são as dificuldades 
(E7, mulher e nutricionista) (grifo nosso). 

 

Como se percebe desse conjunto de fragmentos textuais, não só fica claro que 

o risco de responsabilização jurídica do doador não é o único, e talvez nem seja, o 

fator mais influente na decisão de não doar, mas, principalmente, coloca em evidência 

o papel das relações de confiança e a sua construção por atores com capacidade de 

persuadir outros a colaborar, ou, como preferem Fligstein e McAdam (2012), dotados 

de habilidade social.  O Programa Mesa Brasil, do SESC é, nesse sentido, um 

exemplo que foi amplamente reconhecido pelos sujeitos envolvidos com a prática do 

RDA, o que ilustra a importância da construção de relações de confiança entre 

receptores e doadores.  

Diante desse cenário, parece claro que a ênfase na constituição de um 

arcabouço jurídico que ofereça segurança ao doador é uma estratégia limitada e, 

possivelmente, uma vez alcançada a esperada “regulamentação da doação de 

alimentos”, seus efeitos serão aquém das expectativas de seus defensores, 

justamente porque não trata das motivações mais profundas da decisão de não doar. 

Embora os entrevistados declarem a ausência de regulamentação da 

responsabilidade do doador como a principal razão para não doar, o corpus sugere 

que há outras causas, igualmente relevantes, mas que acabam sendo ofuscadas pelo 

“discurso da falta de regulamentação”. 

No entanto, referido discurso, retratando apenas parte do complexo de 

questões que envolvem a prática do RDA, uma vez que se incorpora praticamente a 

todas as vozes que compõem o corpus – dos parlamentares em seus projetos de lei; 

dos que falam da posição de doadores (representantes do setor supermercadistas), e 

dos intermediários, receptores ou beneficiários das doações; dos que atuam, em 

nome do Estado, na proteção da segurança dos alimentos – não é um acontecimento 

aleatório, mas a própria expressão do pensamento hegemônico.  

De fato, como se verá adiante, esta formação discursiva tem a função de 

sustentar uma versão da realidade que tem na “falta da lei” uma causa “objetiva” e 

“real”, capaz de tornar esse fato a explicação das limitações à expansão do RDA no 

Brasil. 
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6.3.1.2 “A qualidade do alimento é definida por lei” 

A qualidade do alimento doado é um aspecto relevante para a prática do RDA, 

como foi identificado anteriormente: mesmo não sendo a única, tampouco mais 

importante causa para não doar, o receio de responsabilização jurídica por danos 

decorrentes do consumo de alimentos doados é um fator relevante para a adesão à 

prática da doação. 

Nesse sentido, vimos que o problema da responsabilização jurídica de natureza 

civil orbita em torno de dois aspectos fundamentais: um é a aplicação da chamada 

responsabilidade objetiva, pela qual se apura o dever de indenizar com a 

demonstração, pela vítima, do nexo causal e do dano, sem necessidade de 

demonstrar que o doador agiu de forma descuidada na conservação do alimento ou 

que sabia que o alimento não tinha condições de consumo. Sobre a responsabilização 

objetiva, apesar de o senso comum ter se construído em torno dessa ideia, não há 

indicativos de que esse risco seja, de fato, concreto.   

O outro aspecto diz respeito à definição do que é um alimento apto ao consumo 

humano, já que a entrega de alimentos seguros impede qualquer responsabilização, 

inclusive, mesmo que se comprovem más práticas de manipulação e de conservação 

pelo doador.  É, portanto, sobre os discursos que constituem a representação do 

alimento próprio ao consumo humano no RDA que esta FD trata. 

O primeiro ponto que merece atenção refere-se à definição do que vem a ser o 

alimento apto à doação, que foi buscada entre os projetos de lei, já que é neles que 

se verificam a preocupação em delimitar e caracterizar o objeto. Embora os todos os 

projetos tenham por exigência, explícita ou implícita, a segurança do alimento, quais 

características e/ou requisitos o legislador considera necessário para considerar o 

alimento seguro, são variados. Assim, identificamos 7 categorias92, cuja frequência 

nos projetos de lei foi identificada assim distribuída:  

 

 

 

 
92 Essas categorias foram elaboradas considerando a terminologia adotada pelo legislador, nem 
sempre idênticas, ipsis literis. Portanto, embora tenha sido necessário um esforço interpretativo para 
agrupar expressões semelhantes sob uma mesma categoria, houve também o cuidado de constitui-las 
com termos próximos daqueles empregados nos textos.  
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Gráfico 5 - Distribuição de frequência de características e/ou requisitos dos alimentos de RDA no 
conjunto de projetos de lei 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na categoria “alimento impróprio ao consumo humano”, em 100% das 

ocorrências o legislador determinou o seu envio para a alimentação animal ou para a 

compostagem. Nas demais, nota-se o recurso à data de validade ou de vencimento 

como critérios mais objetivos, enquanto expressões como “apto ao consumo humano” 

ou “próprio ao consumo humano” oferecem ao intérprete uma elasticidade maior na 

determinação de seu conteúdo93. 

Essa classificação não é mero exercício taxonômico. Afinal, no trabalho 

analítico crítico, as escolhas lexicais significam e, portanto, parece necessário ter 

atenção a esse aspecto, principalmente na adoção da data de validade ou data de 

vencimento como um critério para determinar o que deve ou não ser doado. 

A adoção do prazo de validade como critério para definir se um alimento está 

ou não apropriado ao consumo humano, que corresponde a 44,43% das referências 

às condições de consumo do alimento a ser doado94, indica uma forte confiança nesse 

elemento para determinar a qualidade ou não do alimento. 

 
93 A classificação proposta inclui alimentos industrializados, preparados e in natura.   

94 Abrange as referências a “alimento vencido, mas apto ao consumo humano”, “alimento dentro do 
prazo de validade”, alimento dentro da regulamentação sanitária” e “alimento com data próxima ao 
vencimento”. 
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11,11% 11,11%

alimento impróprio ao consumo humano alimento vencido, mas apto ao consumo

alimento não comercializável, mas apto ao consumo alimento próprio ao consumo humano

alimento dentro do prazo de validade alimento  dentro da regulamentação sanitária

alimento com data próxima ao vencimento
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O prazo de validade é um elemento cuja principal função é o de estabelecer as 

condições de garantia do alimento, pela parte que o manipula ou o processa, instituído 

pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, do ponto de vista jurídico, o prazo de 

validade é uma cláusula de garantia, definida pelo fabricante ou por aquele que o 

processa ou manipula. O prazo de validade está diretamente relacionado às 

informações sobre as condutas necessárias para manter o alimento seguro e 

adequado ao consumo, durante um determinado intervalo de tempo, no específico 

contexto das relações de consumo.  

Para a Anvisa (2018), o alimento deve, durante o prazo de validade e desde 

que cuidado conforme as recomendações do produtor: (1) manter-se seguro para o 

consumo, de modo a não produzir infecções ou intoxicações decorrentes de 

microorganismos patogênicos ou de toxinas; (2) manter as características originais, 

ou seja, sem perda significativa de nutriente ou componente; e (3) manter a qualidade 

sensorial, assim como não se deteriorar, tornando-o inapropriado ao consumo. 

Assim, para além da segurança sanitária e a qualidade nutricional, o respeito 

ao prazo de validade e as demais exigências postas pelo produtor servem para 

garantir outros aspectos do alimento, aspectos esses relacionados à qualidade 

esperada do bem de consumo. Como observado pela entrevistada E17, não é 

incomum ocorrer de, apesar de “vencido” e apresentando alterações sensoriais (p. 

ex., coloração, textura, odor), o alimento continue próprio e adequado ao consumo 

humano: 

[90:19] Os estudos tanto aqui no Brasil quanto fora mostram assim que 
principalmente as grandes marcas elas têm uma preocupação muito com a 
imagem dela, então ela vai definir um prazo de validade suficiente que vai 
garantir a qualidade sensorial daquele produto. 

Eu vou pegar o biscoito como exemplo. Quando a gente compra um biscoito 
o quê que a gente espera daquele biscoito? Que ele seja crocante, que ele 
tenha aquela crocância, o sabor x, não sei o quê. Então, eles fazem estudo 
sensorial que fala assim a partir dessa data começa a alterar crocância, 
sabor, a cor, alguma coisa assim, mas não significa que aquele produto 
ele está impróprio pra consumo a ponto de fazer mal pra saúde do 
consumidor, ele não vai ter mais talvez algumas características sensoriais 
da qual o consumidor tem aquela expectativa de ter. 

Então, eu vou por minha régua aqui e daqui pra cá ninguém mais consome 
isso, vai ter que ser jogado fora. Entendeu? E muitas vezes essa questão 
sensorial ela é muito de pessoa pra pessoa, o crocante pra mim pode não ser 
o crocante pra você (E17, mulher, especialista do setor supermercadista) 
(grifo nosso).  
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O prazo de validade, portanto, tem todo o sentido como critério para definir a 

qualidade comercial do alimento – porque, como mercadoria, no contexto das relações 

de consumo, o alimento é submetido a expectativas que não se limitam à qualidade 

alimentar e nutricional –; no entanto, é excessiva e desnecessariamente exigente do 

ponto de vista da sua capacidade de alimentar e nutrir pessoas, porque, para essa 

finalidade, o alimento, mesmo que vencido, em alguns casos ainda poderia cumprir 

esse papel.  

Por isso, quando o critério comercial é aplicado para determinar a sanidade ou 

a qualidade nutricional do alimento, a incongruência entre ambos é percebida, porém, 

essa percepção não é suficiente para fazer aparecer a sua origem, como se constata 

dos seguintes excertos: 

[19:4] A vigilância sanitária e a defesa do consumidor são mecanismos 
importantes de proteção às pessoas, mas não podem ser obstáculos à 
doação de alimentos que, embora ainda próprios para consumo,  são 
descartados em razão do temor de eventuais sanções legais. Os mesmos 
princípios orientam a questão da doação de medicamentos cujo prazo de 
validade está próximo ao seu termo, mas ainda dentro dele (Relatório CSSF 
e voto do Deputado Enéias Reis sobre o PL 211/2019) (BRASIL, 2019b, 
grifo nosso). 

[82:11] A questão dos alimentos vencidos particularmente a gente, aí sim, eu 
sigo estritamente a questão da data de validade, até porque é uma questão 
regulatória né. (...) Nem entro na discussão se ele tá bom pra ser 
consumido ou não. Tipo, eu na minha casa, eu como. Se alguém me 
pergunta, mas logicamente no trabalho, no dia a dia a gente não 
recomenda a doação porque ele tá vencido por uma questão de 
cumprimento de legislação (E2, mulher, fundadora de empresa, grifo 
nosso). 

[93:30] E assim, o que que a prática diz no mercado que, normalmente – e aí 
voz corrente dos consumidores –, que diz assim “não, o produto venceu, 
mas ele tá vencido, mas a gente pode consumir aí nos próximos 30 dias 
que não tem nenhum problema”. Essa provavelmente é a margem de 
segurança que as próprias indústrias dão para os produtos (E9, homem, 
diretor presidente, grifo nosso). 

Outras incoerências, desta vez entre o que as autoridades fiscalizadoras 

determinam, acirram mais o estranhamento entre o que é imposto pelo Estado e o que 

se vê na prática diária: 

[90:43] [E17] Então, vou te dar um exemplo. A gente recebe uva embalada. 
Tá. Pela Anvisa, vou falar já em termos federais, pela Anvisa eu não preciso 
colocar um prazo de validade nessa uva, eu vou analisar ela sensorialmente, 
olhando pra ela se ela está boa ou não pra consumo. 

(...) 

Tá? Pela Anvisa eu não sou obrigada a colocar um prazo de validade ali. 
Pelo Procon eu sou obrigada a colocar um prazo de validade ali.  

(...) 
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Aí eles colocam lá 10 dias, 15 dias e aí pode acontecer o quê? Vamos chutar 
um prazo de validade, 10 dias praquela uva, ela pode estragar com 2 ou 3 
dias dependendo do grau da maturação e aí... “ah, mas ela ainda não tá 
vencida, vou deixar ela aqui, ela tá dentro do prazo de validade...”, e ela tá 
podre já. Como pode acontecer de dar o 11º dia, ou seja, ela já venceu e não 
tem uma uva estragada. 

(...) Só que o ato de eu tirar ela daquela embalagem e colocar ela numa outra 
embalagem e dar um outro prazo de validade, isso é um crime. Então, o quê 
que eu tenho que fazer legalmente? Jogar ela fora mesmo que essa uva 
esteja boa pra consumo. 

[Entrevistadora] Entendi. Quer dizer, não serve nem pra doação também 
né? 

[E17] Não, não pode doar (E17, mulher, especialista do setor 
supermercadista, grifo nosso). 

Assim, embora o desencaixe entre o que é compreendido como um limite 

negativo (não doar alimento além do prazo de validade), e o que se percebe como 

possibilidade real (o alimento mantém condições de consumo) origine uma tensão 

entre essas duas “verdades”, esta se acomoda na “lógica imperativa racionalmente 

incontestável” (ALVES, 2002, p.1) da lei.  

Como veremos adiante, a “aceitação” do prazo de validade como o critério 

determinante para aferir a qualidade do alimento não ocorre pela falta de outras 

opções para definir se estão aptos ou não ao consumo humano, mas por uma escolha 

deliberada e segundo uma orientação ideológica própria.  

  Embora minoritariamente, entre os projetos de lei analisados, há propostas de 

reaproveitamento de alimentos vencidos para a alimentação humana, como os PL 

2144/200795, PL 2352/201596, PL 4742/201697, PL 4423/201998. No entanto, esse 

reduzido número só parece confirmar a hegemonia do prazo de validade para definir 

a qualidade e, portanto, a aptidão do alimento a ser doado. 

 
95 [129:6] “Art. 1º § 3º - Os alimentos não perecíveis, a que se refere o "caput” do art. 1º, são aqueles 
que se encontram fora do prazo de validade estabelecido pelo fabricante, mas que apresentam suas 
embalagens intactas, embora impróprios para comercialização” (BRASIL, 2007). 

96 [145:19] Art. 3°§ 1º Dentre os produtos passíveis de doação incluir-se-ão aqueles que já estejam com 
prazo de validade vencido, desde que a entidade ou organização receptora possua técnicos em seus 
quadros que possam atestar a viabilidade de utilização do produto (BRASIL, 2015e, grifo nosso). 

97 [48:9] “A presente proposição autoriza empresas públicas e sociedades de economia mista, como 
centrais ou entrepostos de abastecimento, a doar alimentos de que disponham que tenham perdido a 
condição de comercialização, como o vencimento do prazo de validade, mas que ainda se apresentam 
adequados para o consumo” (BRASIL, 2016) 

98 [8:25] “§ 1º Considera-se seguro para consumo, para fins do disposto no caput, o produto alimentício 
que, mesmo apresentando pequenos defeitos ou prazo de validade expirado, preserve características 
organolépticas que permitam verificar que o alimento não tenha perdido suas propriedades nutricionais 
e que não ofereça riscos a quem o consumir” (BRASIL, 2019d grifo nosso). 
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Como observa o entrevistado E5, na legislação estrangeira há critérios que 

determinam prazos diferenciados para garantir a qualidade e a segurança do alimento, 

possibilitando um prolongamento de sua vida útil:  

[96:8] (...) Então por exemplo, na legislação da União Europeia eles têm 
mais de um tipo de data de validade, tem aquela data que é o expire by 
que seria o “válido até”, então depois daquela data de fato não se deve 
consumir por uma questão de segurança do alimento e tem a data best 
before, que é uma data que indica mais a qualidade sensorial do 
alimento, então é “melhor até”. A “melhor até” você doar, se já tiver passado 
do “melhor até”; o expire by você não pode doar; o valid until e o expire by 
você não pode doar se tiver passado daquela data. E aí varia em função da99 
categoria do alimento. Então na rede de supermercados sociais Wefood, da 
Dinamarca, se você for lá você vai ver, por exemplo, alguns cereais em 
caixinhas, como farelo de aveia, farelo pra preparo de papinhas, esse tipo de 
coisa, que nestes casos eles são do tipo best before, que indica qualidade 
e não a data de validade em termos de segurança do alimento.  E aí eles 
podem vender por um preço bastante reduzido ou disponibilizar de graça 
como se fosse um Banco de Alimento este tipo de alimento que já passou da 
data best before, como também mel, como também algumas bebidas, como 
cerveja, eles podem, agora outros não eles não podem, laticínios eles não 
podem, mas esse tipo de...essa questão ainda não foi avaliada no Brasil. No 
Brasil a gente tem só um tipo de validade seja qual for o alimento, se 
tiver passado a data de validade de fato não pode ser doado (E5, homem, 
analista sênior, grifo nosso). 

Apesar da variedade de cláusulas de garantia de qualidade dos alimentos 

citada pelo entrevistado E5 ser conhecida e aplicada na Europa e Estados Unidos há 

décadas, possibilitando formas mais precisas para classificar os alimentos por 

qualidade e sanidade, no Brasil, a discussão acerca de uma possível incorporação 

desses critérios na legislação pouco avançou.  

Já houve, no entanto, tentativa de regulamentação para instituição de dois tipos 

prazos de validade: a do PL 738/2015, de autoria do Senador Jorge Viana, que previa 

a inserção de um prazo de validade de venda, e outro, para consumo seguro. Apesar 

de este PL ter sido arquivado, as três audiências públicas que foram realizadas para 

a sua instrução e apreciação em conjunto com os PLS 673 e 675/2015, pode oferecer 

“pistas” acerca das dificuldades para se alterar o sistema de fixação de prazo de 

validade. 

Nas audiências públicas, ocorridas em 10/03/2016, 19/05/2016 e 16/06/2016, 

a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal teve a oportunidade 

de ouvir representantes dos diferentes setores relacionados à alimentação e 

especialistas da área, que apontaram obstáculos à implementação de um sistema de 

 
99  
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dupla indicação de validade, com preocupações manifestadas sobre como assegurar  

segurança sanitária e nutricional dos alimentos doados, a saúde dos beneficiários e a 

segurança jurídica dos doadores; o rigor da legislação do consumidor quanto ao prazo 

de validade como critério eleito pela lei; dificuldade de compreensão do consumidor a 

respeito do significado de cada prazo. 

Quadro 16 - Obstáculos para a adoção de dois prazos de validade, identificados nas atas de 
audiência pública dos PLS 673, 675 e 738/2015 

(continua) 

QUANTO À 
SEGURANÇA 

JURÍDICA DOS 
DOADORES 

ABRAS 
Alexandre 
Resende 

[175:29] Mas nós precisamos ter uma política nacional de combate ao desperdício que   represente 
avanços. Nós entendemos que é uma oportunidade o diálogo aberto em   busca, Senador Jorge Viana, 
como o senhor colocou no seu projeto de lei, de segurança   jurídica para fazer as doações de 
produtos vencidos. Nós temos que ampliar esse debate,  ainda porque não colocamos para o setor 
essa possibilidade de termos uma segunda   data. Mas, a princípio, vemos isso com preocupação 
(grifou-se). 

ABIA 
Cassia Ferreira 

[175:34] (...) Hoje, o produtor, assim como o comerciante – acabou de falar aqui o Alexandre Resende   
– não só carecem de uma proteção para doação dos alimentos já processados ou os   entregues ao 
comércio, como também a legislação que hoje existe é extremamente   rigorosa. 
Então, nós aí mencionamos alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, em   especial arts. 18 
e 31.(...) Mas o que mais nos afeta é o art.18, §6º, na   medida que já estabelece a premissa de 
que são impróprios quando o prazo de está vencido. Aí, isso gera uma responsabilidade civil. 
Caso haja algum dano, aquele que   forneceu esse produto terá que reparar. Mas, pior do que isso 
ainda, também uma   responsabilidade penal, que é o art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, que disciplina 
os crimes   contra a relação de consumo (grifou-se). 

QUANTO À 
INFORMAÇÃO E 
AO 
COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR 

ANVISA 
Thalita Antony 

[175:48] (...) o prazo de validade é a principal data declarada no rótulo dos alimentos. E nós 
temos muitas pesquisas que  mostram que é a principal informação que o consumidor procura no 
alimento. Então, esse   prazo, hoje, no Brasil, informa para o consumidor a data até a qual o produto, 
na conservação indicada pelo fabricante, preserva as suas propriedades de qualidade e de  
segurança, mantendo-se próprio para o consumo. Também já foi explicado que hoje essas regras 
são harmonizadas no Mercosul. 

[175:51] Temos alguns dados: 450 mil toneladas de alimentos são descartados anualmente no Reino 
Unido por conta da expiração da data de qualidade. O consumidor acha que o produto perdeu a 
segurança e, por isso, joga-o fora. Também temos dados aqui de que consumidores não 
entendem a diferença dessas duas datas, de qualidade e de   segurança. 

[175:52] (...) sugerimos que o prazo de venda fique circunscrito a uma informação para o 
comerciante e não uma informação  clara no rótulo dos produtos para os consumidores. Essa 
informação deve acompanhar o   produto de forma codificada, para permitir que os consumidores 
controlem seus estoques.  

EMBRAPA 
Antonio Soares 

[189:18] Eu não sou a favor de prazo de validade para venda e prazo de validade de seguro, por dois 
motivos: isso é difícil de você passar para o consumidor,   porque, na verdade, você vai dividir a 
população em duas partes: uma que tem condição   de comprar o produto dentro do prazo de venda e 
outra que não tem condição e vai só consumir no prazo de consumo seguro. Então, o que se pode 
fazer é que, normalmente, as empresas que processam produtos têm um prazo de validade já 
colocando uma   margem de segurança aí, tudo o mais. O que eles podem fazer é quando veem que o   
prazo de validade já se está esgotando, e mesmo numa promoção no supermercado, não   conseguiu 
vender e vai faltar tipo cinco dias, uma semana para ele encerrar aquele   produto, ele pode doar (...) 

ABIA 
Cassia Ferreira 

[175:41] A integridade do produto é garantida de acordo com o nosso regulamento técnico e   com a 
legislação do consumidor pela data de validade. Quando você faz isso em   laboratório, a ciência não 
consegue ser exata para fixar que em determinado dia não se   pode mais consumir. (...) Não é 
possível precisar essa data. Também há dificuldades em saber como, quando   e quem iria definir 
o que seria um prazo de validade de consumo seguro. Por outro lado, o   planejamento inadequado 
do consumidor de que muito falamos aqui – o Senador, inclusive, mencionou que na sua dispensa ele 
coloca em ordem por prazo de validade –, uma segunda data de validade não necessariamente vai 
inibir esse descarte voluntário.  
Será uma segunda chance de você novamente ser displicente com o consumo, e não   somos só 
displicentes – todos temos de assumir isso – com o consumo de alimentos, mas   também com o 
consumo de outros produtos. Por isso, é muito importante a menção aqui   do Ministério do Meio 
Ambiente, no debate que faz de produção e consumo sustentável. 
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(conclusão) 

QUANTO À 
DEFINIÇÃO DE 

CRITÉRIOS 
TÉCNICOS 

ABIA 
Cassia Ferreira 

[175:40]  Por isso, quando falamos em duplo prazo de validade – um prazo de venda e um   prazo de 
consumo –, em razão da complexidade da verificação da durabilidade, podemos   levantar algumas 
questões que devem ser debatidas e avaliadas. 
A integridade do produto é garantida de acordo com o nosso regulamento técnico e   com a legislação 
do consumidor pela data de validade. Quando você faz isso em   laboratório, a ciência não consegue 
ser exata para fixar que em determinado dia não se   pode mais consumir. (...)  
Não é possível precisar essa data. Também há dificuldades em saber como, quando   e quem iria 
definir o que seria um prazo de validade de consumo seguro. Por outro lado, o   planejamento 
inadequado do consumidor de que muito falamos aqui – o Senador,   inclusive, mencionou que na sua 
dispensa ele coloca em ordem por prazo de validade –,   uma segunda data de validade não 
necessariamente vai inibir esse descarte voluntário.  
Será uma segunda chance de você novamente ser displicente com o consumo, e não   somos só 
displicentes – todos temos de assumir isso – com o consumo de alimentos, mas   também com o 
consumo de outros produtos. Por isso, é muito importante a menção aqui   do Ministério do Meio 
Ambiente, no debate que faz de produção e consumo sustentável. 

QUANTO À 
QUALIDADE 

SENSORIAL DO 
PRODUTO 

UnB 
Raquel Botelho 

[189:21] Com relação ao prazo de   validade, vou começar com a primeira pergunta do Senador, 
também concordo com o   pesquisador Antonio que não há como a gente ter dois prazos de validade. 
Quando a   indústria cria um prazo de validade, ela o cria já com uma margem, como ele falou, de   
segurança. Entendam também que um prazo de validade de um produto não é feito só para a questão 
microbiológica, mas também sensorial. 

[189:22]Então, vou dar um exemplo de uma pesquisa que a gente fez para uma comerciante   de 
pequeno porte, foi uma parceria da universidade com o Sebrae. Ela queria que a gente   criasse rótulo 
e o prazo de validade para um biscoito de castanha do Pará produzido em Rio Branco, no Acre. E ela 
nos mandou lotes, e a gente foi acompanhando com análises   microbiológicas, para dizer para 
ela: em tal dia ele já tem crescimento inadequado. É   assim que a gente determina prazo de 
validade.  
Ao mesmo tempo, a gente foi fazendo testes sensoriais com o produto, ou seja,   colocando 
provadores para provar o biscoito ao longo do tempo em que ele estava sendo   analisado. Quando a 
gente fechou o relatório, o produto dela tinha 90 dias de validade,   mas a gente mandou os laudos 
microbiológicos juntos. E, microbiologicamente falando,   no produto, até 180 dias, não havia 
crescimento de nenhum micro-organismo patogênico,   que a gente fala que causa prejuízo à saúde. 
Ela não compreendia porque a gente tinha   colocado que a data de validade do produto dela era de 90 
dias e não de 180.  
Aí existe a dificuldade de entender, porque as pessoas só pensam na questão da   bactéria. E eu 
disse para ela: olha, com 90 dias, o seu produto ainda estava bom. Quando   a gente foi fazer a 
próxima degustação, o produto apresentava um sabor de sabão, que é   aquela rancidez do 
óleo, que dá aquele gosto, alguns sabores já amargos, desagradáveis.  
Então, a gente não pode...  
Lembrando que o prazo de validade vem em dois... pelo menos em duas vertentes,   porque às vezes 
o produto está o.k., porque ele foi esterilizado, pensando no leite, para   colocar na caixinha, mas, 
depois de um tempo, ele começa a desenvolver sabores   desagradáveis. E, às vezes, o consumidor 
abre, prova e diz assim: "Nossa, esse produto   está estragado!", porque o gosto está ruim, mas, em 
termos de bactéria, ele está o.k. 
Então, só é preciso entender que a data de validade não é vista só como uma questão   microbiológica. 
É difícil ter dois prazos de validade. 

[189:23] Vou dar outro exemplo, com produtos que têm adoçantes, edulcorantes, produtos   sem 
açúcar. Há alguns adoçantes que, quando mudam a temperatura... Vamos supor,   quanto ao iogurte, o 
que e é muito comum; em geladeira, ele está naquele prazo de   validade, o.k. Quando há muita 
oscilação de temperatura – a gente coloca no carrinho,   leva para casa, vai na geladeira, e aí tiro da 
geladeira, trago para o meu trabalho daquela   forma, sem ser... –, às vezes, quando eu vou comer o 
produto, o produto está sem gosto.  
E eu falo: nossa, mas está na validade! O que aconteceu? 
Há alguns edulcorantes que, com essa oscilação de temperatura, perdem o sabor   doce. E aí a 
população acha que o produto está estragado. Na verdade, as pessoas têm   um conceito de 
estragado como sendo uma coisa relacionada só às bactérias. Então, eu   só queria deixar claro que 
falar de prazo de validade não implica só na questão   microbiológica. 

Fonte: Autoria própria 

 
    O argumento da segurança jurídica dos doadores como obstáculo ao RDA 

já foi objeto de análise na seção anterior (FD1). No entanto, o tema retorna à análise 

nesta FD2 porque o impedimento é reforçado por outra disposição do Código de 

Defesa do Consumidor: o art. 18, § 6º, I100, que trata os alimentos vencidos, 

considerados taxativamente como impróprios ao consumo.  

 
100 CDC, Lei n. 8.078/1990: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
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Aqui é oportuno lembrar que o prazo de validade consiste numa cláusula 

contratual pela qual se delimita um intervalo de tempo em que o fornecedor se 

responsabiliza por eventuais danos ao consumidor em razão do consumo do alimento. 

Trata-se de uma disposição instituída unilateralmente pelo fornecedor, tendo em conta 

os chamados estudos de shelf life ou “vida de prateleira”, cujo objetivo é determinar o 

intervalo de tempo em que a integridade do produto se mantém, em diferentes 

situações ambientais: não só as qualidades sensoriais (sabor, aroma, cor etc.) e 

nutricionais, mas também as suas alterações de natureza microbiológica.    

 Cabe ao produtor, enquanto o detentor dos meios de produção e do esforço 

comercial para negociar o seu produto, definir parâmetros que vão impactar 

diretamente a vida útil do alimento, e, portanto, no resultado dos estudos de vida de 

prateleira, tais como as condições climáticas dos locais onde irá comercializá-lo, o 

meio de transporte, o tipo de embalagem, os ingredientes empregados, o público-alvo 

de seu produto etc. 

Além disso, considerando que o alimento é, em última análise, um bem de 

consumo – uma mercadoria que deverá se submeter à concorrência com outros 

produtos e, por isso, sujeito a expectativas de qualidade para se manter na disputa – 

a fixação do prazo de validade deverá se ater não apenas à sanidade do alimento e 

seu valor nutritivo, mas, igualmente, à sua qualidade sensorial.   

Portanto, a despeito da aparente objetividade, baseada em métodos científicos 

que embasam os testes de prateleira, a definição do prazo de validade está sujeita a 

uma larga margem de casuísmo e subjetividade, sobretudo porque é o produtor quem 

vai estabelecer os pressupostos e definir os objetivos do estudo, para finalidades por 

ele determinadas e para atender aos interesses de inserção e manutenção do seu 

produto no mercado. 

Contudo, se a subjetividade presente no prazo de validade é ocultada pela 

objetividade que lhe é atribuída pela análise de vida de prateleira do alimento, o seu 

total encobrimento ocorre quando a lei, mais precisamente, o art. 18 do CDC, o 

incorpora como o critério que define o que é próprio ou impróprio ao consumo.  

 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 
exigir a substituição das partes viciadas. (...) § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos 
cujos prazos de validade estejam vencidos; (...)” (BRASIL, 1990). 
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Com isso, o prazo de validade assume não só o caráter de “verdade”, mas 

também passa a representar “segurança”, como expressam os excertos das falas da 

ANVISA101 e da ABIA102, e, adicionalmente, quando a práxis acresce uma “margem 

de segurança”, como atestam a Profa. Raquel Botelho103, da UnB, e a EMBRAPA104 

(Quadro 11).  

Por tudo isso, o conjunto de fragmentos textuais reunidos no Quadro 11 

sugerem que a existência de um único prazo de validade, por ser capaz de estabelecer 

um intervalo seguro para o consumo ao contemplar os três aspectos fundamentais da 

qualidade do alimento – qualidade nutricional, sensorial e microbiológica –, além de 

incorporar uma “margem de segurança”, seria, de fato, a forma mais simples, efetiva 

e suficiente de informar o consumidor.  

Embora no entendimento dos especialistas a adoção de prazo de validade 

duplo seja problemática, pelas dificuldades que os consumidores têm para interpretar 

as informações, o que pode levar ao aumento do desperdício105, da perspectiva do 

GRSA e da SAN os critérios implícitos ao prazo de validade podem estar condenando 

alimentos saudáveis e passíveis de reaproveitamento, pois decorrem de uma 

avaliação que prioriza a qualidade do alimento pela ótica do mercado e não 

necessariamente por sua capacidade de alimentar e nutrir pessoas.  

[90:19] Os estudos tanto aqui no Brasil quanto fora mostram assim que 
principalmente as grandes marcas elas têm uma preocupação muito com a 
imagem dela106, então ela vai definir um prazo de validade suficiente que 
vai garantir a qualidade sensorial daquele produto (E17, mulher, 
especialista do setor supermercadista, grifo nosso). 

 
No intuito de contornar as limitações do sistema de prazo de validade único 

alguns projetos de lei pretendem implementar a redução de PDA mediante: benefícios 

fiscais para doações de alimentos próximos da data de validade (PL 503/2015; PL 

 
101 Citação [175:48] do Quadro 11. 

102 Citação [175:41] do Quadro 11. 

103 Citação [189:21] do Quadro 11. 
104 Citação [189:18] do Quadro 11. 

105 V., a título exemplar, as citações [175:51]; [189:18]; [175:41].  

106 Reforçando essa tendência de proteção da imagem e da marca, a entrevistada E2 também parece 
ter a mesma percepção quando se trata de doação de alimentos: [82:14] “(...) eu acho, Mônica, aí é 
uma opinião muito pessoal, nada acadêmica, nada enfim...que a indústria tem muita resistência pra 
questão da doação por conta das marcas, das embalagens. Porque esse produto tá embalado e tem 
uma marca nele estampada né” (E2, mulher, fundadora de empresa, grifo nosso). 



166 
 

4746/2016); multa para exposição de alimento vencido à venda (PL 503/2015); 

obrigatoriedade de doação de alimentos que perderam o valor comercial (PL 

4742/2016; PL 7507/2017); obrigatoriedade de doação antes da expiração do prazo 

de validade (PL 2574/2015; PL 2775/2015; PL 9202/2017; PL 10260/2018; PL 

8295/2019); multa para descarte de alimentos dentro do prazo de validade e alimentos 

in natura em condições de consumo humano (PL 8295/2019); obrigação de apresentar 

oferta de alimentos próximos do vencimento em gôndolas próprias (PL 7847/2017); 

obrigatoriedade de doação de sobras (PL 211/2019). Contudo, até o momento, 

nenhum desses projetos foi aprovado. 

Se pelo lado do alimento industrializado ou processado a utilização de 

diferentes prazos de validade pode estender a vida útil do alimento, este não parece 

ser o problema dos “alimentos feios”, ou seja, FLV – frutas, legumes e verduras 

considerados fora de padrão comercial. Ainda que parte deles seja incorporado ao 

sistema produtivo industrial, sabe-se que as PDA deste segmento alimentício estão 

presentes de ponta-a-ponta na cadeia, o que exige estratégias diversificadas para 

lidar com as várias situações adversas. 

A grande quantidade de PDA dos FLV em feiras, centrais de abastecimento e 

supermercados tem sido objeto de atenção para os parlamentares brasileiros, que, 

especialmente nos últimos 5 anos, têm apresentado projetos de lei para estimular o 

emprego e o consumo dos alimentos que não possuem mais valor comercial, desde 

que possuam qualidade nutricional e segurança sanitária:  

[73:5] Além dos desperdícios decorrentes dos processos envolvidos na 
produção e distribuição, ainda há determinados comportamentos arraigados 
dos consumidores que contribuem para o aumento do desperdício, é o caso 
da indisposição do consumidor para comprar alguma fruta ou legume 
cujo aspecto visual fuja do seu padrão físico usual, ainda que esta fruta 
ou legume contenha os mesmos valores nutricionais que outras de 
aspecto normal. São as chamadas frutas feias (Justificativa do PL 
2131/2015) (BRASIL, 2015e, grifo nosso). 

[14:18] Uma das formas de se diminuir o desperdício é por meio da doação 
de alimentos que tenham perdido suas condições de comercialização, 
mas que poderiam ser consumidos sem riscos para a saúde (Justificativa 
do PL 2749/2019) (BRASIL, 2019e, grifo nosso). 

 
No caso dos FLV, o padrão comercial que é exigido desses alimentos não se 

restringe à aparência (uniformidade em tamanho, cor, formato), mas considera 

também o grau de maturação, que deve ser observado considerando o tempo em que 

esse alimento ficará exposto à venda. Assim, alimentos que chegaram aos 
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supermercados atendendo aos critérios comerciais podem perder essa condição, 

caso não sejam vendidos dentro do tempo esperado, originando aí, PDA.  

Os projetos de lei analisados abordam o problema das PDA de FLV, muitas 

vezes referidas como alimentos in natura, considerando as situações que 

frequentemente ocorrem no varejo, entendem o RDA como solução para impedir que 

se tornem resíduo, como ilustram os seguintes fragmentos107: 

[52:9] Uma parcela expressiva dos alimentos desperdiçados no varejo e 
certamente uma porção considerável daqueles perdidos no 
abastecimento poderiam ser recuperados mediante doações: são os 
produtos que estão perto de sua data de vencimento e não são comprados, 
embora em perfeitas condições de consumo, e aqueles evitados pelo 
consumidor devido a sua aparência, ainda que íntegros (Justificativa do 
PL 3620/2015) (BRASIL, 2015h, grifo nosso). 

[133:6] Este projeto de lei visa a inovar o ordenamento jurídico para obrigar 
que estabelecimentos que comerciem alimentos e tenham mais de 400 m² 
formem acordos com entidades assistenciais para a entrega de alimentos 
que não estejam mais adequados para a venda, mas ainda possam ser 
consumidos, tais como frutas e verduras que contenham manchas e 
deformidades que afastem o interesse do consumidor, mas estejam em 
perfeitas condições de consumo (Justificativa do PL 2194/2015) (BRASIL, 
2015f, grifo nosso). 

 

No entanto, ainda que o aproveitamento de alimentos adequados para o 

consumo humano possa ser o objetivo maior de se praticar o RDA, a ação não 

enfrenta as causas, mas apenas as consequências dos enormes volumes de PDA. 

Como observa a entrevistada E15, os alimentos que estão “feios” no varejo são, na 

verdade, alimentos pré-selecionados, os chamados “alimentos bonitos” – cuja seleção 

já eliminou um outro tanto de alimentos fora do padrão – são, portanto, mais 

precisamente, “alimentos bonitos, mas que se tornaram feios”.  

[99:10] se você menciona o desconto, mas você ainda mantém na sua 
prateleira majoritariamente o produto bonito...o produto feio ele tá lá, mas a 
gente já sabe que houve uma triagem, não chega todo o produto feio. A 
maior parte dos produtos que tá exposta ali ainda é o produto bonito, 
então as pessoas vão continuar escolhendo o bonito (E15, mulher, 
professora e pesquisadora, grifo nosso). 

A padronização estética e as rigorosas exigências que são impostas aos 

alimentos, sobretudo os FLV, colocam em evidência o processo de mercantilização 

 
107 Outros PLs que tratam da doação como alternativa ao descarte de alimentos fora dos padrões 
comerciais, mas próprios ao consumo: PL 2144/2007, PL 2550/2011, PL 3557/2019 (BRASIL, 2007, 
2011, 2019h). 
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do alimento: “os alimentos converteram-se em bens de compra e venda”, como 

observa Vivas (2017, p. 42).  

[90:2] Só que se eu der um passo atrás da cadeia, eu falo ok, eu tõ fazendo 
questão de comprar esse produto com qualidade, com perfeição e aquele 
produto que não tá tão perfeito, pensando principalmente nas frutas, verduras 
e legumes. O que será que o produtor faz se ele não consegue vender 
isso pra ninguém? Então, vem essa questão muitas vezes tento conversar 
aqui com eles, a gente tá fazendo algum projeto aí com as frutas imperfeitas. 
Mas ainda não é tão cultura da empresa né. Então, eu começo a agir mesmo 
do meu recebimento pra dentro né, então a gente tenta já diminuir ai, aí eu 
barro, peço pra barrar mesmo, ah tá com 5%, 6% de uma determinada 
não conformidade que vai me gerar perda, que vai me gerar quebra a 
gente devolve isso pro fornecedor (E17, mulher, especialista do setor 
supermercadista, grifo nosso). 

A razão pela qual os alimentos feios, apesar de sua capacidade de alimentar e 

nutrir pessoas, acabam sendo descartados, fica oculta na possibilidade de sua 

reinserção nos circuitos alimentares por meio de doações e ofertas especiais ao 

consumidor – a chamada “xepa” – mantendo-se intocável e inacessível a lógica 

mercantil que sustenta os atuais padrões de produção e consumo.  

Assim, esta FD2 se constitui de discursos que classificam os alimentos próprios 

e impróprios ao consumo a partir de critérios que não estão necessariamente 

relacionados à capacidade de alimentar e nutrir pessoas. Esse processo, de distorção 

do sentido, se constitui na sinonímia construída entre “alimento vencido” e “alimento 

impróprio”: dando-lhes o mesmo sentido, promove o desperdício de alimentos, na 

medida em que o prazo de validade será, por definição, sempre inferior ao de 

consuntibilidade do alimento. 

6.3.2 QI Humanitarista  

Apesar de a alimentação ser reconhecida como um direito humano desde a 

Declaração Universal de 1948, condição esta reforçada posteriormente por 

documentos internacionais e incorporação à legislação interna de diversos países, sua 

evocação como direito para exigir dos Estados a promoção da SAN tem servido muito 

mais à retórica do que à sua concreta realização. 

O Brasil, embora ostente um histórico quase centenário de políticas públicas 

de alimentação e nutrição, seja signatário de importantes documentos internacionais 

que contemplam o DHAA, e tenha incorporado o direito à alimentação ao seu 

ordenamento interno pela via constitucional, ainda parece não ter superado 

completamente interpretações reducionistas e assistencialistas, o que nem sempre 
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permite se ter clareza na distinção entre caridade e solidariedade, direito e justiça 

social. 

A mudança na compreensão da alimentação – de objeto de altruísmo e bem 

fazer, para se tornar objeto de direito – passa pela requalificação do fenômeno, de 

simples fato social, para fato jurídico: assim, o que seria meramente voluntário, 

oferecido por motivações pessoais ou de cunho moral, torna-se dever jurídico e, como 

tal, compulsoriamente exigível daquele a quem a lei designa o cumprimento. Isso 

significa, entre outras coisas, que é preciso ter clareza acerca de quem são os titulares 

dos direitos e também dos deveres, e no que estes consistem, ou seja, que 

comportamentos são esperados daquelas pessoas designadas pela lei.  

Especificamente em relação ao RDA no Brasil, nossa análise constatou que ao 

longo das últimas décadas, entre os projetos de lei que foram propostos com o objetivo 

de regulamentar a prática, ocorrem mudanças discursivas em relação ao sentido da 

doação de alimentos: nos primeiro projetos, a doação é tratada como uma opção ao 

doador e os projetos de lei se esforçam em criar condições jurídicas favoráveis para 

a adesão voluntária dos doadores (“doação de alimentos como liberalidade”); no 

entanto, a partir dos anos 2010, há o reconhecimento do direito à alimentação como 

direito social e, especialmente a partir de 2015, ocorre um boom de projetos que 

agregam ao disciplinamento da responsabilidade jurídica do doador, a obrigatoriedade 

da doação de alimentos (“doação de alimentos como dever jurídico”).   

 

Gráfico 6 Sentidos atribuídos à doação de alimentação nos projetos de lei 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A “virada” discursiva a partir de 2015 – de liberalidade para dever jurídico – 

parece se dar por influência da lei francesa n. 2016-138, de 11 de fevereiro de 2016108, 

que estabelece a obrigatoriedade de doação de alimentos excedentes a entidades 

filantrópicas: dos 31 projetos de lei apresentados pelos legisladores brasileiros desde 

2015, 20 pretendem estabelecer obrigatoriedade da doação, sendo que desse grupo, 

12 deles referem-se expressamente à iniciativa francesa. 

Assim, enquanto as propostas legislativas apenas estimulavam ou retiravam 

óbices às doações, os projetos de lei mantinham uma arquitetura jurídica conformada 

aos postulados liberais privatistas. No entanto, ao cogitar um dever de doar, ainda que 

se trate de doação de alimentos que “iriam para o lixo”, os projetos passam a 

remodelar o negócio jurídico da doação de alimentos109 de acordo com um perfil mais 

socializador, aproximando-o dos princípios da função social da propriedade, no nível 

constitucional, e os da função social dos contratos, no campo do direito privado.  

Contudo, em que pese os projetos de lei manifestem preocupação crescente 

com a população mais vulnerável e procurem estabelecer uma estratégia para 

aumento quantitativo das doações, observa-se que os projetos de lei, grosso modo, 

se constituem a partir de uma matriz reducionista da cidadania, já que neles não se 

enunciam direitos a seus beneficiários.   

Tanto nos projetos que tratam a doação como liberalidade, como nos que a 

estabelecem como dever jurídico, os beneficiários são colocados numa posição 

passiva, de sujeição e dependência: ficam à mercê ou da vontade do doador, que tem 

a possibilidade de se recusar a doar; ou das organizações que recebem e distribuem 

o alimento doado. Em nenhuma das duas hipóteses o legislador reconhece 

titularidade do direito à alimentação ao beneficiário, tampouco prevê a possibilidade 

de exigi-los do seu principal obrigado: o Estado. 

 

 
108 A tramitação legislativa que originou a Loi 2018-138, aprovada em fevereiro de 2016, se iniciou em 
maio de 2015, por iniciativa do Deputado Guillaume Garot. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade, 
para estabelecimentos de varejo com mais de 400m2, de doação de alimentos em condições de 
consumo. 

109 Quando se afirma que a propriedade é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXII) quer-se dizer, 
primeiro, que ninguém, nem mesmo o Estado, pode interferir nos poderes do proprietário, cujo exercício 
deve ser o mais amplo e irrestrito possível. No entanto, em segundo, quer-se dizer também que, se 
houver interferência, esta só pode ocorrer nas situações e hipóteses previstas na própria Constituição 
Federal. No caso da doação como dever jurídico, o seu amparo constitucional está no inc. XXIII do art. 
5º: a função social da propriedade.  
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Figura 24 - Representação das relações jurídicas entre doadores e beneficiários, segundo os projetos 
de lei 

 

Fonte: Autoria própria 

Esse modelo de RDA é coerente com os achados descritos no QI Estatal-

Legalista, sobretudo pela presença ostensiva das entidades assistenciais atuando 

como intermediárias entre os beneficiários e os doadores. Com isso, o Estado, a quem 

é dado o dever de prover meios à concretização dos direitos sociais – entre eles, o 

direito à alimentação –, passa a ocupar papel secundário, enquanto se fomenta o 

protagonismo do Terceiro Setor, corroborando o modelo de políticas sociais 

neoliberais. 

Assim, podemos concluir que o QI Humanitarista se caracteriza por uma 

concepção limitada do direito à alimentação, que, em qualquer caso, seja 

considerando a doação como liberalidade, seja como dever jurídico, os discursos não 

descrevem propriamente um direito, ou seja, não estatuem um dever jurídico ao qual 

corresponda um poder de exigir contraposto, caso venha a ser descumprido. 

De fato, ao propor um modelo de RDA que silencia a respeito da titularidade do 

beneficiário – que é o sujeito de direito constitucionalmente designado, que tem a 

faculdade de exigir perante o Estado – produz-se a sua deslegitimação como cidadão, 

na medida em que subordina a possibilidade de acessar o alimento ou à filantropia 

dos doadores, ou à existência de entidades receptoras que efetuem o RDA.  

Ao interpretar o direito à alimentação no RDA como uma relação 

predominantemente intermediada por entidades do Terceiro Setor, retira-se o foco dos 
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deveres constitucionais do Estado, a quem é atribuído o dever de garantir e de 

universalizar não só o direito à alimentação, mas, igualmente, os direitos a este 

correlatos, ou seja, o direito à vida e o direito à saúde; esses deveres, no entanto, 

apagam-se, e em vez de direito, passa-se a ostentar apenas “aptidão” – aptidão para 

ser beneficiado com o alimento oriundo do resgate.  

Portanto, nessa leitura reducionista, que se ajusta perfeitamente à chamada 

“razão neoliberal” (DARDOT; LAVAL, 2016), retira-se o Estado do seu papel e dever 

constitucional de promover o direito à alimentação, para se fazer substituir por 

entidades do Terceiro Setor, e representa o RDA como uma ação humanitária em 

favor de desvalidos à base da filantropia, mas não como um instrumento de política 

social. Esse é o discurso que subjaz às FD3 E FD4, que serão analisadas nas 

próximas seções: 

• FD3 – “Alimentação é direito que se garante com o apoio da 

sociedade”; 

• FD4 – “Quem tem fome não escolhe o que comer”. 

 

6.3.2.1 “Alimentação é direito que se garante com o apoio da sociedade” 

 

Mesmo se tratando de alimentos para complementar refeições, é essencial que 

a prática do RDA contribua para a promoção da SAN, já que visa a atender populações 

vulneráveis, para quem o acesso ao sistema de saúde e aos recursos para prevenção 

de doenças é, em geral, sabidamente precário. Assim, a prática deve visar, 

prioritariamente e sempre que possível, ao resgate de alimentos saudáveis e 

nutritivos, que promovam saúde, bem-estar e aumentem a qualidade de vida dos 

beneficiários. 

Nesse aspecto, a fala da entrevistada E13 é representativa das preocupações 

que cercam a atividade do RDA:   

[83:25] Então, a gente se deparou com um problema ético de qual a qualidade 
desse alimento que eu posso doar, eu posso delimitar porque eu tô fazendo 
doação, porque eu tô doando pra pessoas em elevada vulnerabilidade, eu 
posso doar com uma qualidade muito rebaixada né, ele tem uma questão 
estética também, do quê que eu tô doando, do quê que eu tô promovendo 
como ação né. A gente tá querendo combater a fome também tem o risco da 
contaminação, de ser um alimento que possa gerar algum dano pro 
consumidor, mas não isso, tem um problema ético de quando eu vou doar 
pra pessoas pobres também eu rebaixo muito a qualidade a um ponto de 
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talvez tá sujeitando elas a consumirem um alimento muito ruim né. Então, um 
pouco a gente se depara com esses limites também que eu acho que a gente 
tem que ter noção aonde a gente tá trabalhando, com que patamar, com que 
referenciais toda a sociedade tem. (E13, mulher, analista técnico) 

Também a entrevistada E4 se refere ao compromisso de selecionar alimentos 

saudáveis, e não apenas sãos do ponto de vista da segurança dos alimentos. 

Questionada sobre o perfil dos alimentos resgatados, se se trata de opção da entidade 

ou se ocorre espontaneamente, afirma:  

[87:19] As duas coisas. É claro que a nossa opção vai ser sempre levar 
produtos saudáveis, né. Mas, como a gente trabalha com fome, com 
insegurança alimentar, a gente não escolhe, né. Então, como a gente faz a 
busca ativa desses doadores, a gente sempre procura o alimento no campo, 
esse alimento que seria desperdiçado, jogado fora pelos mercados, e aí a 
gente vai e coleta na sua maioria são hortifrutigranjeiros. Então, é uma 
escolha nossa, mas é também uma demanda aí, já que a gente trabalha no 
combate ao desperdício, o alimento in natura ele é mais suscetível a perdas 
né. (E4, mulher, gerente de assistência). 

Sobre o RDA de alimentos ultraprocessados, a entrevistada E10 afirma que 

[88:37] “A gente não pega nada processado”, enquanto a entrevistada E2 explica que 

não os aceita porque faz parte da filosofia da sua empresa só operar com alimentos 

saudáveis, embora reconheça ser preciso realizar o descarte correto do alimento 

recusado:  

[82:15] E2: Primeiro é uma opção nossa. Uma filosofia da empresa se prestar 
a fazer a conexão de alimentos saudáveis. (...) Então, primeiro faz parte da 
nossa filosofia. Então, quando a gente conversa com o doador já fala “olha, 
esse tipo de alimento a gente não trabalha, então nem entra”. Esses dias, por 
exemplo, teve um doador que tava com uma carga enorme de refrigerante. 
Eu falei “amigo” – aí eu fui super-honesta com ele – “amigo, sabe o que você 
faz com isso? Cê abre e joga fora”. (...) Literalmente assim: “joga no lixo. Isso 
aqui não é alimento”. Enfim, aí 27:54 (incompreensível). Tipo, “isso aqui não 
é alimento, joga isso aqui fora” e tal né. Mas foi o que eu falei pra ele, 
“esquece, joga fora”. (...) Entendeu? Só tem que ver onde você vai jogar 
(E2, mulher, fundadora de empresa, grifo nosso). 

Essas falas exemplares alinham-se ao conceito de “comida de verdade”, que 

foi lançado e promovido pela Conferência Nacional de Segurança Alimentar - CNSAN, 

uma das UGI do CAE da SAN:  aquela alimentação que, em síntese,  promove a 

saúde, a qualidade de vida e a dignidade de todos, sem distinção, advinda de práticas 

agrícolas sustentáveis, com respeito ao conhecimento tradicional, à cultura alimentar, 

à sociobiodiversidade, baseando-se em práticas sustentáveis e na soberania 

alimentar (CNSAN, 2015).  

Comida de verdade é caracterizada por alimentos in natura e minimamente 
processados em detrimento de produtos ultraprocessados. Precisa ser 
acessível, física e financeiramente, aproximando a produção do consumo. 
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Deve atender às necessidades alimentares especiais. Comida de verdade é 
aquela que é compartilhada com emoções e harmonia. Promove hábitos 
alimentares saudáveis no campo, na floresta e na cidade (CNSAN, 2015). 

No entanto, na comparação entre a compreensão dos atores envolvidos com o 

RDA e a visão do legislador nos projetos de lei que visam regulamentar a atividade, 

verificamos que estes últimos se valem de expressões bastante genéricas para 

designar os alimentos que podem ou devam ser objeto de RDA, havendo 11 diferentes 

descrições, qualificações ou características110, das quais as três de maior frequência 

foram: “adequado ao consumo humano” (20 ocorrências); “dentro da validade” (11 

ocorrências); e “sem valor comercial” (8 ocorrências).  

 

Gráfico 7 - Caracterização do alimento para resgate segundo os projetos de lei 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Há, portanto, dois sentidos possíveis para “qualidade do alimento” nesta FD3: 

um, adotado por receptores e coletores de alimentos resgatados, que considera 

alimento de qualidade não só o que possui segurança sanitária, mas também aquele 

que esteja de acordo com a cultura e as práticas alimentares, e que contribua 

positivamente para um estado geral de bem estar e saúde dos beneficiários; e outro, 

 
110 Foram identificadas as seguintes características citadas como atributos do alimento de RDA: 
“industrializado”, “preparado”, “in natura”, “sobras”, “dentro da validade”, “sem valor comercial”, 
“alimento feio”, “adequado ao consumo humano”, “com qualidade nutricional”, “perecíveis/não-
perecíveis” e “resíduos”.  
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presente no discurso dos projetos de lei, que considera “de qualidade” o alimento apto 

do ponto de vista da segurança dos alimentos (food safety). 

Perceber essa distinção permite identificar diferentes formas de lidar com os 

alimentos resgatados, assim como perceber diferentes obstáculos na prática do RDA. 

Aqueles que compreendem que a prática do RDA deva ir além da verificação da 

sanidade dos alimentos, incluindo nela a verificação do aspecto nutricional, cultural, 

sensorial, entre outros, por vezes são obrigados a enfrentar conflitos morais e fazer 

escolhas que nem sempre são capazes de atender satisfatoriamente a todos os 

interesses envolvidos: quando priorizam a qualidade nutricional, não raro o combate 

às PDA fica prejudicado. É sobre este conflito de objetivos que esta FD se detém. 

Iniciamos a análise a partir da percepção de que a conciliação entre os objetivos 

de combate às PDA e a promoção de SAN não é tão óbvia e simples como parece 

sugerir a ideia de “solução ganha-ganha”, como é relatada pelo entrevistado E1, 

quando se refere a uma situação que ilustra esse dilema: 

[148:46] Isso é muito complicado. Eu diria que é um assunto que não dá pra 
resolver assim, só com doação de alimentos, tem que trabalhar com...aliás, 
tem uma história muito engraçada. Uma vez, tava...nós estávamos no 
Canadá e aí fomos visitar um Banco de Alimentos lá muito grande, em 
Toronto. E a diretora do Banco de Alimentos era muito engraçada porque era 
uma cara de cabelo azul, assim, totalmente hippie. E aí ela fala assim, "eh, a 
gente recebe umas coisas aqui que não tem o menor sentido e tal né?... E aí 
o quê que eu vou fazer né?" E aí entrou nessa categoria do lixo. Aí disse que, 
no Canadá, uma empresa lá resolveu fazer um refrigerante chamado "Hemp 
Soda". Hemp quer dizer maconha, né? (...) À base de maconha. Tinha lá zero, 
zero um por cento, mas era o apelo mercadológico dos caras, né? Não 
vendeu nada... (...) Não deu certo. Aí, o quê que o cara fez? Doou pro Banco 
de Alimentos.  
Aí ela leva a gente lá, "olha, tá vendo isso aqui?" Tem até foto. Preciso achar 
essa foto né. Assim, pô, uma sala cheia de lata de refrigerante, “o quê que eu 
vou fazer com isso, né?”. Então assim, o Banco de Alimentos acaba 
aceitando, mas em nome até de redução de desperdício, mas o quê que vai 
fazer? (E1, homem, professor aposentado e pesquisador). 

Há, contudo, um esforço para se alcançar o objetivo de combate às PDA pela 

via educativa: reconhecendo que o aproveitamento dos alimentos depende de 

conhecimentos sobre conservação, higiene e preparo, alguns dos entrevistados 

inserem a educação para evitar PDA entre suas atividades:  

[88:26] Entrevistadora: Então, de repente vem um monte de acelga, no outro 
dia vem espinafre, no outro dia laranja... 
E10: É por isso que a gente faz os cursos pra eles, pra gente ensinar técnicas 
né, de congelamento, de aproveitamento de alimentos pra eles conseguirem 
lidar com essa...às vezes o volume inesperado de banana, o que fazer. (...) 
Por isso que a gente sempre capacita pra eles conseguirem aproveitar, não 
desperdiçar também né. 
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Entrevistadora: Certo. Então, quer dizer, você também percebe que tem um 
retorno aí com relação a esses cursos porque eles acabam... 
E10: Aproveitando melhor o que a gente doa né. (...) A gente não quer que 
tenha desperdício também lá na ponta né. Senão, perde o sentido. (E10, 
mulher, gerente geral de associação civil) 
 
[97:12] O segundo pilar eu chamo de um pilar educativo, que são...mas 
educativo assim na parte nutricional, porque são ações profiláticas voltadas 
às entidades assistidas, então a gente ensina como manipular corretamente 
o alimento, como armazenar esse alimento, como usar integralmente pra não 
haver o desperdício, técnicas de higiene. Nós vamos às entidades fazer esse 
tipo de trabalho e também eu fiz um contrato, então a entidade que recebe o 
alimento ela tem responsabilidades com a ONG e para com o público que ela 
tá assistindo. (E11, mulher, presidente executiva e fundadora). 
 
[83:26] Agora, claro, eu acho que os Bancos de Alimentos eles têm um 
trabalho e de fato a gente vê bastante, um trabalho de militância também na 
questão da alimentação, não só do desperdício, mas eu acho que de 
promoção da alimentação saudável, você tá trabalhando com um público 
vulnerável, então orientar sobre boas práticas alimentares, sobre como 
entender, como ler e entender os alimentos, como fazer melhores escolhas 
né quando você entra num supermercado. Então, eu acho que ele tem um 
pouco esse trabalho também de reorientar pra alimentação saudável né. (...) 
(E13, mulher, analista técnico). 
 

E também a inserção da dimensão socioambiental que está imbricada nas 

PDA: 

[170:2] (...) Então, pra começar a inserir né...sempre a compostagem como 
a gente falou, mas pra começar a inserir essa questão na educação também 
de forma a falar “olha, resíduo alimentar, resíduo orgânico, o que a gente 
pode fazer com resíduo da cantina”, como a gente pode falar pros alunos, 
pros professores e demais funcionários da escola. Então, sempre tá presente 
(E16, mulher, pesquisadora).  

Em que pese o esforço para tornar a prática do RDA uma atividade benéfica 

para a SAN das populações vulneráveis por ela atendidas, assim como atender ao 

propósito da redução das PDA, essas estratégias merecem uma observação mais 

detida.  

A triagem dos alimentos coletados considerando outros critérios que não 

apenas a sua aptidão para o consumo humano – excluindo, por exemplo, os alimentos 

que são considerados não saudáveis – atrai para quem coleta a responsabilidade de 

definir o que é saudável, e, em última análise, a decidir o que os beneficiários poderão 

consumir. Embora a iniciativa seja louvável, visando à melhor alimentação dos 

beneficiários, se a escolha do que consumir é uma das prerrogativas concedidas pelo 

direito à alimentação, parece contraditório subtrai-la dos seus titulares.        

Nesse sentido, aliás, visando garantir o direito à liberdade e a dignidade nas 

escolhas alimentares o CONSEA, outra UGI do CAE da SAN, enfatiza a natureza 

excepcional da alimentação via resgate, assim como a impossibilidade, em qualquer 
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circunstância, de restrição da liberdade e dignidade das escolhas de se alimentar, 

comer e de se nutrir via “comida de verdade”: 

[120:7] (...) Reiteramos que, ações de provimento na perspectiva de doação 
de alimentos, só devem ser feitas em situação específicas e pontuais, como 
medida emergencial e transitória. A liberdade e a dignidade nas escolhas 
alimentares não podem ser restringidas em nenhuma circunstância, o 
que inclui o direito de adquirir e/ou produzir, preparar, degustar e 
saborear o alimento de preferência, a comida de verdade” (BRASIL, 
2017g, grifo nosso).  

    Esse fragmento textual, a propósito, é bastante elucidativo quanto a possíveis 

pistas de como o discurso dos receptores/coletores interage com a liberdade de escolha 

dos beneficiários quando se trata de alimentos não saudáveis, ou seja, alimentos que 

não cumprem com o objetivo da SAN. 

A ordem do discurso primeiro permite afirmar a liberdade e a dignidade das 

escolhas alimentares como absolutas, ou seja, não podem sofrer nenhum tipo de 

embaraço ou restrição (“em nenhuma circunstância”). Contudo, a seguir, ao especificar 

que as escolhas recaem sobre “o alimento de preferência” (com a adição a seguir do 

aposto explicativo “comida de verdade”), dá-se um claro sentido, delimitando o campo 

em que a liberdade de escolha e as preferências podem ser exercidas:  nos limites dos 

alimentos saudáveis e nutritivos, ou seja, da “comida de verdade”. 

Já o silêncio sobre a existência e sobre como lidar com alimentos “não-

saudáveis”, vai sinalizar, especificamente para esta FD, a dificuldade de 

receptores/coletores de recusá-los, e como fazê-lo sem desatender ao outro objetivo 

do RDA, que é o combate às PDA.  

Essa dificuldade é captada e expressa pelo entrevistado E1, que reconhece os 

embaraços que precisam ser enfrentados nesses casos: 

[148:28] E1: Então, essa coisa aí de como intervir no mercado pra fazer 
as pessoas comerem melhor é muito complicado, passa por várias 
concepções liberais, não liberais, até mais totalitárias. Eu sou mais radical 
(risos). 

Entrevistadora: Sim, certo. (...) Então, as pessoas escolhem o que querem 
comer, escolhem o que querem produzir? 

E1: É. Essa é uma pergunta difícil né porque você não escolhe o alimento 
que tá sendo doado. (...) O alimento vem e você tem que dar. E lá no Prato 
Cheio a gente tem esse problema. Uma vez a gente recebeu uma doação 
imensa de iogurte da Danone. Os caras vão comer iogurte? Então, a gente 
doou pra algumas instituições, mas com recomendação, “olha, uma vez por 
semana...”. Cê dá iogurte pra criança, a criança vai comer todo dia.Não pode. 
Então, isso é contra a soberania alimentar que a gente diria, né? (...) Cê tá, 
vamo dizer, maculando os hábitos alimentares, né, cê tá introduzindo uma 
comida que não faz parte da dieta (E1, homem, professor aposentado e 
pesquisador). 
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Como observado pela entrevistada E15, tais dilemas decorrem, sobretudo, pela 

transformação do alimento em mercadoria de baixa qualidade, produzida para ser 

vendida e não para alimentar pessoas:  

[99:14] E15: Então, lá pelo lado da energia, o quê que...quais são os dados 
que eu tenho? A dieta humana ela foi radicalmente alterada em menos de 50 
anos. Nós tamos em termos de nutrientes, nós tamos exacerbando muitas e 
muitas vezes nossas necessidades diárias. Por quê? Entendeu? A quê que 
nós estamos servindo? É a mesma lógica do hiperconsumo aplicada aos 
alimentos e pior. (...)Não é a comida real. Tudo isso assim como fast fashion, 
o próprio fast fashion, né, que decorre de fast food. Veja como isso tá 
presente. Só estímulo ao consumo pra produção de excedente econômico. 
Só que isso não é colocado pra comida da mesma forma que é colocado 
pra roupa, pra sapato, pra eletrônicos e todas essas coisas né cujo 
hiperconsumo salta aos olhos. Mas com a comida se passa o mesmo 
processo e é extremamente perverso e é extremamente danoso e 
extremamente concentrador de riqueza e de renda mundo afora. Mas isso 
não é discutido. Então, toda medida que se tome pra desviar a comida do 
aterro eu acho que é válida, mas é sintoma, não é causa (E15, mulher, 
professora e pesquisadora, grifo nosso). 

 
No entanto, alimentos ultraprocessados são parte cada vez mais presente no 

cotidiano, especialmente de pessoas em alta vulnerabilidade social. Numa sociedade 

em que o pertencimento se expressa pelo consumo, a sua aquisição é, como 

observam E11 e E1, um modo de se posicionar socialmente, de expressar status111:   

[98:9] Tem muito obeso desnutrido porque isso tem a ver com uma mudança 
até econômica. As pessoas quando são muito pobres, quando elas 
começam a ganhar um pouco mais de dinheiro, o quê que elas vão 
fazer? Comprar mais comida, mas comida de que qualidade? Baixa 
qualidade nutricional e altamente calórica (...). (E11, mulher, presidente 
executiva e fundadora, grifo nosso). 

[148:49] Então, quem vai decidir o que é melhor pra ele é quem vai doar o 
alimento. Então, eu não quero que ele pegue o dinheiro e compre uma Coca-
Cola, porque isso não é alimento. E a gente sabe que ele vai fazer isso. 
(...)Porque isso faz parte da cultura e do status (E1, homem, professor 
aposentado e pesquisador).  

As falas dos entrevistados retratam outro aspecto espinhoso para a prática do 

RDA: num contexto de difusão de hábitos de consumo baseados na alimentação 

industrializada, principalmente a ultraprocessada, se por um lado há diversas razões 

para não os consumir, há, também, fatores irresistíveis – sabores artificialmente 

 
111 A adoção de maus hábitos alimentares também é objeto de percepção do legislador, quando observa 
que [114:7] “(...) a industrialização e a oferta de alimentos ultraprocessados [está] tomando conta dos 
nossos lares. As crianças têm muita facilidade para comer biscoitos, salgadinhos, que têm preços 
superbaixos, e isso leva a uma alimentação de péssima qualidade”. (Discurso do Deputado Maurício 
Dziedricki referente ao PL 7060/2010) (BRASIL, 2010b). Essa compreensão sobre ultraprocessados, 
contudo, não aparece, em regra, nos projetos de lei.  



179 
 

compostos, praticidade, preços, entre outros –, que seduzem e contra os quais pouco, 

ou quase nada, parece eficaz para impedir seu poder sobre o julgamento do 

consumidor. 

Dessarte, o desconforto que os envolvidos com a prática do RDA deixam 

transparecer quando se trata de definir a melhor estratégia para lidar com os alimentos 

não saudáveis, parecem se enraizar nas interdições da ordem do discurso, quando 

aspectos fundamentais para se compreender como e por que ocorre a conciliação de 

fatores essencialmente contraditórios, permanecem fora do campo de visão e de 

debate.  

Afinal, é na ordem do discurso que determinadas partes da realidade não 

podem aflorar, sob pena de se desconstruir a “realidade”, tal qual foi engendrada no 

discurso dominante. Essas partes, ocultas, para vir à tona, exigem confrontar o 

discurso do RDA como prática capaz de promover SAN e de combater PDA, buscando 

respostas para questões como: “Como é admissível o acesso dos indivíduos a uma 

alimentação que não produz saúde?”; “Como é possível afirmar direitos sem 

reconhecimento e proteção da parte do Estado?”;  “É aceitável reduzir a quantia do 

RDA por se tratar de alimento ultraprocessado, sem considerar a situação 

emergencial de absoluta carência de (qualquer) alimento que certos grupos vivem?” 

Essas questões, que ocupam as camadas mais internas e invisíveis das ações 

cotidianas, residem na dimensão ideológica, onde o trabalho da constituição das 

“verdades” ocorre. Fazer emergir essas contradições e demonstrar como são 

representativas da luta por hegemonia das diversas utopias que ocupam o cerne da 

modernidade – entre elas, a da SAN e do desenvolvimento sustentável – parece o 

principal desafio para avançar na compreensão e transformação do sistema alimentar 

contemporâneo.  

Abordar o combate às PDA como um dos objetivos do RDA, associando-as ao 

trabalho educativo, pode funcionar como uma provocação da crítica, por evidenciar 

que a associação entre RDA e SAN é útil, porém, insuficiente para constituir uma 

solução do tipo ganha-ganha: afinal, priorizando a SAN e excluindo os alimentos 

ultraprocessados, a questão das PDA dos alimentos não saudáveis permaneceria 

sem solução.  

 

6.3.2.2 “Quem tem fome não escolhe o que comer” 
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Grosso modo, a associação entre o resgate de alimentos e a sua doação a 

pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar é uma estratégia que, num primeiro 

olhar, aparenta oferecer somente ganhos para todas as partes envolvidas: para os 

beneficiários, porque podem obter alimento; para os doadores, pois  lhes possibilita 

dar destino útil aos alimentos excedentes a baixo custo; ao Estado, que poderia ser 

menos exigido no seu dever de promover o direito à alimentação; e, finalmente, para 

a sociedade, já que a prevenção de perdas e desperdício contribui para a melhoria da 

qualidade ambiental, ao aumentar a vida útil do alimento e reduzir a quantidade de 

resíduos para tratamento. 

Por isso, não raro os benefícios do aproveitamento do que sobra para alimentar 

pessoas em situação de vulnerabilidade sejam frequentemente evocados para 

justificar o resgate e a doação de alimentos de forma indiscriminada, ignorando as 

particularidades e as limitações que são próprias dessa estratégia. Há situações, por 

exemplo, em que determinados alimentos não fazem parte da cultura alimentar dos 

beneficiários; nesse caso, seria aceitável impor-lhes o consumo tais alimentos, se 

estão sofrendo de insegurança alimentar? Ou, ainda, diante de alimentos que, a 

despeito de serem aptos ao consumo, não nutrem ou não representam escolhas 

sadias, e podem, no longo prazo, contribuir para o aparecimento de doenças, não 

haveria uma contradição com o conteúdo do direito à alimentação adequada, já que 

neste se inclui a promoção da alimentação saudável e da própria noção de “comida 

de verdade”? 

Ao tratar o RDA como uma operação de buscar onde sobra, para levar onde 

falta, essa estratégia naturaliza a coexistência de excessos e carências, e reforça a 

crença de que essas realidades são gerenciáveis pela mera redistribuição, a partir da 

aplicação de recursos logísticos. Nessa compreensão reducionista, no entanto, 

“esquece-se” de a produção de alimentos é altamente impactante ao meio ambiente, 

quer pela expansão de áreas agricultáveis, quer pela geração de resíduos alimentares 

que são depositados no ambiente e precisam ser tratados adequadamente. 

Também se esquece que o RDA, enquanto prática que visa dar destino útil a 

alimentos produzidos em excesso, só tem sentido no contexto de um sistema 

alimentar que compreende o alimento como mercadoria, que deve ser produzida, 

negociada, comercializada, e consumida não para alimentar pessoas, mas para 

permitir o acúmulo de capital. O RDA, portanto, lida com disfuncionalidades do 

sistema, que, ao final, para não comprometer o seu objetivo de lucro, tem sido 
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confrontado cada vez mais pelas pressões ambientais e sociais decorrentes das 

externalidades negativas de seus processos.  

Portanto, uma vez que o RDA tem sido invocado em discursos, especialmente 

por parte de policymakers, como panaceia para dar fim à fome e às PDA, analisamos 

esta FD como resultado de discursos e visões de mundo que contribuem para a 

construção de uma compreensão reducionista do problema da insegurança alimentar 

e da alimentação: seja porque reconhece o RDA como um arranjo simbiótico entre as 

PDA e a insegurança alimentar; seja porque compreende as PDA como efeito inerente 

ao processo de reprodução do capital, e não como uma disfunção sistêmica.    

Assim, constituímos uma rede de citações a partir de fragmentos discursivos 

relacionados às diferentes concepções sobre SAN, e das percepções sobre o impacto 

ambiental das PDA, procurando apontar como, e em que medida, contribuem ou 

obstaculizam a prática do RDA e a satisfação do direito humano à alimentação 

adequada.     

Nesse sentido, uma análise dos projetos de lei e de suas respectivas 

justificações permitiu identificar uma caracterização do problema a partir do contraste 

entre escassez e abundância, retratada na coexistência de pessoas em situação de 

fome ou desnutrição, e de grandes quantidades de alimentos perdidos ou 

desperdiçados, como se evidencia nos excertos a seguir transcritos:  

[3:21] O fato é que a legislação não conseguiu resolver o paradoxo de 
termos tanto lixo alimentar e tantas pessoas famintas no País (PL 
503/2015) (BRASIL, 2015a, grifo nosso). 

[76:15] Segundo a FAO, a população mundial está em elevado nível de 
insegurança alimentar, uma vez que um terço do que é produzido, cerca de 
1,7 bilhões de toneladas, é perdido. 
Ao mesmo tempo, há muitos países em que a população sofre com a fome e 
a carência de alimentos, sendo que a produção mundial só aumenta. 
Trata-se de um contrassenso (PL 1748/2015) (BRASIL, 2015c, grifo nosso). 
 
[128:13] Continua sendo uma situação extremamente grave, em que o 
desperdício de comida é uma verdadeira afronta aos mais elementares 
direitos do ser humano. Lamentavelmente o Brasil está entre os dez países 
que mais desperdiçam alimentos no mundo. Um contraste inaceitável 
(Justificação do PL 2550/2011) (BRASIL, 2011, grifo nosso). 
 

Destacam-se, nessa construção discursiva, tanto o recurso aos 

impressionantes números do desperdício e da insegurança alimentar, como também 

a referência expressa à fonte da informação – no caso, a FAO –, outorgando, assim, 

credibilidade e segurança ao que está sendo dito. A partir dessa estratégia 

interdiscursiva, de aliar dados objetivos (números) e a autoridade de quem os originou 
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(FAO), o diagnóstico do problema se robustece e ganha status de “verdade”, o que é 

fundamental para, na sequência, tal condição ser transferida à conclusão proposta 

pelo autor da fala: dar a quem necessita, aquilo que sobra. 

[18:11] É sabido que a comida que é desperdiçada em todo mundo seria 
capaz de resolver o problema da fome e dar dignidade a milhões de 
pessoas que por todo mundo dormem preocupados com a sua sobrevivência 
e dos seus filhos por não terem o que comer (Justificação do PL 211/2019) 
(BRASIL, 2019b). 

[35:12] Nesse contexto, a redução do desperdício se tornou um dos grandes 
desafios para alcançar a plenitude da segurança alimentar em nosso país. A 
FAO afirma que, o país desperdiça 22 bilhões de calorias na fase pós-
colheita, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em 
níveis inferiores de 5% da população (Justificação do PL 7507/2015) 
(BRASIL, 2017b, grifo nosso). 

Nesses fragmentos, o emprego dos verbos “resolver” e “satisfazer” promovem 

uma reconfiguração discursiva sobre o alimento excedente, que passa de problema a 

solução: se as PDA representam os efeitos negativos dos processos de produção e 

consumo de alimentos, ao serem “reclassificadas” como alimento para pessoas 

necessitadas, passam ter sentido positivo, pelas utilidades e benefícios que geram.  

Contudo, esta é uma interpretação da realidade que merece ser analisada com 

alguma atenção, já que fragmenta a realidade e deixa aparente apenas os aspectos 

que promovem a compreensão do RDA como uma solução vantajosa para todos, 

ocultando o seu aspecto social e ambientalmente disfuncional. 

Primeiro porque o RDA é uma estratégia que tem sentido apenas no contexto 

de uma organização social em que há um grande contingente de pessoas que 

dependem de doações para se alimentar e, de outro lado, uma produção excessiva 

de alimentos, previamente programada ao desperdício. Assim, se o que se busca 

coletivamente é uma sociedade justa e igualitária, parece claro que o RDA deva ser 

uma solução paliativa e temporária, aplicável apenas e tão somente enquanto aquele 

objetivo não é alcançado. 

Por isso, ao criticar o RDA, a reflexão da entrevistada E13 mostra pertinência 

e coerência com a problemática discutida: 

[83:1] O ideal, é óbvio, não é que a fome ela seja eliminada por medidas 
compensatórias, mas que todo mundo tenha acesso regular e de 
qualidade aos alimentos, acesso regular e em quantidade suficiente aos 
alimentos. Então isso que a gente tá fazendo é uma medida compensatória, 
mas que ela não pode apagar outras ações que sejam mais estruturantes da 
questão do acesso ao alimento de qualidade pras pessoas em condições 
universais, todo mundo assim como eu e você queremos ter um alimento bom 
pra consumir, um alimento que seja saboroso, essas pessoas também têm 
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direito e devem almejar isso, essas condições (E13, mulher, analista técnico, 
grifo nosso). 

 Em segundo lugar, os discursos que associam PDA e SAN estabelecem 

implicitamente uma relação de complementaridade entre ambas – “as PDA ajudam a 

alimentar pessoas” e “pessoas, consumindo alimentos resgatados, ajudam a reduzir 

as PDA” –, o que contribui para, ao focar apenas no lado positivo do que excede, 

afastar do campo de visão a necessidade de prevenção dos resíduos alimentares: 

afinal, o que soçobra pode ajudar àqueles que dependem da alimentação resgatada, 

mas representa, também, uma intervenção do tipo “end of pipe”, ou seja, de caráter 

reparatório.    

Por fim, ao sugerir uma relação diretamente proporcional entre a redução das 

PDA e o aumento da SAN, o discurso silencia sobre importantes elementos, 

imprescindíveis para possibilitar a concretização dos resultados que promete: a 

possibilidade de ações de RDA e os limites do reaproveitamento de alimentos. Afinal, 

como o alimento excedente chegará a quem dele necessita? Todo alimento que 

excede poderá se tornar comida para pessoas em vulnerabilidade alimentar?  

Estas são as interrogações que restam sem resposta quando se realiza uma 

leitura mais crítica dos textos que fazem a confrontação dos números de PDA vis-à-

vis número de famintos112, como se verifica dos seguintes fragmentos discursivos: 

[42:17] No Brasil, muitas pessoas sofrem com a fome, portanto mais um 
motivo para acabar com o desperdício. Para isso, precisamos da 
conscientização de que pedir ao garçom para levar as sobras não é motivo 
de vergonha, mas demonstra preocupação com o aproveitamento dos 
alimentos (Justificação do PL 5620/2016) (BRASIL, 2016c). 

[23:16] A FAO afirma que, o país desperdiça 22 bilhões de calorias na fase 
pós-colheita, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em níveis 
inferiores de 5% da população. Sendo assim, a doação de alimentos que 
tenham perdido suas condições de comercialização é uma medida eficaz 
para o combate à fome (Justificação do PL 10288/2018) (BRASIL, 2016c). 

[175:5] Então, é   um processo que passa também pela nossa educação sobre 
economia, porque, se não   houvesse desperdício e isso estivesse sendo 
distribuído de forma equilibrada, não haveria   fome. E isso tem a ver 
diretamente também com meio ambiente, com a qualidade do meio   
ambiente (Ata de audiência pública de 10/03/2016 do PL 738/2015) (BRASIL, 
2015b). 

 
112 Embora esse seja o discurso mais frequente, foi possível localizar um fragmento textual que se 
refere, de forma pouco específica, à necessidade de políticas públicas para o aproveitamento de 
alimentos desperdiçados: [128:16] “São muitas frentes na luta contra a fome. Mas o combate ao 
desperdício por meio de programas difundidos por todo o território nacional, que estabeleçam 
processos ágeis de aproveitamento é uma prioridade, porque pode ter resultados relevantes de 
curtíssimo prazo” (Justificação do PL 2550/2011) (BRASIL, 2011, grifo nosso).  
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Por isso, como o entrevistado E12 bem adverte, comparações entre o volume 

de PDA e a quantidade de pessoas passando fome pode ser importante para uma 

conscientização sobre a existência do desperdício, mas constitui um equívoco afirmar 

ou sugerir que esse processo ocorrerá de forma automática:  

[92:8] Eu apenas às vezes me incomodo um pouco o tipo de comparação que 
se faz entre o percentual de perda e desperdício e o percentual de pessoas 
famintas, como se houvesse correspondência direta entre elas e não há, né? 
(...) 
Tem um sentido...tem um sentido...eh.... simbólico né de dizer...importante 
né, de dizer olha, o que se joga fora corresponde ao que seria a alimentação 
de tantas pessoas, mas não é óbvio, nem evidente que o que se joga fora 
seria destinado...será desti...que ao deixar de desperdiçar você estará 
atendendo os famintos, isso não é verdade. (...) É verdade que tem um papel 
social relevante, mas você não tá equacionando, porque se não, isso pode 
levar as pessoas a se sentirem desobrigadas né com o tema da fome, 
né? 
(...) 
Então, por isso é que eu, eu diria assim, tem um significado relevante você 
fazer esse tipo de comparação, de analogia, sem com isso imaginar que 
é reduzindo o desperdício que se vai, que você vai equacionar a questão 
dos famintos. Pra mim, a redução de perdas e desperdício tem um 
significado mais forte no que se refere a reduzir o sobreuso de recursos 
naturais. (E12, homem, professor e pesquisador, grifo nosso).   

 
A construção discursiva que sugere a complementaridade entre redução de 

PDA e aumento da SAN, e esta como uma solução do tipo “ganha-ganha”, se 

estabelece a partir de uma compreensão simplificada sobre a alimentação, na medida 

em que reduz o problema da fome a uma mera ausência ou deficiência na quantidade 

de alimentos.  

Nesse sentido, uma situação concreta, que se desenrolou junto à Prefeitura 

Municipal de São Paulo, paralelamente ao projeto de lei atualmente em trâmite no 

Senado Federal – a do PLC 104/2017 – é exemplar de como a ideologização da 

alimentação resgatada se constrói num contexto em que da associação entre RDA e 

PDA só se vislumbram vantagens. 

A origem do PLC 104/2017 é o PL 6867/2013, da Câmara dos Deputados, que 

“[i]nstitui e estabelece diretrizes para a Política Nacional de Erradicação da Fome e 

de Promoção da Função Social dos Alimentos (Pefsa), fundamentada em uma 

sociedade fraterna, justa e solidária”. Chegando ao Senado Federal em setembro de 

2017, o PLC veio da Câmara dos Deputados relatado por duas comissões, a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e a Comissão da Seguridade 

Social e da Família (CSSF), com pareceres favoráveis à sua aprovação. 
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A aprovação do PL 6867/2013 na Câmara dos Deputados e sua remessa para 

o Senado, em setembro de 2017, coincidem com a aprovação, em outubro de 2017, 

da Lei do Município de São Paulo n. 16.704/2017, que “[i]nstitui e estabelece diretrizes 

para a Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social 

dos Alimentos - PMEFSA e dá outras providências”. Mais do que mera coincidência 

temporal, os textos do projeto de lei e da lei municipal compartilham do mesmo texto, 

com mínimas alterações.  

 O Programa municipal “Alimentação para Todos”, lançado em outubro de 2017 

e idealizado com base na Lei n. 16.704/2017, operacionalizaria a inclusão da farinata, 

um composto produzido a partir de alimentos próximos ao vencimento ou fora de 

padrão de comercialização, doados pela indústria, supermercados e varejo em geral, 

como medida de combate à fome e à insegurança alimentar (PMSP, 2017). 

Dando origem a uma intensa polêmica, o composto, que acabou apelidado de 

“ração humana” foi objeto de várias críticas, desde dúvidas quanto ao seu valor 

nutricional, até (e sobretudo) quanto ao desrespeito ao direito humano à alimentação 

adequada (CRN, 2017), o que levou a Prefeitura Municipal a desistir de incluir o 

produto nas cestas básicas e na alimentação escolar. 

Nos embates que se tornaram públicos, sobretudo pelos meios de 

comunicação jornalísticos, ficou evidente o conflito ideológico entre defensores e 

detratores da farinata: de um lado, numa visão mais estreita da segurança alimentar 

e do direito à alimentação, o composto deveria ser incluído na alimentação municipal 

por satisfazer necessidades nutricionais, servindo de complemento à alimentação 

convencional; de outro, considerando que a medida simplifica o problema da fome e 

da desigualdade social, fere o direito constitucional à alimentação e à dignidade 

humana.  

As manifestações de atores envolvidos no episódio da farinata confirmam a 

compreensão reduzida e descontextualizada sobre a alimentação, tornando irrefutável 

a sua incompatibilidade com os princípios e diretrizes da LOSAN, como se verifica da 

fala do cardeal Dom Odilo Scherer naquela ocasião: 

Pobre tem fome. Hábito alimentar é para quem tem disponibilidade de 
alimento e quem pode se dar ao luxo de ter uma alimentação regular, 
refeições regulares, alimentos selecionados. O pobre não tem isso (...). Quem 
se arrasta no chão por fome, eu vou deixar de atender a fome dele porque 
ele não está podendo sentar numa mesa bem posta? A necessidade é 
socorrer primeiramente a fome do pobre (BETIM, 2017). 
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No mesmo sentido teria se manifestado o então Prefeito Municipal João Doria, 

uma década antes, ao afirmar num programa televisivo que “[p]obre não tem hábito 

alimentar, pobre tem fome” (BETIM, 2017, grifo nosso). 

Por outro lado, sobre o episódio, VIEGAS (2017) à época ponderou que  

[a]nalisar um problema complexo como o da alimentação (intrinsecamente 
ligado à condição social e econômica, à cultura alimentar, a questões 
ambientais e agrícolas) sob a ótica de mercado, motivar-se por um marketing 
político desagregador, inconsequente até porque inexperiente com a coisa 
pública, e projetar soluções mágicas para esse mesmo problema pode dar 
nisso: a instituição de uma ração humana e uma farinha a base de restos de 
comida com prazo de vencimento próximo para pessoas em situação de 
vulnerabilidade, agora estendida às merendas escolares da rede pública 
municipal. 

Críticas à chamada “ração humana” também identificadas entre os 

entrevistados da pesquisa. O entrevistado E1, perguntado sobre erros e acertos sobre 

a proposta de adoção da farinata pela Prefeitura Municipal de São Paulo, afirma: 

[148:30] Só tem erro. A gente tá falando de soberania alimentar e o cara 
propõe um formulado, pozinho. Absurdo, né? 
(...) Então, assim, é erro desde a concepção até entendimento desses 
doadores, né, e como ele iria funcionar. Tá tudo errado, né? (E1, homem, 
professor aposentado e pesquisador) (grifo nosso). 
 

Já a entrevistada E13 ressalta que o alimento estar adequado do ponto de vista 

sanitário não se confunde com o seu consumo ser culturalmente aceitável, e esta é 

uma distinção de natureza ética que não teria sido observada no caso da farinata, em 

São Paulo:  

[83:15] (...) eu posso pegar tudo que nem foi feito em São Paulo, todo tipo de 
dejetos sem classificação nenhuma do quê que é apropriado pra ser 
retornado pro consumo? Esteriliza tudo e vira um cheetos e doa pra 
alimentação né? Aquele episódio claramente esbarrou num problema 
ético da doação de alimentos. Ele em termos fitossanitários, em termos 
sanitários, aquele alimento não continha muito problema. Mas eu posso 
doar qualquer coisa, uma coisa que iria pro lixo, que as pessoas avaliam 
que seria adequado já pra outro tipo de reuso eu tô utilizando pra 
alimentação humana, pra pessoas em situação de pobreza, né? (E13, 
mulher, analista técnico, grifo nosso). 

Após a saraivada de críticas contra a adoção da farinata, a Prefeitura Municipal 

de São Paulo desistiu de dar continuidade à implantação da política pública, mas isso 

não retirou o assunto de pauta. Paralelamente ao ocorrido em São Paulo, no Senado 

Federal, o mesmo tema também estava sendo avaliado no bojo do processo 

legislativo do PLC 104/2017. Neste processo foram oficiados o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (CONSEA) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) para opinar 
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sobre o PLC 104/2017, ao que se manifestaram veementemente contrários à 

aprovação do referido projeto. 

Na avaliação do CONSEA sobre o mérito do PLC 104/2017, entre as 

deficiências apresentadas estão a impropriedade conceitual que comete, confundindo 

alimento e comida, além de se valer de um conceito de segurança alimentar 

divergente daquele pactuado entre sociedade civil e governo na II Conferência de SAN 

e posteriormente incorporado pela Lei n. 11.346/2006 (BRASIL, 2006):  

[120:4] A conceituação de ‘alimento’ conforme disposto no PLC 104/2017 
é totalmente contraditória ao que o CONSEA entende e defende como 
alimento ou ‘comida de verdade’ e este é um ponto crucial da discordância 
do CONSEA com o projeto: “toda substância ou mistura de substâncias, no 
estado sólido, líquido, pastoso ou em qualquer outra forma adequada, 
destinada a fornecer ao organismo humano os elementos necessários à sua 
formação, manutenção e desenvolvimento”. Este conceito adotado pelo 
PLC 104/2017 parece destituir do alimento e da alimentação dimensões 
essenciais e definidoras, expressas nas formas de preparo, escolha e 
consumo dos alimentos. As pessoas, os grupos e as nações se definem 
historicamente por sua cultura alimentar (Nota Técnica n. 3/2017/CONSEA 
ao PLC 104/2017, de 27/11/2017) (BRASIL, 2017g, grifo nosso) 

[120:2] O PLC 104/2017 adota um conceito para “segurança alimentar” 
reduzido e extemporâneo, comumente utilizado nas décadas de 60-70. No 
Brasil, foi pactuado pela sociedade civil e representantes governamentais, por 
ocasião da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
realizada em 2004, e posteriormente disciplinado pela Lei 11.346/2006, o 
seguinte conceito: “Artigo 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 sustentáveis”. No PLC 104/2017, a 
definição de “segurança alimentar” não apresenta os atributos 
essenciais já conquistados no país tais como o alimento saudável e 
adequado, promotor da saúde e as dimensões da diversidade alimentar, 
cultura e da sustentabilidade (Nota Técnica n. 3/2017/CONSEA ao PLC 
104/2017, de 27/11/2017) (BRASIL, 2017g, grifo nosso). 

Deveras, os conceitos empregados pelo PLC 104/2017 para alimento e para 

segurança alimentar são bastante divergentes daqueles mencionados pelo CONSEA: 

[119:45] Art. 4º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:   

I – alimento - toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, 
líquido, pastoso ou em qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer 
ao organismo humano os elementos necessários a sua formação, 
manutenção e desenvolvimento;   

(...)  

III - segurança alimentar - acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais 

(...) (PLC 104/2017), (BRASIL, 2017d). 
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No mesmo sentido, mas estendendo suas considerações para confrontar a 

proposta legislativa com outras referências de alimentação e nutrição, o CNS assim 

sugere: 

[121:4] (...) considerando o Guia Alimentar para a População Brasileira 
(2014), que orienta à promoção do consumo de alimentos in natura e que se 
evitem alimentos ultraprocessados, por terem composição nutricional 
desbalanceada, e sem segurança alimentar do produto oferecido; 

Considerando que o Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-
Americana da Saúde fornece “informações baseadas em evidências para a 
formulação de políticas e regulamentações fiscais e de outros tipos 
destinadas a evitar o consumo de alimentos não saudáveis” (...) 

Recomenda: (...) 1. Não deem continuidade à tramitação do Projeto de Lei  
da Câmara n. 104/2017 sem a participação popular, por meio do controle 
social (...) (Recomendação n. 52, do CNS, de 10.11.2017) (BRASIL, 2017f). 

  
Outro aspecto também considerado problemático apontado por ambos os 

Conselhos refere-se à autoatribuída “promoção da função social do alimento” aludida 

no PLC, seja porque a considera alcançada quando o alimento se submete a 

processos de produção, beneficiamento, transporte, armazenamento, 

comercialização e exportação113, seja porque o projeto omite-se sobre os alimentos in 

natura e os minimamente processados, considerados os mais preferíveis na escala 

do Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2014). 

  O relator do PLC no Senado, o Senado Randolfe Rodrigues, também se 

posicionou na mesma linha das críticas apresentadas pelos CONSEA e CNS. Para o 

parlamentar,  

[122:4] (...) o PLC em análise, em vez de aprimorar as políticas em curso, 
cria uma nova “política de erradicação da fome” que não promove 
qualquer “função social” dos alimentos, mas que apenas estabelecem 
as condições para a industrialização e o processamento de alimentos a 
serem distribuídos por programas assistenciais, o que é  
completamente contrário às leis e políticas vigentes no País atualmente. 
Por essa razão, importantes instituições sociais brasileiras – a exemplo do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) e do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) – já se manifestaram formalmente contrárias à 
Proposição (Parecer do Senador Randolfe Rodrigues ao PLC 104/2017) 
(grifo nosso).  

Além disso, prossegue, 

[122:3] (...) o Projeto apresenta conceito ultrapassado de segurança alimentar 
e nutricional (SAN), o qual poderia implicar em ações que violem o direito 

 
113 Art. 3º do PLC 104/2017: [119:3] “Art. 3º A função social dos alimentos é cumprida quando os 
processos de produção, beneficiamento, transporte, distribuição, armazenamento, comercialização, 
exportação, importação ou transformação industrial tenham como resultado o consumo humano de 
forma justa e solidária” (BRASIL, 2017d). 
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humano à alimentação adequada, incorrendo em situações de dualismo e 
imprecisão. O próprio conceito de direito humano à alimentação 
adequada é ignorado pelo PLC, o qual, portanto, demonstra total 
desconhecimento das definições e das estratégias de SAN em plena 
execução no Brasil (Parecer do Senador Randolfe Rodrigues ao PLC 
104/2017) (grifo nosso).  

Portanto, se a erradicação da fome é um problema complexo, que não se 

identifica apenas com a disponibilização e consumo de alimentos de qualidade, mas 

forçosamente deve enfrentar a questão da desigualdade social, da dignidade humana 

e da liberdade de escolha dos indivíduos, parece pretensiosa demais a intenção do 

PLC n. 104/2017, de se considerar uma “política nacional”. 

Já com relação à pretensa finalidade de redução do desperdício de alimentos, 

é importante mencionar que o PLC a confunde com o reaproveitamento de alimentos, 

tratando-os como sinônimos, desprezando o princípio da prevenção, que consiste em 

“reduzir os impactos negativos materiais à saúde humana e ao meio ambiente, antes 

do seu ingresso no fluxo de RS” (GONÇALVES DIAS e BORTOLETO, 2014). Na 

situação analisada, a prevenção significa evitar que os alimentos ingressem no 

sistema de resíduos, o que implica repensar o consumo não apenas quando as 

matérias-primas já foram transformadas em produtos, mas, também, quando ainda 

nem se tornaram matéria-prima.  

Portanto, redução de desperdício tem relação com remodelar o consumo, e as 

formas como a sociedade e a cultura de consumo compreende a alimentação, a 

qualidade dos alimentos, o que considera comestível ou não etc. Também se 

relaciona com as práticas e técnicas que são empregadas na produção do alimento.  

Já o reaproveitamento de alimentos prescinde dessa reflexão prévia, porque 

equivale a fazer um “reuso” dos alimentos quando este já foi produzido e se inseriu na 

lógica do mercado consumidor, pela qual após uma oferta abundante de alimentos, 

restam não consumidos apenas aqueles que foram considerados inaptos do ponto de 

vista comercial, embora mantendo seus valores nutricionais. 

Na situação analisada a partir do PLC 104/2017, o que se percebe é uma 

desassociação entre a sua proposta, baseada numa interpretação mais conservadora 

e já superada de segurança alimentar, que aposta no produtivismo e no 

abastecimento no combate à fome e à desnutrição, e a compreensão da alimentação, 

tal qual preconizada nos documentos internacionais e nos círculos acadêmicos 

especializados, como direito humano, essencial à afirmação da dignidade humana.  
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Nesse sentido, não apenas questões normativas estão em disputa, mas há um 

componente ético, que dá conteúdo e significado ao alimento e às práticas imbricadas 

na sua produção e no consumo, que não pode ser desprezada. A soberania alimentar, 

em tal contexto, surge como uma leitura alternativa dos vários significados que as 

apropriações ideológicas da expressão segurança alimentar resultam. A noção de 

soberania alimentar, mais do que considerar o alimento como um elemento de 

satisfação de necessidades fisiológicas do ser humano, toma-o numa perspectiva 

mais ampla para incluir aspectos sonegados, no PLC 104/2017:  entre estes, a 

multifuncionalidade da agricultura local, sustentabilidade e alimentação de qualidade. 

A análise do PLC 104/2017, na sua origem e, sobretudo, na sua apropriação 

pelo discurso da fome encampado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, possibilitou 

constatar sentidos à segurança alimentar que a aproximam da ideia de que a oferta 

constante de alimentos, em quantidade suficiente, deve ser alcançada sem um 

questionamento o status quo: os excessos que são praticados no contexto do 

consumismo e das práticas comerciais, que geram, por sua vez, grande desperdício 

de alimentos, não são objeto de regulamentação. Redução do desperdício é 

confundida com reaproveitamento de alimentos, desconsiderando, na construção 

dessas ideias, uma importante etapa no processo de gestão de resíduos: a prevenção 

dos resíduos (GONÇALVES DIAS; BORTOLETO, 2014). 

Por outro lado, a fome é um problema interdisciplinar, que exige enfrentamento 

por diversas frentes. O reaproveitamento não deixa de ser uma das frentes possíveis, 

contudo, diferentemente do caráter totalizante que a PLC quer dar ao problema, como 

se fome fosse apenas um problema de falta de alimentos, há questões paralelas, tais 

como a geração de renda, a qualidade dos alimentos, a sustentabilidade ambiental, 

as possibilidades do uso da terra, que contribuem para resgatar as discussões sobre 

soberania alimentar, problematizando a questão do acesso aos alimentos de forma 

complexa.  

Nessa leitura, a pobreza e a desigualdade social, que impedem parte 

significativa da população satisfazer seu direito humano à alimentação adequada 

(DHAA), são obscurecidas e perdem relevância diante da solução técnica que irá 

prover a alimentação e nutrição dos indivíduos necessitados. 
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6.3.3 QI Racional-Utilitarista 

Não é preciso grande esforço para identificar uma contradição entre as PDA, 

sobretudo para alimentação humana, e a persistência da insegurança alimentar: 

ofende a lógica, o bom senso e a própria humanidade conceber um cenário em que 

esbanjamentos convivam livremente com a fome e a desnutrição; em que não se 

admita a doação de sobras, mas aceite pessoas remexendo sacos de lixo em busca 

de comida. 

Essas contradições, no entanto, são perfeitamente aceitáveis, e de certa 

maneira, esperadas, se a razão que as organiza não é a alimentação de pessoas, 

mas as vantagens financeiras que são retiradas de trocas mercantis, em que o 

alimento, mais do que servir às necessidades humanas, é reduzido a mero objeto 

comercializável. 

O RDA, nesse sentido, tem se revelado estratégico para reforçar o ideário 

neoliberal, haja vista o seu potencial conciliatório e de manutenção do status quo: 

primeiro porque promove a alimentação de pessoas em situação de necessidade, sem 

tornar essa prática um dever exigível do Estado, já que são principalmente as 

entidades do Terceiro Setor as responsáveis por coletar e distribuir estes alimentos114. 

Reforça-se, também, a ideia de alimentação não como direito, mas uma prática 

voluntária e baseada na caridade, dissociando a alimentação da dimensão cidadã, e 

oportunizando, assim, a constituição de duas classes de pessoas: as que têm e as 

que não têm direito à alimentação adequada (YAZBEK, 2008). 

Funcionando como uma espécie de chancela da lógica mercantil, já que 

oferece a quem não pode desfrutar do mundo do consumo, a possibilidade de 

sobreviver de doações, o RDA, nos países desenvolvidos, gradativamente tem se 

distanciando do seu papel histórico de prover alimentação emergencial, para se tornar 

uma fonte permanente de alimentação de um contingente cada vez mais crescente 

de pessoas incapaz de suprir suas necessidades alimentares e nutricionais, segundo 

as “regras de mercado”.   

 
114 Como visto no Capítulo 2, em que pese as primeiras iniciativas de RDA no Brasil tenham se 
impulsionado por entidades não-governamentais (Mesa Brasil e ONGs do Terceiro Setor), a 
implementação do Programa Banco de Alimentos, no âmbito do Projeto Fome Zero, produz um cenário 
diferenciado, na medida em que a presença do Estado, por meio de bancos de alimentos públicos 
municipais é fomentada mediante financiamento das estruturas materiais pelo Governo Federal.  
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No Brasil, por sua vez, o RDA emerge como prática social nos anos 1990, no 

bojo do processo de neoliberalização e na onda da “onguização” da sociedade 

(DAGNINO, 2004), sendo capitaneado por entes externos ao poder público – o 

Programa Mesa Brasil, do SESC, e organizações da sociedade civil como o Banco de 

Alimentos do Rio Grande do Sul, a ONG Banco de Alimentos e Prato Cheio, em São 

Paulo – embora deva ser registrada a tentativa de incorporação do RDA à política 

pública com o Projeto Fome Zero (SILVA, 2010b). 

Outra mudança que acompanha os projetos de lei sobre RDA diz respeito ao 

seu objeto: percebe-se que inicialmente os PLs visavam resgatar e doar alimentos 

para promover SAN, mas ao longo do tempo a GRSA passa a integrar seus objetivos, 

na medida em que resgatar é também uma forma de atuar na redução o resíduo, o 

que seria interessante para quem o produz, já que assim não precisaria despender 

recursos no seu tratamento.  

 

Gráfico 8 - Evolução dos temas SAN e PDA no contexto do RDA 

 

Fonte: Autoria própria 

A razão racional-utilitarista, que se apoia na máxima do “maior benefício com o 

menor dispêndio” vê no RDA uma solução do tipo “ganha-ganha”: ganha o doador, 

que não precisa custear o tratamento de seu resíduo e, ainda, tem sua imagem 

valorizada por cumprir sua responsabilidade social; ganha o beneficiário, que recebe 

o alimento; ganha o Estado, que divide a tarefa de garantir o direito à alimentação com 

terceiro; e, finalmente, ganham as entidades que realizam o seu objeto, a 

redistribuição do alimento. 

Contudo, na “matemática do desperdício”, não é exatamente assim que ocorre: 

em se tratando de perdas involuntárias, ou seja, aquelas que são “invisíveis aos 

agentes econômicos”, os custos são diluídos por toda a sociedade (BELIK, 2018, p. 
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12). Portanto, transfere-se para os demais elos da cadeia o custo financeiro, e para a 

sociedade e o meio ambiente, as externalidades negativas do desperdício. 

Além disso, na doação de alimentos o alimento que é ofertado é contingencial, 

sobre o qual não há praticamente poder de escolha e, por isso, nem sempre atenderão 

às necessidades nutricionais, alimentares ou culturais das pessoas que beneficia. 

No entanto, talvez o efeito mais grave de avaliar as PDA a partir de uma matriz 

custo-benefício seja, por focar nas consequências, perder de vista um questionamento 

a respeito das causas: quando não se interrogam as causas, o que se vê no alimento 

excedente é recurso desperdiçado, quando poderia, se dado um passo para trás, ser 

visto como matéria-prima que deveria ter sido poupada; e, sendo recurso 

desperdiçado, então, melhor doar do que descartar. 

Também, ao compreender de forma simplista como funcionam as cadeias 

alimentares, é comum que se associe a insegurança alimentar como resultado de 

PDA, numa relação de causa e efeito; desse modo, se houver redução de PDA, 

aumenta-se a segurança alimentar. Esse raciocínio, embora possa parecer lógico, não 

se sustenta diante da complexidade das cadeias alimentares e das regras que regem 

os processos de produção, circulação e consumo dos alimentos. 

Essas observações ficam mais claras na análise das FD5 e FD6, construídas a 

partir de uma argumentação racional-utilitarista – máximo benefício com menor 

dispêndio possível – cuja lógica está naturalizada na matriz de pensamento 

econômica:  

 FD5 – “Melhor doar do que descartar”. 

 FD6 – “A redução de PDA aumenta a SAN”. 

6.3.3.1 “Melhor doar do que descartar” 

Se pelo lado da promoção de SAN o recolhimento de alimentos contribui para 

a qualidade de vida das pessoas necessitadas, de outro, verifica-se que nos últimos 

anos o argumento da sustentabilidade ambiental tem reforçado e se tornado 

recorrente nos discursos sobre RDA: assim, não só se alimentam pessoas 

necessitadas, mas, ao impedir que esses alimentos cheguem aos aterros, contribui-

se para evitar uma série de efeitos ambientais indesejáveis, decorrentes do inevitável 

processo de decomposição da matéria orgânica. 
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Como visto no capítulo 2, embora os efeitos ambientais negativos das PDA 

tenham se tornado um political issue internacional, as dificuldades de construção de 

metodologias e estratégias para coletar, mensurar e interpretar dados do desperdício, 

de modo a prover informações suficientes para tomadas de decisão em escala 

mundial, são inúmeras, mas tem sido objeto de atenção e esforço, desde a academia 

aos policymakers. 

Esses obstáculos e lacunas, no entanto, não são impeditivos para que se 

busquem condições que beneficiem a qualidade ambiental e de vida das pessoas. 

Nesse sentido, por exemplo, é o ODS 12, que estabelece no item 12.3, a redução à 

metade do desperdício de alimentos per capita mundial, do varejo e do consumo 

individual, reduzindo perdas nas cadeias de produção e abastecimento (ONU, 2015). 

 Observando que há uma gradativa aproximação entre os temas da SAN e das 

PDA, e, sobretudo, que esta ocorre a partir de um discurso de mútuas vantagens, 

tendo por principal ponto de articulação o RDA, é que constituímos esta FD. Como 

descrito anteriormente no capítulo 2, apesar de as PDA corresponder a alimentos 

destinados ao consumo humano, diversas causas se interpõem para que não chegue 

ao seu fim. Entre as alternativas de destinação do alimento excedente, o RDA situa-

se entre as mais nobres, por se identificar mais fortemente com a sua finalidade 

original.  

No entanto, na leitura de que é melhor doar do que descartar, alguns aspectos 

da problemática que envolve PDA e SAN, que contrariam essa assertiva, precisam 

estar ocultos para que o discurso constitua um todo coerente. O trabalho de análise 

busca, portanto, trazer à luz essas partes não visíveis. 

Assim, iniciamos nossa análise retomando a noção de alimento excedente e de 

resíduo alimentar, conceitos fundamentais para situar o produto do resgate na 

hierarquia de uso para consumo humano. 
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Figura 25 – Alimento excedente e resíduo alimentar 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Papargyroupoulos et al. (2014). 

 
 

Na hierarquia do uso do alimento, entre os alimentos excedentes (surplus food), 

uma primeira e grande categorização distingue aqueles que são adequados e 

inadequados ao consumo humano, o que define tratamentos distintos para tais. O 

RDA se aplica àquela primeira categoria, tendo por objeto alimentos próprios ao 

consumo humano, e seu reuso na alimentação humana.  

No entanto, contextualizando a hierarquia do uso do alimento aos marcos da 

sustentabilidade ambiental – onde o problema do excedente alimentar não se 

restringe a decidir o que retornará ao uso humano e o que se tornará resíduo, mas 

implica, antes, considerar as pressões ambientais decorrentes do uso depletivo de 

recursos naturais e de serviços ecossistêmicos (uso de terra, água, agrotóxicos, 

qualidade do ar, energia etc.) – verifica-se uma ampliação da noção de prevenção, 

que vai além da não-geração de resíduos alimentares, mas que se estende aos bens 

e serviços ambientais que são mobilizados para a produção de alimentos. 
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Portanto, ao tratar de impactos ambientais das PDA, é fundamental ter claro 

que a prevenção diz respeito não só à adoção de medidas para impedir que o alimento 

excedente se torne resíduo, mas, prioritária e mais preferencialmente, não produzir 

alimento excedente.  

Uma observação mais cuidadosa sobre os textos, entretanto, revela sentidos 

que, apesar de uma enunciada preocupação com os efeitos dos alimentos 

excedentes, de fato, ideologizam-se ações e objetivos, sugerindo uma compreensão 

limitada e, em alguns casos, equivocada, sobre o que são as PDA, o que as originam 

e os efeitos que produz.  

De fato, o que se verificou na análise do corpus foi o argumento do “melhor 

doar do que descartar” justificado de diferentes formas, orbitando, sobretudo, em torno 

de benefícios ambientais e econômicos. 

Benefícios ambientais: “melhor doar do que descartar” é uma noção que faz 

sentido porque, primeiro, já foram mobilizados recursos e produzidas externalidades 

negativas para o ambiente na produção do alimento. Segundo porque, se o alimento 

não é encaminhado para o consumo humano, a sua finalidade não é alcançada 

integralmente, o que implica efeitos ao meio ambiente. 

[42:18] É sabido que o Brasil desperdiça cerca de 30% da produção na fase 
pós-colheita. De acordo com o site Hype Science, na internet, “todos os anos, 
cerca de 1,4 bilhão de hectares de terra são usados para produzir alimentos 
que serão desperdiçados. Como um número tão grande tende a ser difícil de 
visualizar, isso é mais do que 25% de toda a terra agrícola do mundo. É 
também o equivalente a 200 Irlandas. Esse desperdício de solo é um 
problema ainda maior quando você analisa quanta terra é desmatada para 
campos agrícolas, quantas espécies são invadidas e quantas plantas e 
animais estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat. E isso é só 
terra – a água que é usada para produzir comida desperdiçada é três vezes 
o volume do Lago Léman, ou três vezes o que flui pelo Rio Volga, os maiores 
da Europa. Em outras palavras, cerca de 35% do nosso consumo de água 
doce é jogado no lixo. Outros 30% desperdiçados são os fertilizantes 
aplicados aos terrenos agrícolas, o que também tem um impacto 
significativo sobre o meio ambiente. Outra coisa que impacta a natureza 
são os gases de efeito estufa que são produzidos por esses alimentos 
jogados fora: aproximadamente 3,3 bilhões de toneladas destes gases 
vão direto para nossa  atmosfera já sobrecarregada”. 

Por fim, inspirado na lei francesa  recentemente aprovada (Loi n° 2016-138 
du 11 février  2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire),  relativa 
à luta contra o desperdício alimentar, proponho  dispositivo com esse mesmo 
fim. Assim, sugiro a adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da 
obrigatoriedade  de que alimentos ainda próprios para consumo, mas 
que  não serão reutilizados por estabelecimentos, sejam  doados a entidades 
beneficentes (Justificação do PL 5620/2016) (BRASIL, 2016c, grifo nosso). 
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O texto insinua, pela posição sequencial dos dois parágrafos, que existe uma 

relação entre o problema relatado e a proposta de ação; ou, mais precisamente, há 

uma sugestão de que os prejuízos ambientais listados no primeiro parágrafo podem 

ser enfrentados com a adoção da medida descrita no segundo.  

No entanto, se observarmos com mais atenção, veremos que os problemas 

listados são decorrência do processo produtivo de alimentos, ou seja, estão situados 

à montante da cadeia, quando a interferência nos modos de produção pode impedir 

ou mitigar os aludidos efeitos negativos ao meio ambiente. Os impactos decorrentes 

da produção excessiva não se alteram pelo aproveitamento desses alimentos, que é 

a situação referida no segundo parágrafo: estes, que estão à jusante da cadeia, na 

etapa do consumo, produzem outros efeitos ambientais relevantes, devendo ser 

abordados de forma diferente daqueles primeiros.  

A mesma impropriedade lógica é sugerida no PL 3070/2015115, que propõe 

alterações na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De fato, como o autor 

do projeto expõe, a produção de alimentos é impactante do ponto de vista ambiental, 

mas, diferente do que parece pressupor, as ações propostas não atuam antes da 

produção:   

[54:12] Além disso, importante ressaltar que esse não é todo o problema. 
Segundo Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma), a produção de alimentos em escala  global 
é uma das principais responsáveis pelo desmatamento e o esgotamento  
da água. Nada menos que 80% do desmatamento é motivado pela expansão 
de áreas agricultáveis e pasto para animais de corte. A perda de espécies 
animais e de biodiversidade acaba sendo a “consequência natural”, 
deste processo descontrolado (Justificação do PL 3070/2015) (BRASIL, 
2015j). 

[54:19] A finalidade desta proposição é, além de dar o devido tratamento 
ambiental aos resíduos de alimentos, proporcionar a distribuição de 
alimentos aptos ao consumo humano àqueles que deles necessitam,  
promovendo a segurança alimentar da população; ou destiná-los ao consumo  

 
115 No PL 10260/2018 (BRASIL, 2018b) é possível verificar a mesma confusão, propondo o 
enfrentamento dos prejuízos ambientais oriundos da produção excessiva de alimentos mediante ações 
que visam a redução de PDA, ou seja, intervenção quando o alimento já foi produzido: [25:8] “Dados 
de 2011 apontam que cerca de 1,3 bilhão de tonelada de  comida, representando em torno de 1/3 da 
produção mundial, são perdidas ou  desperdiçadas anualmente, significando uma contínua e 
injustificável sangria  nos recursos vitais do planeta e na economia das nações, e sendo um fator de  
desequilíbrio ecológico e social, uma das causas do aquecimento global e um  importante obstáculo à 
resolução do problema da fome crônica que ainda aflige  mais de 800 milhões de pessoas em todo o 
mundo” e [25:14] “Este projeto tem por objetivo envolver as indústrias e comércios de  alimentos em 
políticas de combate ao desperdício de alimentos. Além de diversas entidades assistenciais, nosso 
País já possui boas estruturas governamentais como os Bancos de Alimentos e o Mesa Brasil SESC 
para realizar a captação de alimentos contra a fome e o desperdício”. 
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animal ou à compostagem, nessa ordem, quando forem impróprios ao  
consumo humano (Justificação do PL 3070/2015) (BRASIL, 2015j). 

Além disso, outro equívoco que se identifica entre os projetos de lei é a 

suposição de que melhorias no aproveitamento dos alimentos implicará, 

necessariamente, redução de resíduos: 

[11:14] Há de se ressaltar, também, outros benefícios decorrentes da 
proposição. No campo ambiental, além do aumento do aproveitamento da 
produção alimentar, haveria um menor volume de material orgânico 
sendo encaminhado para aterros sanitários. Haveria economia de gastos 
públicos com assistencialismo e mesmo com saúde, pois pessoas 
marginalizadas estariam menos sujeitas a enfermidades decorrentes da má 
alimentação (Justificação do PL 6409/2019) (BRASIL, 2019k, grifo nosso). 

 
Nessa construção discursiva verifica-se uma postura reformista do sistema 

alimentar, na medida em que toma como ponto de partida a preexistência dos 

alimentos excedentes, quando, de fato, a prevenção que melhor beneficia os recursos 

ambientais e serviços ecossistêmicos é a que reduz a produção na fonte, como fica 

claro na hierarquia do uso do alimento.  

Além disso, afirma que, tornando obrigatório o RDA, haverá  redução do volume 

de alimentos encaminhado aos aterros, ignorando que parte significativa dos resíduos 

gerados no Brasil não recebe destinação ambientalmente correta; não atenta, 

também, para o fato de que as operações de resgate e distribuição de alimentos, ainda 

que objetivem o máximo reaproveitamento, também são responsáveis por gerar 

resíduos, já que a coleta sempre está sujeita à imprevisibilidade sobre a natureza, 

quantidade e qualidade do alimento resgatado, como fica evidenciado nas falas de 

duas entrevistadas: 

[82:18] Geralmente as instituições, pelo menos as que eu conheço, 
conseguem dar um bom destino pra esse alimento e também acontece de se 
sobrar, o que pode acontecer na semana de vir muita doação de um 
produto só, que isso é um grande problema nas instituições sociais. 
Você tem um grande volume de banana, um grande volume de ovos, por 
exemplo. Aí elas acabam...algumas até redistribuindo por exemplo pras 
famílias né. Então, se trabalha com criança, então você faz ali uma sacolinha 
e os pais levam pra família. Isso acontece bastante, dessa redistribuição. 
(...)Então, elas acabam dando um destino. Mas eu acho que o grande 
desafio é quando você recebe muita coisa de um produto só (E2, mulher, 
fundadora de empresa, grifo nosso). 

[87:59] Isso. Assim, por exemplo, a gente tem roteiros. Então, eu tenho 
roteiros que eu passo nas lojas do mercado. Eu não posso precisar o que 
eles vão doar e na quantidade, mas eu sei que eles vão doar, né. (...) Ou 
folhosos, ou legumes, ou frutas, então a gente tem mais ou menos uma 
ideia do que a gente regularmente arrecada. Mas eu jamais posso precisar 
o quê e em qual quantidade. (...) E se acontecer, por exemplo, eu tô numa 
safra muito boa de melão... Então, eu tô recebendo muito melão. O quê que 
a gente faz? Entra a dimensão educativa. Eu vou ensinar essas 
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manipuladoras, essas cozinheiras da instituição a aproveitarem melhor esse 
melão. Técnicas de congelamento, fazer um doce com melão, uma 
preparação, enfim, aí entra a dimensão educativa do programa. Desperdiçar 
jamais (E4, mulher, gerente de assistência, grifo nosso). 

 
Desconsidera, também, que, na prática, não é incomum que as doações no 

RDA sejam utilizadas pelos doadores como forma de transferir os custos da 

disposição correta, como observado pelo pesquisador da Embrapa Agroindústria de 

Alimentos, Dr. Antonio Gomes Soares, durante a audiência pública do PL 738/2015:  

[189:17] Assim como já vimos também que supermercados, quando eles 
doam para bancos de alimentos, querem doar o que é resto também. 
Sabem por quê? Porque, na maioria desses locais, o lixo é pago para ser 
retirado, não é de graça. Então, quanto menor for o lixo dele, menor é o 
custo operacional com o   lixo. Ele tende a repassar os produtos que podem 
ser até consumidos num banco de   alimentos, que podem ser distribuídos, e 
também o lixo. E, depois, o pessoal lá tem que   se virar para fazer a triagem 
e seleção (Ata de audiência pública de 16/06/2016, no processo legislativo 
do PL 738/2015) (BRASIL, 2015b, grifo nosso). 

Nessa hipótese, em que a doação serve de pretexto para a transferência 

indevida dos custos da disposição de resíduos, no projeto de lei cujo excerto é 

examinado, e em outros analisados, não há referência a instrumentos legais para 

reprimir esse tipo de ação, tais como multas e advertências de natureza 

administrativa.  

O reaproveitamento de alimentos, e a sequente destinação correta de resíduos, 

são medidas que podem, de fato, favorecer a gestão de resíduos alimentares, 

promover benefícios ambientais e, sobretudo, contribuir para elevar a qualidade de 

vida de pessoas em vulnerabilidade alimentar.  No entanto, são ações paliativas, que 

não enfrentam o problema da produção excedentária e das PDA; daí a recorrente 

“incoerência” dos discursos nos projetos de lei que reconhecem o problema ambiental 

como reflexo da superprodução de alimentos, mas, em vez de propor ações para 

redimensioná-la, silenciam sobre a origem do excesso e sugerem o seu 

direcionamento ao consumo dos excluídos.  

Essa mesma estrutura discursiva, que identifica a raiz do problema, mas sugere 

enfrentar os efeitos e não a causa, é encontrada em outros fragmentos textuais no 

corpus, em outros projetos de lei, como, por exemplo, os PL 9202/2017, PL 690/2019 

e PL 2874/2019, que evidenciam a mencionada compreensão estreita das causas de 

PDA e de suas consequências. 

Assim, fica claro que, tomando o alimento excedente como uma realidade dada 

e preexistente, faz todo sentido afirmar que é “melhor doar do que descartar”. No 
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entanto, para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos avanços da produção 

de alimentos sobre recursos naturais, é crucial o enfrentamento das causas da 

insustentabilidade dos padrões de produção e consumo, o que torna mais apropriado 

dizer “melhor não produzir do que doar”. 

Benefícios econômicos: Em vista de inexistir uma política fiscal para 

favorecer doações116, o benefício mais imediato e evidente para quem doa parece ser 

a possibilidade de se isentar de custos relacionados à gestão dos resíduos 

decorrentes de PDA, como se reconhece nos seguintes fragmentos:  

[100:24] A outra questão, pra ele é muito bom ele não ter que dar destino 
praquele produto, porque às vezes ele vai ter que pagar um caminhão 
pra poder tirar o alimento da loja dele e encaminhar pro aterro ou pra 
qualquer outro destino. Então, ele não precisa se preocupar com esse 
excedente. O Banco de Alimentos vai lá no doador, vai lá naquele 
estabelecimento e capta esses alimentos, né (E7, mulher, nutricionista, grifo 
nosso). 

[5:14] Os supermercados, bares e restaurantes podem dar uma contribuição 
significativa para reduzir o desperdício de alimentos no Brasil, mediante a 
adoção, muitas vezes de medidas simples e que podem gerar uma 
expressiva redução de custos para as empresas (Justificação do PL 
690/2019) (BRASIL, 2019c, grifo nosso). 

A vantagem da doação, no entanto, nem sempre parece evidente ou 

interessante aos doadores, sobretudo ante a percepção da doação como um risco de 

responsabilização jurídica. A entrevistada E17, nesse aspecto, vai além e acrescenta 

que a doação, para se tornar atrativa, não basta apenas evitar custos, seria também 

necessário que garantisse lucro: 

[90:1] (...) porque muitas vezes dentro da empresa, pensando na instituição, 
muitas vezes a gente é barrado em prol do lucro, né? 
“Ah não, isso vai me gerar mais mão de obra”, “isso vai me gerar mais” ...” ah 
vai te trazer benefício pro meio ambiente”, “vai te trazer benefício social”, “vai 
te trazer um benefício”... Não. Enquanto não provar pra eles que eles têm 
um lucro... Eh, todos os outros ganhos são descartados (E17, mulher, 
especialista do setor supermercadista, grifo nosso). 

 
Essa fala converge com o que se identificou na análise da FD1, sobre receio 

de responsabilização jurídica do doador: a preocupação com eventuais demandas 

judiciais é um fator que pesa desfavoravelmente, contudo, o fato de a doação não 

 
116 Ao nível federal continua em vigor, mediante emendas de prorrogação renovadas anualmente, o 
Convênio ICMS n. 18/2003 (BRASIL, 2003b), do Conselho Nacional Fazendário (CONFAZ), que trata 
de isenção de ICMS a operações relacionadas ao Programa de Segurança Alimentar do governo 
federal (Projeto Fome Zero). 
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gerar benefícios diretos, ao lado da desconfiança a respeito do destino dos alimentos, 

também são fatores influentes na motivação da recusa em doar. 

No entanto, outros entrevistados observam que os custos das PDA e do 

respectivo descarte já estariam “pagos”, uma vez que são transferidos para outros 

elos da cadeia de alimentos. Nesse sentido, o entrevistado E9, por exemplo, refere-

se en passant à transferência do custo das PDA para o produtor, e também para o 

consumidor, prática corrente nas relações negociais com supermercados:   

 
[93:36] [Entrevistadora] Ou seja, quer dizer, a destinação desses alimentos, 
pra uma doação, até seria interessante, nesse sentido, de evitar esse custo 
do recolhimento desses alimentos; primeiro, né? De não ter esse desperdício, 
e... 
[E9] O segundo, é não ter o custo. (...) São duas coisas, né? Assim, quando 
a gente para pra pensar: ‘cê tem o custo do desperdício e o custo... é... pra 
descartar o desperdício. Tem uma equação aí, meia... 
[Entrevistadora]  Os produtos que são recolhidos pelos próprios fabricantes 
são os industrializados; FLV, então, o prejuízo é todo do supermercado. 
[E9] O prejuízo é todo do supermercado, mas muitos supermercado 
acaba renegociando isso com o produtor. De uma certa forma, de outra, 
que paga isso é o produtor. Ou o consumidor (E9, homem, diretor 
presidente, grifo nosso). 
.  

Comentando as causas para a constituição de PDA no Brasil, o entrevistado 

E1 pondera que a forma com que as cadeias de alimentos se estruturam contribui 

para a invisibilidade dos excedentes e das perdas em razão da diluição dos custos 

por seus elos. Contraria, assim, a noção de que quanto menor as PDA, há maior 

oferta, o que leva a menor preço, e, consequentemente, à ampliação do acesso:  

[148:2] Entrevistadora: E quem ou que seriam, na sua percepção, os 
responsáveis pelas perdas e desperdício de alimentos no Brasil? 
E1: Falta de informação, informação de mercado, informação técnica. A outra 
é estrutura de...estrutura econômica né. A gente chama de estrutura 
econômica monopólios, oligopólios e concorrência perfeita. Obviamente não 
tem concorrência perfeita no Brasil, você tem uma economia cada vez mais 
concentrada. Então, o custo das perdas e desperdícios são diluídos, são 
socializados né, entre os outros diversos elos e o consumidor. Então, 
se tivesse uma estrutura mais competitiva onde de fato fosse importante 
reduzir custo né, haveria um olhar diferente pra isso (E1, homem, 
professor aposentado e pesquisador) (grifo nosso). 

Nessas circunstâncias, em que os doadores não se sentem estimulados a doar, 

uma estratégia para dinamizar o resgate de PDA e que tem apresentado ampla 

adesão entre os parlamentares brasileiros é a doação obrigatória de alimentos aptos 

ao consumo humano, em prática na França desde 2016.  

[73:6] Como não podemos esperar que os agentes privados  tomem a 
iniciativa para dar a destinação correta a estes tipos de  alimentos, 
abrangemos no rol de obrigados a este projeto de lei não só os  comerciantes, 
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mas também os produtores de alimentos, pois, desta  forma, os bancos de 
alimentos e entidades que pratiquem colheita urbana  poderão obrigar 
que os produtores rurais lhes entreguem os alimentos  com formas não 
adequadas para a comercialização (Justificação do PL 2131/2015) 
(BRASIL, 2015e, grifo nosso). 

[31:13] Dessa forma, acreditamos que medidas para obrigar 
supermercados e restaurantes de grande porte a doarem alimentos, 
atendidas  certas exigências, isentando-os de responsabilidade civil e 
penal é um  importante passo para a redução do desperdício e, 
consequentemente, para o  combate à fome no Brasil. Em vez de jogar 
no lixo milhares de toneladas de  alimentos, esses produtos poderão ser 
distribuídos para os que deles  necessitam. 

A esse respeito, convém informar que a França aprovou um projeto de lei que 
proíbe supermercados de descartar alimentos que não tenham sido vendidos. 
A penalidade para o infrator pode chegar a multa de até 75 mil euros ou dois 
anos de prisão (Justificação do PL 8874/2017) (BRASIL, 2017e). 

Nos últimos anos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal receberam 

diversos projetos de lei inspirados na lei francesa: entre 2015 e 2019 foram 

contabilizados 31 projetos de lei relacionados à RDA no Brasil, sendo que 20 destes 

pretendem tornar a doação obrigatória em certas circunstâncias, e 12 deles fazem 

referência expressa à Lei 2016-138 (FRANCE, 2016). 

Embora nenhum desses projetos tenha sido até o momento aprovado, o 

número expressivo de iniciativas para regulamentá-la parece indicar uma preferência 

do legislador por essa estratégia, possivelmente porque, a priori, a doação obrigatória 

parece ser benéfica para todos os envolvidos: às entidades beneficiárias porque, uma 

vez que as empresas devem buscá-las para fazer as doações, haveria redução no 

seu esforço para conseguir doadores; ao Estado porque, como principal responsável 

pela promoção do direito à alimentação, o aumento no volume de RDA deve reduzir 

as cobranças e aliviar a pressão para dar cumprimento ao seu dever legal; e, 

finalmente, para as empresas, tendo em vista que, mesmo que involuntariamente, 

deve reduzir custos com a disposição correta dos excedentes alimentares, promover 

a imagem corporativa de responsabilidade social e, finalmente, possibilitar a revisão 

de processos e pontos de PDA da sua atividade. 

Quanto a esse último efeito, aliás, três entrevistadas, que estão diretamente 

envolvidas em operações de RDA no Brasil, observam o mesmo fenômeno: a adesão 

às doações comumente gera a percepção das PDA e a conscientização sobre a 

necessidade de melhorias nas atividades e redução do desperdício: 

[87:18] (...) o Mesa ele acaba sendo paradoxal, porque a gente precisa da 
doação do alimento pra atender a outra ponta, só que nessa relação com 
os doadores, a gente acaba contribuindo pra que ele aprimore seus 
processos e tenha menos perda. Então, o trabalho de buscar novos 
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doadores é incessante, permanente, porque muitas vezes a gente contribui 
para a redução do desperdício de um determinado doador (E4, mulher, 
gerente de assistência, grifo nosso). 

[88:22] Tem...tinha uma de macarrão. E agora parece que eles estão dando 
outro destino porque ...engraçado, porque a gente começa a retirar daí ele 
começa a receber o recibo e ele vê o tanto de toneladas que eles doam. A 
gente acha que eles param para ver e falam: “ah a gente vai vender isso aqui 
né, não dá pra...” 
(...) Do macarrão, ele parou né, porque ele tá revendo, provavelmente vai 
vender né, porque macarrão quebrado...mas mesmo assim né... 
Tem supermercado que às vezes para, porque às vezes dá um volume 
muito alto de doação e aí fala “não, tá estourando a minha cota, preciso 
ver o que tá acontecendo” (E10, mulher, gerente de associação civil, grifo 
nosso). 
 
[98:25] Sim. A gente fez um favor enorme pras empresas porque muitas 
não tinham nem noção do que elas perdiam. Hoje existe até a própria...não 
vou dizer que isso foi só por nossa causa, é lógico né, mas enfim, hoje existe 
até um trabalho da... Embrapa, Febrabam, tá vindo tudo, menos o nome 
deles...é aqui na Lapa que eles cuidam dos supermercados do Brasil, que 
eles são... ABRAS...tava vindo tudo...e eles agora têm um curso de 1 ano 
on-line pra supermercados combaterem perdas né, então é algo que 
realmente tem que ser pensado. (E11, mulher, presidente executiva e 
fundadora, grifo nosso). 

Ainda que a doação de excedentes para alimentação humana possua um 

inegável valor moral e humanitário, podendo contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida e nutrição das pessoas em situação de vulnerabilidade, é fundamental que 

esses benefícios não obscureçam a imprescindibilidade de se promover mudanças 

nos padrões de produção e consumo de alimentos. Afinal, se o que excede pode 

parecer útil, na medida em que há a possibilidade de direcioná-lo para pessoas 

necessitadas – e, nessa hipótese, faz sentido pensar que é “melhor doar do que 

descartar” – não se pode perder de vista a natureza disfuncional das PDA, planejadas 

por um sistema que visa produzir e consumir cada vez mais, concentrar riqueza e 

socializar os prejuízos ambientais. 

Por isso é crucial compreender que, para que o arranjo PDA-RDA-SAN seja 

aceito como solução ganha-ganha, partes da sua origem e das suas consequências 

precisam ser ocultadas. Para que seja “melhor doar do que descartar”, é necessário 

que se atribua às PDA o caráter de “realidade”, partindo-se do pressuposto de que 

produzir em excesso é um dado, parte do sistema; que fatores estéticos, como 

padronização e aparência do alimento, são aceitáveis; que se reconheça como 

“normal” a existência de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. 

Dessarte, para sustentar essa narrativa, é preciso escamotear as origens das 

PDA, ou seja, é preciso justificar e explicar a sobreprodução de alimentos em termos 
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aparentemente racionais, mas cuja coerência só se sustenta porque partes da 

realidade são desconsideradas.  

Assim, entre os achados da pesquisa, verificamos que uma dessas explicações 

pode ser encontrada no discurso de certos atores envolvidos direta ou indiretamente 

com o RDA, ainda que pertencentes a grupos distintos: a de que há uma relação 

imediata entre geração de PDA, oferta e preço. Identificamos argumentos que, de um 

lado, compreendiam o aumento de PDA como indutor de redução de oferta e, 

consequentemente, aumento de preços; de outro, que a redução de PDA determinaria 

o aumento de oferta, e este, a redução de preços.  

[6:9] O tema do desperdício de alimentos é um dos mais sérios e urgentes do 
mundo atual. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO, sigla em inglês) em 2013 estimam que são perdidos 
(involuntariamente) ou desperdiçados (descartados voluntariamente), 
anualmente, cerca de 1,3 bilhão de tonelada de alimentos em todo o planeta, 
equivalentes a 1/3 de toda a produção mundial. Os efeitos dessas perdas 
proporcionam malefícios significativos à sociedade, constatados em 
prejuízos econômicos, em contexto de redução da oferta e consequente 
aumento dos preços do produto (Justificação do PL 2874/2019) (BRASIL, 
2019f, grifo nosso).  

[55:2] Se se lograsse reduzir substancialmente o grande volume de 
alimentos descartados haveria, indubitavelmente, uma redução no 
preço final ao consumidor. Por outro lado, o que é o foco deste projeto, 
seria muito importante uma melhor administração dos alimentos, evitando sua 
perda desnecessária no lixo. Vegetais muito maduros ou com má aparência 
muitas vezes ainda estão íntegros e podem ser consumidos perfeitamente; 
outros, em condição inferior, podem ser aproveitados para consumo animal e 
por fim aqueles já deteriorados podem ser destinados à compostagem, para 
a produção de adubos orgânicos (Parecer do Relator Chico D’Ângelo na 
CSSF ao PL 3070/2015) (BRASIL, 2015j, grifo nosso). 

[149:19] Perdas e desperdícios reduzem a disponibilidade de alimentos, 
geram menores recursos para produtores, aumentam os preços para os 
consumidores e são deletérios para o meio ambiente, em razão da 
utilização não sustentável de recursos naturais. Além disso, medidas 
para combater o desperdício são fundamentais para avançar na luta 
contra a fome. Por todos esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres 
Pares para a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos (Justificação 
do PL 3557/2019) (BRASIL, 2019h, grifo nosso). 

[93:24] Então, essa é uma nova fase, vamos dizer, do comércio, da 
preocupação de eles voltar a uns elos da cadeia, e rediscutir a melhor forma 
para evitar o desperdício... (...) evitando o desperdício de alimentos, você 
consegue ter um preço mais justo pra população. Então, assim, na 
medida em que o desperdício ele gerou a preocupação da doação, ela até 
tem aumentado, por quê? Porque hoje, se ele descartar no meio ambiente, 
nos aterros, vamos dizer, ele tá tendo um outro problema, que é com o meio 
ambiente... (E9, homem, diretor presidente, grifo nosso). 

[94:89] Bom eh...tem uma relação evidentemente na medida em que 
é...diminui a disponibilidade de alimentos...Né, e inclusive alimentos que 
poderiam eventualmente nessas condições chegar a um preço mais 
acessível para parte da população que justamente deveria tá 
consumindo mais esses alimentos, tô falando principalmente eh...dos 
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hortifrutigranjeiros, mas é...mesmo quando você pensa em cereais e grãos 
de uma forma geral que são menos perecíveis, você também existe perda né 
(E6, homem, consultor legislativo, grifo nosso). 

No entanto, esse modo de representar a realidade, em que a redução de PDA 

promove aumento de disponibilidade e redução de preços, simplifica demasiadamente 

a complexidade das relações na cadeia de produção e distribuição de alimentos, bem 

como os mecanismos de composição de custo e de formação de preço. Na aparente 

racionalização dos fatores econômicos “esquece-se” de que o volume de PDA não 

interfere na relação oferta-demanda porque o seu custo não é suportado por quem o 

produz, mas é repassado para outros elos da cadeia.  

 Assim, nesse modo de compreender, uma vez que é possível gerenciar, mas 

não é possível eliminar as PDA, torna-se necessário encontrar instrumentos e 

soluções técnicas para reduzir os impactos ambientais associados ao resíduo 

alimentar. Grosso modo, ou se lida com as PDA na fonte, ou seja, impedindo sua 

formação; ou a aceita como dada, tratando-a antes que se torne resíduo. 

Nesse último sentido, o RDA assume papel fundamental para justificar e atuar 

em favor da manutenção do status quo, pois possibilita às PDA um destino digno, que 

não se limita a apenas alimentar “pessoas”, mas alimentar “pessoas necessitadas”; 

ao dar um fim útil às PDA, o RDA redime o resíduo alimentar, impedindo de se tornar 

“lixo”; e, finalmente, ao colocar foco em ações que dão destino adequado às PDA, 

afasta a atenção das suas origens, torna-as aceitáveis e, em certa medida, desejadas. 

Por outro lado, o fatalismo com que essa narrativa idealiza as PDA – destinadas 

a se tornar resíduo ou ser empregada em outro uso não-econômico – tira de visão 

possibilidades de prevenção de resíduo mais úteis do ponto de vista comercial, como, 

por exemplo, a criação e o desenvolvimento de “mercados sociais” (social markets), 

ou seja, negócios que se situam no espaço intermediário entre os negócios 

convencionais do varejo e o RDA. 

Assim parece ser para a entrevistada E2, que vê nos alimentos excedentes 

uma alternativa ao RDA, com a possibilidade de constituição de novos produtos em 

empresas do mercado convencional, assim como a abertura de nichos de mercado, 

sobretudo para empresas de impacto social voltadas à comercialização de alimentos 

sub-ótimos: 

[82:1] Eu acho que de certa forma, Mônica, tem uma tendência vai, vou falar, 
mundial, generalizando bastante assim, pro globo, de empresas de impacto 
social, empresas que se proponham a resolver problemas sociais de 
uma forma geral e ganhar dinheiro com isso, digamos assim né. 
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Em vários segmentos, saúde, educação, alimentação, então acho que isso 
virou tendência mundial. Não vai ser diferente aqui no Brasil. Tanto essas 
empresas de conexão de alimentos ou venda de alimentos né. Cê já vê que 
tem um monte de empresa que vende produto próximo do vencimento 
ou empresas na área de saúde, educação e etc. etc. Acho que é uma 
tendência mundial. Veio pra ficar. E tende a só se consolidar mais. 
Logicamente que aqui no Brasil a gente lida com desafios inerentes a nossa 
cultura né. Você buscar remuneração desses negócios não só de 
alimentos é um caminho. Você encontrar mercado, pessoas que estejam 
dispostas a pagar por esse tipo de serviço, digamos assim, é um dos 
desafios do amadurecimento do país. Pra mim é um caminho natural e 
longo. Eu já tô trabalhando no Connecting há 4 anos né. Eu não acho que 
essas empresas de uma forma geral vão tomar o lugar ou vão substituir o 
Estado porque os programas sociais eles são muito mais profundos e 
sistêmicos e complexos que uma empresa não vai resolver né (E2, mulher, 
fundadora de empresa, grifo nosso). 

O entrevistado E5 também vislumbra alternativa às PDA, destinando de forma 

útil o alimento excedente no varejo, sem ter que recorrer exclusivamente ao RDA: 

[96:13] No caso dos supermercados sociais, são formatos varejistas que 
vendem alimentos que estão próximos da data de validade ou alguns 
até que passaram da data de validade, mas é aquela data de validade 
que indica qualidade sensorial, que é o mel, a farinha, etc., algumas 
bebidas que...não bebidas lácteas. E aí eles vendem por um preço bastante 
reduzido e às vezes tem até de graça. Então, quando eu tive lá no Wefood 
da Dinamarca em dezembro de 2017 a gente foi numa missão financiada pela 
Comissão Europeia pra conhecer as boas práticas pra redução de perdas e 
desperdício na Dinamarca, na Ingla...a gente teve também na França, na 
Bélgica e na Holanda. E aí na Dinamarca uma das instituições que a gente 
visitou foi esse supermercado Wefood (E5, homem, analista sênior, grifo 
nosso). 

Embora este formato de comercialização pareça interessante, no Brasil há 

questões que devem ser tratadas previamente, como observa o entrevistado E5: o 

arcabouço normativo sobre validade dos alimentos como já discutido na FD2, do QI 

Humanitarista; e possíveis impactos desse modelo na concorrência com outros 

pequenos negócios. 

[96:19] Então na rede de supermercados sociais Wefood, da Dinamarca, se 
você for lá você vai ver, por exemplo, alguns cereais em caixinhas, como 
farelo de aveia, farelo pra preparo de papinhas, esse tipo de coisa, que nestes 
casos eles são do tipo "best before", que indica qualidade e não a data de 
validade em termos de segurança do alimento. E aí eles podem vender por 
um preço bastante reduzido ou disponibilizar de graça como se fosse 
um Banco de Alimento este tipo de alimento que já passou da data “best 
before”, como também mel, como também algumas bebidas, como 
cerveja, eles podem, agora outros não eles não podem, laticínios eles 
não podem, mas esse tipo de...essa questão ainda não foi avaliada no 
Brasil. No Brasil a gente tem só um tipo de validade seja qual for o 
alimento, se tiver passado a data de validade de fato não pode ser doado 
(E5, homem, analista sênior, grifo nosso). 

[96:9] A gente não tem no Brasil, mas o Brasil como eu falei é muito complexo. 
A gente tem muitas feiras livres no Brasil. São Paulo são mais de 800 né, nas 
cidades do interior também e tal. Então, se a gente for pensar nesse tipo 
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de formato varejista quê que pode se dizer, ah, isso aí vai gerar uma 
concorrência desleal, o feirante, o pequeno mercadinho e tal, tem 
questões que tem que avaliar, mas que algo tem que ser feito tem que 
ser feito (E5, homem, analista sênior, grifo nosso). 

Dessarte, da perspectiva dos benefícios econômicos, observamos que em 

torno do RDA são construídos discursos que buscam justificar, à luz de uma 

perspectiva racional-utilitarista, porque é “melhor doar do que descartar”. No entanto, 

ao buscar as bases dos argumentos que são mobilizados para explicar as PDA, 

pudemos constatar que a sua aparente racionalidade depende de recortes da 

realidade em que se ocultam as suas origens, para constituir uma versão da realidade 

que as toma como um dado certo e acabado; e, excluindo do debate estratégias 

alternativas, como a constituição dos mercados sociais para alimentos sub-ótimos, 

depositam no RDA a alternativa lógica para prevenir resíduos e promover SAN. 

6.3.3.2 “A redução de PDA aumenta a SAN” 

Embora o princípio racional-utilitarista reivindique que toda atividade 

econômica se oriente pela maximização dos benefícios e minimização do dispêndio, 

essa é uma relação que nem sempre parece presente. É o que ocorre, por exemplo, 

quando, em diversos trechos ao longo do corpus vê-se suscitar o paradoxo entre o 

enorme contingente de famintos e os números bilionários de PDA no mundo, pois não 

parece lógico ou sensato que aquilo que sobra, simplesmente não siga para onde 

falta.  

[144:15] Para universalizar a solução do problema, é mister que se resolva o 
entrave legal criado pela legislação federal. Não é admissível que um país 
com tantos famintos, como ainda é o Brasil, desperdice tanta comida 
por medo de que o ato de ajudar possa ser punido como um crime 
(Justificação do PL 1788/2015) (BRASIL, 2015d, grifo nosso). 

[3:21] O fato é que a legislação não conseguiu resolver o paradoxo de 
termos tanto lixo alimentar e tantas pessoas famintas no País. O que 
vimos propor é exatamente a mitigação desse paradoxo por meio de três 
medidas simples e eficazes, que passam longe do desrespeito do direito à 
propriedade privada (Justificação do PLS 503/2015) (BRASIL, 2015a, grifo 
nosso). 

[9:11] Do ponto de vista da saúde pública, o Projeto de Lei nº 4.517, de 2016, 
é claramente meritório. A instituição de data para a mobilização social em 
torno da conscientização acerca do não desperdício de alimentos é de 
estimável importância, pois chama atenção da sociedade para a mazela 
social da fome, que ainda atinge parcela da população brasileira 
(Justificação do PLC 36/2018) (BRASIL, 2018a, grifo nosso). 

[14:15] O Brasil, de acordo com a FAO, figura entre os dez países que mais 
desperdiçam alimentos em todo mundo. São desperdiçadas 22 bilhões de 
calorias, o que, em 2013, correspondeu a 26,3 milhões, ou quase 10%, de 
toda a produção naquele ano. Os alimentos que vão para o lixo seriam 
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suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais de quase 10 
milhões de brasileiros (Justificação do PL 2749/2019) (BRASIL, 2019e, grifo 
nosso), 

Não só ao legislador, mas também entre os entrevistados a mesma indignação 

se repete: 

[87:28] Agora, atualmente, existem vários projetos de lei tramitando no 
Senado, no Congresso, exatamente pra facilitar esse processo de doação. 
Entendendo né, que o desperdício ele é inaceitável e ainda mais quando 
você tem um cenário de fome, né (E4, mulher, gerente de assistência, grifo 
nosso). 

[97:15] Nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta riqueza. 
Porque realmente há 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, a grande maioria 
das pessoas que moravam no mundo eram muito pobres. Hoje não é a 
grande maioria, porém esse número é gigantesco e não precisava mais ser 
assim com a quantidade de alimentos que a gente produz, com a 
quantidade de tecnologia que existe, com a quantidade de 
conhecimento que a gente já traz até da história. Então, não precisava 
mais ser assim. Aí cê vê o nosso país, ainda por cima sou carioca. Eu vejo 
o que tá acontecendo no Rio de Janeiro eu...eu sofro, eu sofro, realmente eu 
sofro, eu sofro, porque não era pra tá desse jeito, não. (E11, mulher, 
presidente executiva e fundadora, grifo nosso).  

 
Paralelamente aos discursos que ressaltam a incoerência de se existir, 

concomitantemente, o problema das PDA e as mazelas da fome e da desnutrição, há, 

em sentido à conciliação e superação do paradoxo escassez-abundância, discursos 

que compreendem a prática do RDA como a sua solução: colhe-se onde sobra, 

distribui-se onde falta, e, assim, alcança-se SAN. 

[23:16] A FAO afirma que, o país desperdiça 22 bilhões de calorias na fase 
pós-colheita, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais  de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em 
níveis inferiores de 5% da  população. Sendo assim, a doação de 
alimentos que tenham perdido suas condições de comercialização é uma 
medida eficaz para o combate à fome (Justificação do PL 10288/2018) 
(BRASIL, 2018c, grifo nosso). 

[52:7] O Brasil, mesmo sendo um dos maiores produtores e exportadores de 
alimentos do mundo, ainda tem grandes dificuldades em garantir a 
segurança alimentar de boa parte de sua população. Uma situação com 
a qual não se pode compactuar, mas que se pode começar a entender 
quando descobrimos que cerca de um terço dos alimentos produzidos no 
país não chega às mesas devido ao desperdício ocorrido na cadeia de 
produção e consumo (Justificação do PL 3620/2015) (BRASIL, 2015k, grifo 
nosso). 

 
Esse raciocínio ganha mais argumentos quando a introdução do elemento 

ambiental nos debates sobre PDA provoca uma ampliação do escopo do RDA, que 

passa a ser identificado, além de promotor de SAN, como um mecanismo para a 

promoção da sustentabilidade: 
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[67:13] Em primeiro lugar, um desafio ético: como aceitar o desperdício 
enquanto tantos seres humanos morrem de fome a cada ano ou  encontram 
tantas dificuldades para se nutrir? (...)  

É também um desafio econômico. (...) O Brasil é considerado um dos dez 
que mais desperdiçam comida em todo o mundo, com cerca de 30% da 
produção praticamente jogados fora na fase pós-colheita. Equacionar esse 
desperdício, portanto, trará efeitos positivos para toda a cadeia produtiva em 
decorrência da maior eficiência.  

Além disso, é um desafio ecológico. A luta contra o desperdício deve ser 
articulada com os esforços e as políticas do governo contra a mudança 
climática e o apoio à agroecologia. Devemos preservar os nossos recursos 
e o nosso meio ambiente, para nutrir o mundo e deixar às gerações 
futuras um planeta e sociedades mais fortes, mais sólidos, menos 
individualistas e, portanto, mais solidários (Justificação do PL 
2775/2015) (BRASIL, 2015i, grifo nosso). 

[175:5] Então, é um processo que passa também pela nossa educação sobre 
economia, porque, se não houvesse desperdício e isso estivesse sendo 
distribuído de forma equilibrada, não haveria   fome. E isso tem a ver 
diretamente também com meio ambiente, com a qualidade do meio   
ambiente (PL 738/2015: Ata de audiência pública realizada em 10/03/2016) 
(BRASIL, 2015b) (grifo nosso). 

 
Todas essas vantagens são repetidamente invocadas como razão para tornar 

a associação PDA-RDA-SAN uma parceria de múltiplos ganhos, a ponto de se 

concluir que, se se reduzem as PDA, há consequentemente aumento de SAN e da 

qualidade ambiental: 

[14:17] Nesse contexto, a redução do desperdício se tornou um dos 
grandes desafios para alcançar a plenitude da segurança alimentar em 
nosso País. Uma das formas de se diminuir o desperdício é por meio da 
doação de alimentos que tenham perdido suas condições de 
comercialização, mas que poderiam ser consumidos sem riscos para a 
saúde. (Justificação do PL 2749/2019) (BRASIL, 2019e, grifo nosso). 

[23:15] De acordo com a Organização, cerca de 30% de tudo que é produzido 
em nosso país é jogado no lixo. Paradoxalmente, cerca de 16 milhões de 
brasileiros vivem em condições de extrema pobreza. Nesse contexto, a 
redução do desperdício se tornou um dos grandes desafios para 
alcançar a plenitude da segurança alimentar em nosso país 
(Justificação do PL 10288/2018) (BRASIL, 2018c, grifo nosso). 

[25:8] Dados de 2011 apontam que cerca de 1,3 bilhão de tonelada de  
comida, representando em torno de 1/3 da produção mundial, são perdidas 
ou  desperdiçadas anualmente, significando uma contínua e injustificável 
sangria  nos recursos vitais do planeta e na economia das nações, e 
sendo um fator de  desequilíbrio ecológico e social, uma das causas do 
aquecimento global e um  importante obstáculo à resolução do 
problema da fome crônica que ainda aflige  mais de 800 milhões de 
pessoas em todo o mundo (Justificação do PL 10260/2018) (BRASIL, 
2018b, grifo nosso). 

[11:14] Há de se ressaltar, também, outros benefícios decorrentes da 
proposição. No campo ambiental, além do aumento do aproveitamento 
da produção alimentar, haveria um menor volume de material orgânico 
sendo encaminhado para aterros sanitários. Haveria economia de gastos 
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públicos com assistencialismo e mesmo com saúde, pois pessoas 
marginalizadas estariam menos sujeitas a enfermidades decorrentes da má 
alimentação (Justificação do PL 6409/2019) (BRASIL, 2019k, grifo nosso). 

 
Nessa representação, o gigantesco volume de alimentos perdidos ou 

desperdiçados é um problema que, uma vez seja reduzido, contribui para a promoção 

da SAN e para a qualidade ambiental, como sugerem o uso dos predicativos do sujeito 

“obstáculo” e “desafio”; é, também, o ponto de partida da construção discursiva, pois 

idealiza as PDA como o fator desencadeante do problema, e não como a 

consequência de um ambiente em que o desempenho das cadeias alimentares é 

medido, principalmente, não por sua capacidade de bem alimentar pessoas, mas por 

regras de mercado e resultados econômico-financeiros.   

 Desse modo, a atribuição de uma relação imediata entre a redução de PDA, a 

elevação da SAN e da qualidade ambiental é uma forma de ideologização pragmática 

e simplificadora da realidade, na medida em que desconsidera a multiplicidade de 

relações e processos sociais que antecedem e possibilitam a constituição das PDA; 

além disso, ao omitir os inúmeros e complexos arranjos sociais que precisam ser 

engendrados para resgatar o que excede e encaminhar para onde falta, o discurso 

apaga todas as dificuldades e barreiras enfrentadas para a  constituição e o 

funcionamento de operações de RDA, como já constatado na análise de FD 

anteriores. Nesse sentido, o excerto a seguir é representativo dessa simplificação:  

[42:12] No Brasil, muitas pessoas sofrem com a fome, portanto mais um 
motivo para acabar com o desperdício. Para isso, precisamos da 
conscientização de que pedir ao garçom para levar as sobras não é motivo 
de vergonha, mas demonstra preocupação com o aproveitamento dos 
alimentos (Justificação do PL 5620/2016) (BRASIL, 2016c). 

Trazendo à luz esse aspecto, a fala do entrevistado E5 é esclarecedora. 

Comentando as dificuldades de se ligar os pontos de origem e de destino dos 

alimentos via RDA, e a imprescindibilidade, para tanto, de políticas públicas voltadas 

ao fortalecimento das redes de bancos de alimentos, pondera que 

[96:21] (...) no Brasil não há um alinhamento entre a presença de Bancos 
de Alimentos...nós não temos supermercados sociais, mas nós temos 
alguns Bancos de Alimentos, e o problema da insegurança alimentar. 
Então, o quê que eu quero dizer com isso? A maior parte dos Bancos de 
Alimentos no Brasil estão na região Sudeste, que é a região com o menor 
problema de insegurança alimentar, Sul e Sudeste são os que têm menor 
problema. E são lá que estão a maior parte dos Bancos de Alimentos, 
enquanto que no Nordeste e principalmente no Norte praticamente não 
existem Bancos de Alimentos, tem uma quantidade muito menor e é 
onde está o problema da insegurança alimentar.  
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Então, se a Rede de Bancos de Alimentos do Brasil tiver que ser fortalecida, 
ela tem que ser fortalecida prioritariamente levando em conta onde está o 
problema da insegurança alimentar no Brasil.  (...) E aí como criar 
mecanismos para que a Rede cresça? A gente precisa de políticas públicas 
fortes, essa agenda tem que ser uma prioridade dos governos em 
diferentes níveis, mas a gente percebe que é uma agenda que não é 
muito levada a sério. (...) Não é uma agenda que pertence a governo x ou 
y. E no Brasil a gente sabe que quando muda governo, o governo estadual 
mudou, ou o governo federal mudou, independente se mudou de esquerda 
pra direita ou de direita pra esquerda, muita coisa boa se perde porque é visto 
como algo do último governo e o novo governante não dá continuidade, isso 
é uma problema. (E5, homem, analista sênior, grifo nosso).   

 
O entendimento simplista acerca da relação entre redução de PDA-aumento de 

SAN, no entanto, vai além e se desdobra em outro discurso, que também tem pouca 

aderência à realidade: o de que as quantidades de PDA são suficientes para minimizar 

drasticamente, senão erradicar, o problema da fome: 

[5:11] Segundo dados da Embrapa, 26,3 milhões de toneladas de alimentos 
vão para o lixo todos os anos. Diariamente, são desperdiçadas 39 mil 
toneladas, quantidade suficiente para alimentar 19 milhões de 
brasileiros, com  as três refeições básicas: café da manhã, almoço e 
jantar (Justificação do PL 690/2019) (BRASIL, 2019c). 

[7:13] Com efeito, a quantidade de alimentos desperdiçados no mundo é 
impressionante. Entre 25 e 33% dos alimentos produzidos anualmente para 
o consumo humano se perde ou é desperdiçado, ou seja, cerca de 1,3 bilhão 
de toneladas de alimentos são descartados, o que seria suficiente para  
alimentar 2 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas  
para a Alimentação e a Agricultura (FAO). No Brasil, cerca de 8,7 milhões 
de toneladas de comida são desperdiçadas, o suficiente para alimentar 
mais de 13 milhões de pessoas. A FAO estima índices médios de perda ou 
desperdício de 40 a 50% para raízes, frutas, hortaliças e sementes 
oleaginosas; de 30% para cereais, de 20% para carne e produtos lácteos e 
de 35% para peixes. 

[133:2] Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
o país desperdiça cerca de 40 mil toneladas de alimentos  diariamente, 
o que daria para alimentar cerca de 19 milhões de pessoas. Não faz 
sentido um desperdício tão grande num país que ainda implementa  
inúmeras políticas públicas para combater a fome (Justificação do PL 
2194/2015) (BRASIL, 2015f, grifo nosso). 

Analisando exemplificativamente este último fragmento textual, observamos 

que as ideias se constituem a partir da coordenação de três elementos: primeiro, 

destacando o volume expressivo de alimentos que se tornam PDA; segundo, 

colocando-o lado a lado ao também significativo contingente de famintos existente no 

Brasil e no mundo; e, finalmente, terceiro, na conciliação desses cenários 

contraditórios, sugerindo que o alimento oriundo de PDA poderia alimentar as pessoas 

em situação de vulnerabilidade. 
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No excerto acima, o autor recorre à formulação de uma hipótese – no caso, 

pelo emprego do verbo conjugado no futuro do pretérito, “daria” –, cujo texto diz, mas 

sem afirmar: tanto poderia ser uma mera comparação entre grandezas, com o objetivo 

de reforçar a gravidade do problema, como, por outro lado, expressar a crença na 

possibilidade de reuso dos alimentos que são desperdiçados. Essa dúvida, então, é 

sanada nos parágrafos seguintes, quando o autor da fala prossegue, esclarecendo 

sua intenção:  

[133:6] Este projeto de lei visa a inovar o ordenamento jurídico para obrigar 
que estabelecimentos que comerciem alimentos e tenham mais de  400 
m² formem acordos com entidades assistenciais para a entrega de  
alimentos que não estejam mais adequados para a venda, mas ainda 
possam  ser consumidos, tais como frutas e verduras que contenham 
manchas e  deformidades que afastem o interesse do consumidor mas 
estejam em  perfeitas condições de consumo (Justificação do PL 2194/2015) 
(BRASIL, 2015f, grifo nosso).  

[133:12] Por todo o exposto, espero que os caros colegas apoiem esta 
iniciativa para que tenhamos mais um instrumento para aplacar a fome e 
combater o desperdício de nosso país (Justificação do PL 2194/2015) 
(BRASIL, 2015f, grifo nosso). 

Ainda, apenas exemplificativamente, essa mesma estrutura de ideias aparece 

em outros projetos de lei, como, por exemplo, no PL 7507/2017: 

[35:16] Nesse contexto, a redução do desperdício se tornou um dos grandes 
desafios para alcançar a plenitude da segurança alimentar em nosso país. A 
FAO afirma que, o país desperdiça 22 bilhões de calorias na fase pós-
colheita, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em 
níveis inferiores de 5% da população (Justificação do PL 7507/2017) 
(BRASIL, 2017b, grifo nosso). 

[35:15] Com a implementação das medidas que ora propomos neste projeto, 
um importante passo será dado para a redução do desperdício e, 
consequentemente, para o combate à fome no Brasil. Em vez de jogar no 
lixo milhares de toneladas de alimentos, esses produtos poderão ser 
distribuídos  para os que deles necessitam (Justificação do PL 7507/2017) 
((BRASIL, 2017b, grifo nosso). 

 
E, também, no PL 8874/2017: 

[31:14] A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
- FAO afirma que o Brasil desperdiça 22 bilhões de calorias na fase pós-
colheita, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em 
níveis inferiores de 5% da população. De acordo com a Organização, o 
Brasil figura entre os dez países que mais desperdiçam alimentos em todo 
mundo. Nesse contexto, a redução do desperdício se tornou um dos 
grandes desafios para alcançar a plenitude da segurança alimentar em 
nosso país. Em recente relatório, a organização adverte para o número de 
815 milhões de pessoas que passam por insegurança alimentar em todo o 
mundo (Justificação do PL 8874/2017) (BRASIL, 2017e, grifo nosso). 
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[31:11] Dessa forma, acreditamos que medidas para obrigar supermercados 
e restaurantes de grande porte a doarem alimentos, atendidas certas 
exigências, isentando-os de responsabilidade civil e penal é um importante 
passo para a redução do desperdício e, consequentemente, para o  
combate à fome no Brasil. Em vez de jogar no lixo milhares de toneladas 
de  alimentos, esses produtos poderão ser distribuídos para os que deles  
necessitam (Justificação do PL 8874/2017) (BRASIL, 2017e, grifo nosso). 

Os fragmentos textuais analisados mostram que essa construção parece 

problemática, sobretudo porque induz o interlocutor a crer que a redução do 

desperdício é, de per si, capaz de combater a fome, ou, indo mais além, de promover 

a segurança alimentar. Como referenciado no capítulo 3, a alimentação de resgate é 

– ou deveria ser – exclusivamente emergencial, já que, pelas inúmeras limitações que 

possui, não é capaz de prover uma alimentação nutricionalmente completa e 

adequada (MOURAD, 2016; REYNOLDS; PIANTADOSI; BOLAND, 2015). 

Apesar disso, é crescente o número de projetos de lei que associam segurança 

alimentar à oferta de alimentos, fazendo-a apenas por uma das suas dimensões – a 

dimensão da acessibilidade –, ignorando as da disponibilidade, estabilidade e 

utilização.  

Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, acesso 
físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para 
satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim 
de levarem uma vida activa e sã (FAO, 1996). 

Como discutido anteriormente, na FD3, o acesso a alimentos é imprescindível, 

mas se trata apenas de uma das dimensões da segurança alimentar; o RDA, 

associado à promoção de SAN, é uma ferramenta importante para atingir esse fim, 

mas, devido às suas limitações de quantidade, de variedade, de frequência do 

alimento resgatado, pode apenas colaborar para o aumento da acessibilidade à 

alimentação, não sendo capaz de promover por si só a SAN. Apesar disso, diversas 

passagens do material de análise do corpus deixam subentendida a possibilidade de 

o RDA promover SAN e reduzir PDA.  

[3:25] Esperamos, com a adoção das medidas propostas, a redução do 
desperdício, a elevação das doações de alimentos e, mais importante, a 
mitigação da insegurança alimentar extrema dos estratos mais 
vulneráveis de nossa população. Para tanto, contamos com o apoio do 
Senado Federal e da sensibilidade das senhoras e dos senhores 
parlamentares, no sentido de aprovarmos celeremente as medidas 
propostas, tendo presente que se a fome é produto das atividades 
humanas, o seu combate e erradicação também podem ser frutos de 
nossa organização (Justificação do PLS 503/2015) (BRASIL, 2015a, grifo 
nosso). 

[128:25] Nessa perspectiva alguns municípios e unidades federadas têm 
dado o exemplo, ao aprovarem leis específicas direcionadas a alimentar os 
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famintos pelo aproveitamento de toneladas e toneladas de alimentos que se 
perderiam. 

A iniciativa soma-se aos esforços de erradicação da fome e da miséria na 
esfera nacional, e depende, para seu sucesso, da articulação dos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) nas três esferas de governo. 

A base do programa está nas doações de produtores e comerciantes das 
localidades, de alimentos não mais passiveis de serem comercializados, mas 
perfeitamente saudáveis para o consumo humano. 

[9:9] Importante ressaltar que o Poder Público já demonstrou disposição para 
estabelecer uma política para o enfrentamento da fome. O Programa Fome 
Zero, elogiado internacionalmente, permitiu que o País registrasse a maior 
queda de subalimentados entre 2002 e 2014, de 82,1%, o que ensejou a sua 
retirada do Mapa da Fome da ONU4. Assim, ficou claro que o Brasil está 
disposto a apoiar iniciativas tendentes à redução do desperdício de 
alimentos. 

Por tudo isso, não é difícil reconhecer que compreensão de que a redução de 

PDA como fator que leva, incontinenti, à SAN, é uma noção ideologizada do RDA, na 

medida em que são reconhecidas vantagens e benefícios da prática para a qualidade 

ambiental e para as condições de vida das pessoas em vulnerabilidade alimentar, 

mas, por outro lado, as limitações e elementos que poderiam enfraquecer essa versão 

da realidade permanecem – por desconhecimento ou deliberadamente – fora de visão. 

  Os diversos aspectos que foram analisados confirmam que a construção 

discursiva de ganhos mútuos parte de uma noção pragmática da realidade, que não 

abre espaço para questionar as causas das PDA, mas apenas admite intervir nas suas 

consequências. A partir de um entendimento de reduzido e parcial, constrói-se uma 

narrativa para o alimento excedente em que ao RDA se atribui o papel de redentor, 

na medida em que possibilita o seu retorno ao sistema alimentar, agora, com nova 

roupagem: como produto de resgate. Reescreve-se, assim, a sua história, de alimento 

cuja existência foi planejada para se tornar resíduo, para se converter em alimento 

resgatado, ou seja, alimento que socorre pessoas em situação de necessidade. 

Nesse contexto paradoxal, em que se vislumbram, de um lado, um contingente 

enorme de famintos e desnutridos, e de outro, números bilionários de PDA, aspectos 

mais profundos da realidade tornam-se invisíveis. As limitações do RDA em promover 

SAN, e sua incapacidade de ser uma resposta definitiva para o fim das PDA, são 

aspectos que precisam ser ocultos, para que a narrativa que celebra a combinação 

PDA-RDA-SAN como uma solução ganha-ganha faça sentido.  
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6.3.4 Formações Discursivas Transversais 

A prática discursiva, enquanto parte determinante da prática social – que é 

composta não só pelo discurso, mas também por outros elementos, quais sejam: 

atividades, sujeitos e suas relações sociais, instrumentos, objetos, tempo e lugar, 

formas de consciência, valores e semiose (FAIRCLOUGH, 2012) – manifesta-se tanto 

na reprodução da sociedade, como na sua transformação, atuando sobre identidades 

sociais e posições do sujeito, relações sociais entre pessoas e sistemas de 

conhecimentos e crenças (FAIRCLOUGH, 2016). 

Portanto, tanto a permanência, como a mudança das condições sociais são 

sustentadas a partir do (re)arranjo dos elementos discursivos e não-discursivos no 

interior da prática social. É na articulação dos elementos da prática social que se 

manifesta a criatividade discursiva, a ensejar a mudança, quando se reconfiguram ou 

se modificam os elementos nela envolvidos. A “luta articulatória” é, portanto, o aspecto 

discursivo da própria luta hegemônica (RESENDE; RAMALHO, 2019).   

Assim, é fundamental que a ordem dominante mantenha a prática social – e, 

portanto, a prática discursiva também – alinhada com os seus interesses, garantindo, 

assim, a sua posição num determinado contexto social. É, portanto, necessário que 

aqueles que eventualmente possam se “rebelar” contra a ordem posta, sejam 

convencidos de que as coisas são como são, naturalizando, assim, a condição de 

sujeição a que são submetidos. Numa compreensão “campocêntrica”, seria 

comparável ao esforço que os grupos incumbentes fazem para manter a sua 

dominância no CAE. 

Embora a incipiência do CAE do RDA aponte para a inexistência dessas 

disputas e competições entre grupos incumbentes e desafiantes, a ACD revelou um 

dado fundamental para o reconhecimento desse estado do CAE: o compartilhamento, 

pelos atores no campo, de um mesmo repertório simbólico, que possibilitam reproduzir 

em suas práticas os elementos simbólicos detectados nos 3 QI, vale dizer, os atores, 

indistintamente, constituem sua prática social recorrendo aos elementos pertencentes 

materiais e semióticos daqueles quadros interpretativos. 

No entanto, se cada QI pode ser identificado e caracterizado, distinguindo-se 

dos demais, há, entre eles, um discurso comum, que concilia as suas contradições, 

possibilitando a coexistência de elementos, a priori, incompatíveis. E por este núcleo 

comum aos QI que esta seção se interessa. 
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6.2.4.1 “Paradoxo escassez-abundância” 

O contraste entre a massa de pessoas submetidas à fome e à desnutrição, e o 

volume gigantesco de alimentos próprios ao consumo humano que acabam sendo 

descartados ao longo das cadeias alimentares não só se revelou imagem recorrente 

ao longo do corpus, mas, especialmente, marca presença nos três QI. 

Essa constância sugere, assim, que o chamado “paradoxo escassez-

abundância” 117 é um elemento que pode conectar os QI, e, funcionando como um 

acervo simbólico comum a esses quadros, os estrutura e os concilia, permitindo 

mútuas concessões e a coexistência de suas respectivas “verdades”. Por exemplo, 

no QI Estatal-Legalista há uma evidente preocupação com a qualidade sanitária dos 

alimentos e, nesse aspecto, a data de validade tem atuado como um crivo objetivo 

para definir o que pode ou não ser doado; por outro lado, o QI Humanitarista, embora 

considere importante ter em conta a sanidade dos alimentos, busca relativizar a 

peremptoriedade da data de validade diante do fato de que a necessidade fará com 

que as pessoas em situação de vulnerabilidade busquem esse mesmo alimento “no 

lixo”, ou seja, em condições sanitárias em geral muito mais precárias do que a do 

alimento que acabou de vencer. 

Assim, o discurso do paradoxo escassez-abundância atua, no primeiro, como 

fator de mitigação do rigor do discurso da data de validade, possibilitando considerar 

a adoção de outras formas de promover a segurança dos alimentos, como, por 

exemplo, a cláusula “best before”; no segundo, em que pese a necessidade de 

redobrado cuidado com pessoas em vulnerabilidade alimentar, porquanto em geral 

apresentam condições de saúde mais fragilizadas, estimula refletir se negar acesso a 

alimentos recém-vencidos não constituiria um certo cinismo, se se considerar o fato 

de que as pessoas necessitadas irão inevitavelmente buscar o que comer, inclusive, 

no lixo. 

Portanto, embora haja uma distância entre constatar um cenário de 

desigualdades e contrastes e agir em sentido a promover um equilíbrio maior entre os 

extremos – reduzindo carências e vulnerabilidades de certos grupos, e os excessos e 

 
117 Na literatura identificam-se expressões que fazem referência ao contraste entre pessoas em 
insegurança alimentar frente ao desperdício de alimentos: “paradox of ‘want amidst plenty’” (TARASUK; 
EAKIN, 2003); “paradox of scarcity in abundance” (ROVATI, 2015); “food waste paradox” (PORPINO; 
PARENTE; WANSINK, 2015). 
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desperdício de outros – é primordial que se compreenda essa discrepância a partir de 

sua origem, problematizando a sua raiz ideológica.  

Nesse propósito, é preciso ter claro que o RDA é uma prática que surge num 

contexto específico, de excedentes alimentares e de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, o que torna a sua história, num primeiro momento, indissociável da 

própria criação e difusão dos bancos de alimentos: desde o primeiro deles, fundado 

nos anos 1960, nos Estados Unidos, essas estruturas grosso modo destinam-se a 

reunir e selecionar alimentos oriundos de doações de empresas e estabelecimentos 

que produzem ou comercializam alimentos, para distribui-los a pessoas que deles 

necessitem.  

Embora o trabalho assistencial de fornecimento de alimentos para pessoas 

necessitadas seja conhecido e praticado muito antes do advento dos bancos de 

alimentos, é certo que se desenvolviam em pequena escala e em número reduzido e 

se mantiveram assim até a década de 1980, quando ocorre um boom de programas 

de alimentação de caridade (charitable food programs), nos Estados Unidos, e a 

instalação dos primeiros bancos de alimentos em outras nações desenvolvidas, como 

Canadá e França (GONZÁLEZ-TORRE; COQUE, 2016b; POPPENDIECK, 1994; 

RICHES, 2002). 

Nesse período, outras estratégias de ação voltadas ao recolhimento de 

excedentes alimentares e repasse para pessoas em situação de vulnerabilidade 

alimentar surgiram, expandindo, avolumando e diversificando as formas de RDA: é o 

caso das colheitas urbanas, que recolhem e distribuem imediatamente, sem 

estocagem, e, mais recentemente, o de ferramentas digitais utilizadas para conectar 

doadores e entidades de redistribuição.  

Tanto bancos de alimentos como as outras formas adotadas pelo RDA são 

estruturas que apenas têm lugar diante da combinação de, de um lado, alimentos que 

são descartados e encaminhados para o sistema de tratamento, apesar de próprios 

ao consumo humano; e de outro, pessoas que não são capazes, temporária ou 

permanentemente, de suprir suas próprias necessidades alimentares ou de sua 

família, dependendo, assim, de doações. Ou seja, a prática do RDA é decorrência de 

uma sociedade que produz alimentos a priori para alimentar pessoas, mas admite e 

aceita que nem todos terão oportunidade de acessá-los, oferecendo aos excluídos a 

alternativa dos alimentos de resgate.  
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No cenário mais recente, o rápido e extensivo avanço de estruturas voltadas 

ao RDA é um fenômeno que se inicia em países desenvolvidos (EUA e Europa) nos 

anos 1980, como desdobramento de políticas econômicas que preconizavam a 

redução do Estado e a garantia do livre mercado como condições necessárias para a 

continuidade do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Como resultado 

dos processos de globalização e neoliberalização dos Estados e das economias, ao 

mesmo tempo em que se verifica a aceleração do ciclo produção-consumo-descarte, 

há também o aumento da concentração de riqueza e o aprofundamento das 

desigualdades sociais entre e intra nações, além da multiplicação de problemas 

ambientais, de gravidade e de dimensões planetárias.  

Sob leis de mercado, que estabelecem as regras e definem quem pode ou não 

participar do mundo do consumo, vislumbra-se um desbordamento dessa lógica para 

setores da vida que deveriam ser absolutamente independentes e soberanas em 

relação ao poder econômico, como é o caso do universo dos direitos, sobretudo os 

direitos fundamentais da pessoa humana. Na lógica que prioriza e nivela tudo pela 

razão econômica, o alimento se comodifica e, de recurso fundamental para 

reprodução da vida, passa a ser apenas mais um item submisso às trocas 

econômicas.  

No entanto, para obter esse efeito é necessário esvaziar de significado certos 

atributos próprios da norma jurídica, de modo que se tornem, no limite, uma 

recomendação, um recurso retórico ou um objetivo a perseguir. Com isso, a 

constituição discursiva do direito à alimentação adequada ou se restringe a mencionar 

o dever estatal de forma elusiva, sem especificar com clareza quais seriam as suas 

condutas, deveres ou penalidades; ou simplesmente o apaga, retirando-o da narrativa, 

como se verificou na análise da FD3. 

Algo semelhante parece também ocorrer com o valor da dignidade humana, 

cuja recorrência nos discursos tem servido muito mais à retórica do que efetivamente 

assegurar condições mínimas de vida para uma grande parcela de seres humanos. O 

discurso de “quem tem fome não escolhe o que comer”, como analisado na FD4, 

revela que, a despeito de se enunciar a intenção de promover segurança alimentar, 

ainda há uma forte carga assistencialista nos discursos, revelada no intuito, de alguns 

segmentos da sociedade, de prover alimentação às pessoas necessitadas sem uma 

clara preocupação com a qualidade nutricional, afirmação de direitos e o respeito aos 

valores e tradições culinárias dos beneficiários.  
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Todos esses elementos fornecem indícios de que o paradoxo escassez-

abundância tem sua origem mais imediata atrelada a um sistema de produção e 

distribuição de alimentos ocupado em gerar lucro, e não necessariamente, alimentar 

pessoas; e, numa raiz mais remota, vincula-se a um processo deliberado de retirada 

do Estado como o principal garantidor dos direitos fundamentais, e da transformação 

do cidadão, titular de direitos, em indivíduo consumidor (BAUMAN, 2008) ou 

empreendedor (DARDOT; LAVAL, 2016).    

Essa visão de mundo, em que os elementos essenciais para uma vida digna 

são reduzidos à condição de mercadoria – o que implica, entre outros resultados, o 

de distinguir pessoas entre os que têm e os que não têm para adquirir um recurso que 

é imprescindível para se garantir a dignidade humana, como o é o alimento –, 

associada a um processo de redução do Estado, que vai na contramão do 

fortalecimento da cidadania e do “direito a ter direitos” dos indivíduos e dos grupos 

socioeconomicamente vulneráveis, é, portanto, a causa mediata, não aparente, do 

paradoxo escassez-abundância. 

O paradoxo escassez-abundância, portanto, não diz respeito a  uma questão 

comparativa somente – sobre quanto milhões de pessoas passam fome ou são 

desnutridas em face de bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados –; trata-

se, sobretudo, de um discurso ideológico, porque mascara a sua origem, que é um 

sistema de produção e consumo projetado para produzir excedentes, ao mesmo 

tempo em que admite a existência de famintos e desnutridos, sujeitos inaptos às 

práticas convencionais de acesso ao consumo, ou seja, incapazes de “comprar”. 

Contudo, ao mesmo tempo em que esses resultados são aceitos, pois são 

resultado das “regras do jogo”, o fator ético parece pesar em seu desfavor: daí o RDA 

surgir, nesse contexto, como uma espécie de “válvula de escape moral” para reduzir 

o desconforto de saber existir pessoas destituídas das mínimas condições de vida 

(POPPENDIECK, 1994). Não sem motivo, o objeto do RDA, no inglês, ser também 

conhecido como charitable food: alimento caritativo, que se origina da caridade. 

Esse sentido caritativo, aliás, em diversas passagens do corpus, mostrou-se 

dominante em relação ao da alimentação como direito. Isso reforça a percepção de 

que a alimentação oriunda de resgate, apesar da existência de disposição 

constitucional que a eleva ao patamar de direito fundamental, ainda tem sido 

confundida como ação voluntária, de iniciativa individual, e não como um dever do 

Estado. 
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O paradoxo escassez-abundância, portanto, só pode ser um “paradoxo” – no 

sentido de representar uma contradição inadmissível – porque o discurso se apoia no 

senso de humanidade, de compaixão e de solidariedade, sentido que mesmo as 

sociedades mais materialistas compreendem. Por isso nos parece correto cogitar que, 

se extraíssemos dessa equação a variável da moral, não haveria qualquer 

impedimento à aceitação da coexistência da escassez e da abundância.  

Contudo, da mesma forma que a ordem do discurso não permite vir à luz os 

elementos sócio-históricos que confluem para o atual processo de neoliberalização e 

seu avanço, que ultrapassa o campo do econômico e se converte na “nova razão do 

mundo” (DARDOT; LAVAL, 2016), também é necessário construir uma narrativa que 

possibilite a coexistência da escassez e da abundância. É nesse espaço que emerge 

o RDA: como narrativa cujo ponto de partida é (1) a existência de centenas de milhões 

de pessoas famintas e desnutridas e volumes bilionários de PDA; (2) a contradição e 

a reprovabilidade moral que representa a coexistência dessas duas realidades; (3) a 

solução do conflito, conciliando-as sob o RDA. 

O RDA é, portanto, uma estratégia que permite uma saída alternativa ao 

mainstream hegemônico, pois, ao promover a conciliação entre realidades 

conflitantes, sinaliza a possibilidade de, com alguns ajustes, “as coisas continuarem 

sendo como são”. Assim, dando destino útil às PDA, ao mesmo tempo em que tais 

doações beneficiam pessoas socialmente vulneráveis, o RDA outorga uma conotação 

positiva para as PDA, ao mesmo tempo em que alivia as pressões morais que recaem 

sobre os grandes geradores de resíduos, que podem se beneficiar, ainda, da imagem 

de empresa socialmente responsável.  

Evidentemente, para neutralizar a perturbação causada pela constatação do 

paradoxo, é necessário mobilizar esforços e há um custo para propagar a “nova ideia” 

ou solução para o problema. A criação de políticas públicas e leis para regulamentar 

as atividades relacionadas ao RDA são importantes para revestir a solução de 

institucionalidade e legitimar a prática, mas, por outro lado, é absolutamente crucial 

estabelecer uma nova mentalidade, reconfigurando, sobretudo simbolicamente, 

conceitos tais como “lixo”, “resíduo”, “sobras”, “alimento” e “doação”.    

Para tanto, este papel foi delegado às entidades do Terceiro Setor, que, dentro 

do cenário das políticas neoliberais, assumem a função de ocupar os vazios deixados 

pelo Estado e suas políticas sociais. No Brasil, a associação entre o Terceiro Setor e 

o RDA ocorre sob os auspícios da redemocratização e da recém promulgada 
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Constituição Cidadã de 1988, e iniciativas da sociedade civil se proliferam, 

coincidentemente quando a agenda política no País passa por ajustes para se 

adequar e se integrar à ordem neoliberal global, como observamos no capítulo 2 sobre 

o desenvolvimento do RDA no Brasil.    

O paradoxo escassez-abundância, em que pese a reprovabilidade e o sentido 

negativo que carrega, encontra no RDA a possibilidade de sofrer uma requalificação 

discursiva. No entanto, esse processo não se conclui apenas com o encontro entre o 

alimento excedente e a doação, mas, para ser completamente assimilado, precisa 

representar uma utilidade: é nesse espaço, então, que o discurso de mútuas 

vantagens – o RDA como solução ganha-ganha – vai se acomodar, concluindo, assim, 

o seu processo de ideologização. 

6.2.4.2 “Solução ganha-ganha” 

Como verificado na análise anterior, o paradoxo escassez-abundância é um 

discurso que descreve a existência da fome e da desnutrição como algo incompatível 

e inaceitável ante as enormes quantidades de PDA, predicando-se como paradoxal 

porque nele há um julgamento moral, que reprova eliminar alimentos próprios ao 

consumo humano enquanto há pessoas precisando se alimentar. Portanto, sem as 

lentes da moral, o paradoxo possivelmente não existiria, já que o alimento, então 

convertido em mercadoria, estaria apenas se sujeitando às “regras do mercado” e ao 

modo de funcionamento das cadeias alimentares.   

A “descoberta” das PDA nos anos 2010 com o Relatório da FAO, “Food losses 

and food waste” (GUSTAVSSON et al., 2011), ao dar visibilidade às enormes 

quantidades de alimento, perdidas ou desperdiçadas, põe foco na necessidade de 

reduzi-las, e as preocupações em estabelecer uma agenda associando segurança 

alimentar e combate às PDA se fortalece.  

No entanto, ao mesmo tempo em que as ações se multiplicam, também se torna 

cada vez mais difícil ocultar o fato de que o problema da insegurança alimentar não é 

a escassez de alimentos, tampouco é exclusivo das nações em desenvolvimento: de 

fato, é crescente a quantidade de evidências que demonstram a escassez como 

sendo planejada, assim como a pobreza alimentar (food poverty) vem se alastrando 

não só no mundo em desenvolvimento, mas também entre as camadas mais pobres 

das próprias nações desenvolvidas. 
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É nesse contexto e estado de coisas que, como um desdobramento do 

paradoxo escassez-abundância, se observa emergir o discurso do RDA como solução 

“ganha-ganha”: uma visão ideologizada do RDA, em que todas as partes envolvidas 

ganham. 

Sua construção é simples e intuitiva: ante problemas de proporções globais de 

fome, desnutrição, e agora, impactos ambientais das PDA, o RDA surge como um 

recurso que possibilita, por um lado, reduzir a insegurança alimentar de populações 

vulneráveis; por outro, impedir a perda de recursos, além de converter de alimentos 

próprios ao consumo humano em resíduo e se integrem ao sistema de tratamento.  

Em suma: recolhe-se onde sobra, distribui-se onde falta, e todos ganham. 

No entanto, o que poderia levar alguém a, espontaneamente, doar alimentos a 

pessoas necessitadas, se esse ato implica risco de eventual responsabilização 

jurídica, no caso de uma intoxicação alimentar por quem vier a consumir os alimentos 

doados? Como esperar que empresas e marcas se exponham ao risco de ter seus 

nomes vinculados a algum escândalo envolvendo a qualidade e a inocuidade de seus 

produtos? Seria plausível crer em doação se, apesar de todos esses riscos, inexiste 

qualquer vantagem, especialmente de natureza fiscal? 

Parece claro que, sob a racionalidade utilitarista e à luz de todos esses fatores, 

não haveria motivação para doar, já que nada, ou talvez pouco, se ganhe com a 

doação: como observado na análise das FD1 e FD2, é possível cogitar algum 

benefício quanto à redução de gastos com o transporte e descarte correto do resíduo, 

assim como há efetivos ganhos em relação à conscientização sobre o desperdício e 

a necessidade de se ajustar procedimentos internos das empresas para reduzir as 

PDA. Também é possível obter ganhos em relação à imagem corporativa, caso a 

doação seja integrada às ações de Responsabilidade Social Empresarial (RSE).  

Essas vantagens, no entanto, não parecem ser suficientes para levar os 

potenciais doadores a aderir ao RDA, embora, como ficou claro na análise da FD1, o 

trabalho de convencimento que é desenvolvido pelas entidades responsáveis pela 

coleta dos alimentos é o que tem se mostrado eficaz para superar a desconfiança e 

obter novos doadores. 

Por outro lado, da parte das entidades receptoras, os depoimentos dos 

representantes entrevistados e a revisão de literatura mostraram que para a 

constituição de uma operação sustentável de RDA é necessário não só investir no 

fortalecimento de relações de confiança com os fornecedores de alimentos para 
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doação, mas também trabalhar incessantemente na busca por novos doadores, já que 

a quantidade do que se coleta tende a cair à medida em que vão ficando evidentes as 

PDA e ações para conter o desperdício começam a ser implantadas.  

Além disso, mesmo quando a doação se torna regular, a quantidade e a 

qualidade do que é doado permanece sendo incerto, e isso constitui um fator de 

dificuldade para fazer previsões sobre a distribuição do que é coletado, já que 

depende do que e do quanto sobrará das vendas do doador.  

Também é significativo que, embora as entidades receptoras tenham como 

propósito assumido incentivar o consumo de “comida de verdade”, é possível que 

recebam alimentos próprios ao consumo, mas de baixa qualidade alimentar e 

nutricional – tais como os alimentos ultraprocessados –  o que gera um conflito ético 

difícil de resolver, já que o RDA se propõe a promover segurança alimentar e 

nutricional, o que abrange o trabalho de educação para o consumo de alimentos 

saudáveis,  mas também tem que lidar com as carências da população que atende, e 

suas necessidades inadiáveis por alimentação, como ficou evidenciado na análise das 

FD3 e FD4. 

Embora para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade alimentar ter o 

que comer seja um ganho autoevidente, para a garantia da dignidade humana receber 

alimentação de resgate é fundamental, porém, insuficiente.  

A alimentação de resgate é, por natureza, um recurso temporário, e deveria 

assistir às pessoas enquanto durasse a situação de excepcional necessidade. No 

entanto, como constatado na revisão de literatura, a dependência permanente de um 

número cada vez maior de pessoas é resultado de um processo de empobrecimento 

alimentar (food poverty), ou seja, da incapacidade de se ter renda suficiente para 

aquisição da própria alimentação, que tem se verificado não só em países em 

desenvolvimento, mas também, de forma crescente, nas camadas mais pobres das 

economias centrais.  

Nesse aspecto, uma importante característica da alimentação de resgate é o 

de contribuir para amenizar as consequências, mas de ser incapaz de atacar as 

causas da insegurança alimentar: afinal, o RDA permite que os beneficiários do 

alimento doado satisfaçam a necessidade imediata por alimentos, mas isso não é 

suficiente para prover todas as condições para uma alimentação adequada, tampouco 

para uma vida digna; por outro lado, ainda que o Terceiro Setor possa auxiliar a 

implementação de políticas públicas, jamais poderá substituir o poder público, 
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justamente porque o Estado, para fazer cumprir a lei, utiliza-se de prerrogativas e 

recursos que, pela supremacia do interesse público, colocam-no em posição de 

superioridade e em situação de vantagem em relação aos administrado.  

Além disso, é fundamental considerar que as entidades do Terceiro Setor que 

desempenham o RDA, ainda que exerçam uma função de natureza pública relevante, 

são pessoas privadas, contra as quais não há, a priori, possibilidade de exigir 

coercitivamente o fornecimento de alimentação. O mesmo, no entanto, não ocorre 

com o Estado, já que é o principal obrigado pelo direito à alimentação: é quem deve, 

por meio de ações positivas, criar condições para que aqueles que não conseguem 

suprir suas necessidades de alimentação possam acessá-la e se manter livre da 

insegurança alimentar. 

Portanto, para reconhecer o RDA como solução ganha-ganha, é necessário 

que a narrativa discursiva exiba as partes da realidade que tornam o RDA vantajoso, 

e oculte as que possibilitem reconhecer a sua inconsistência, de forma a constituir 

uma história coerente, que faça sentido. E assim é a ideia de “levar o que sobra para 

onde falta”: do ponto de vista humanístico, é uma solução que realiza valores como 

os da solidariedade e da compaixão; da perspectiva racional-utilitarista, minimiza 

prejuízos, evitando PDA e custos de tratamento, podendo, ainda, fortalecer a RSE e 

a imagem da empresa; da ótica estatal-legalista, promove os direitos constitucionais 

dos beneficiários, concretizando o direito à alimentação e a proteção dignidade 

humana.  

 Todavia, em que pese a eloquência de tais argumentos, parece claro que há 

limitações do RDA como estratégia de promoção da segurança alimentar e como 

recurso adjuvante na gestão de resíduos alimentares, pois parte de uma compreensão 

reducionista da cidadania, descontextualizada do funcionamento das cadeias de 

produção e consumo de alimentos, e baseada numa interpretação cornucopiana dos 

problemas ambientais. Em outras palavras, para considerar o RDA uma solução 

ganha-ganha é preciso retirar de vista partes da realidade, na medida em que há 

ganhos, mas não há “somente” ganhos; além de haver perdas, também. 

Assim é a ideia, muito recorrente nas justificações dos projetos de lei 

produzidos pelo Poder Legislativo, de que o RDA é um ganho para os beneficiários 

das doações, já que com isso se garante alimentação às pessoas em vulnerabilidade 

social. Esse discurso, analisado sob a FD4, “quem tem fome não escolhe o que 

comer”, parte de uma concepção de alimentação de resgate não como resultado do 
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reconhecimento ou da concreção de um direito, mas como graça proporcionada por 

alimentos que iriam para o “lixo”. 

É, também, uma leitura que, ao negar a possibilidade de o beneficiário escolher 

o alimento, contempla de maneira implícita, a condição de sujeição e de 

subalternização, já que deve aceitar o que lhe é dado, e, consequentemente, 

alimentação como prática e reprodução cultural são aspectos considerados 

secundários e que terminam passando ao largo nesse discurso. 

Além disso, o alimento excedente (surplus food), que apresenta diversas 

causas originárias (decorre, p. ex., da falta de tecnologia e recursos para evitar danos 

mecânicos; da qualidade estética, que desqualifica alimentos pela aparência; do 

potencial de comercialização etc.), apesar de ser apto ao consumo humano, foge do 

que muitas vezes se reconhece como “alimento sadio”, além de ser considerado, por 

questões culturais, como um alimento de segunda categoria (alimento sub-ótimo) e, 

nas concepções mais extremas, como “alimento que iria para o lixo”.  

Por isso, de uma perspectiva racional-utilitarista, alimento de resgate “alimenta 

como outro alimento qualquer”, mas, de um ponto de vista cultural, esse alimento pode 

sofrer resistência, ou resultar em mais estigma e na autopercepção como “cidadão de 

segunda categoria” para os beneficiários.  

Do ponto de vista ambiental, entre as soluções mais preferíveis para o 

tratamento de resíduos, o RDA é uma solução que previne o resíduo, embora não seja 

capaz de reduzir o consumo na fonte. Portanto, em que pese o RDA contribuir para a 

prevenção e redução do impacto ambiental dos resíduos alimentares, é uma solução 

que atua na consequência, mas não na causa.  

Essa circunstância, no entanto, passa despercebida no discurso do RDA como 

solução ganha-ganha, que “apaga” a prevenção na fonte do conjunto de 

possibilidades de abordar a gestão sustentável dos resíduos alimentares, assumindo 

a produção de alimentos excedentes como algo dado, preexistente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O RDA é uma estratégia que intuitivamente se compreende como uma solução 

“ganha-ganha”: ganham as pessoas famintas e necessitadas, que receberiam 

alimento gratuitamente; ganham os doadores, por poder reduzir os custos de 

tratamento e descarte das PDA; ganha o Estado, pois, na medida em que o RDA 

favorece a segurança alimentar da população vulnerável, e produz benefícios à gestão 

de resíduos sólidos, alivia parte do peso da sua responsabilidade pela resolução 

dessas demandas sociais.  

Enraizado no senso comum “dar o que sobra a quem tem falta”, o RDA tem 

grande apelo e força retórica, de modo que vozes para se opor à sua prática são raras. 

No entanto, ao mesmo tempo em que há uma concordância generalizada de que “é 

melhor doar do que jogar no lixo”, na prática os resultados permanecem aquém das 

expectativas que lhe são atribuídas.  

Procurando compreender o RDA no Brasil, sobretudo como estratégia de 

combate a PDA e à insegurança alimentar, recorremos à lente teórica da TCAE, de 

Fligstein e McAdam, e procedimentos analíticos da ACD, para investigar os discursos 

que são mobilizados na sua constituição. 

Nesse aspecto, uma das primeiras fontes de informação acessadas foram os 

processos legislativos dos projetos de lei que buscam a regulamentação do RDA, que 

ao final se mostrou muito rica por permitir uma observação longitudinal das visões de 

mundo que foram e são a base constitutiva da representação do RDA entre os 

parlamentares. Esse olhar sobre os projetos de lei permitiu verificar permanências e 

também transformações em seus discursos, sobretudo pela influência dos discursos 

da FAO, assim como uma constante recorrência a elementos do senso comum. 

A investigação de campo, realizada por meio de entrevistas com atores 

envolvidos com a prática do RDA, além de especialistas e estudiosos de campos 

próximos, como segurança alimentar, sistemas alimentares, alimentação e nutrição, 

foi muito enriquecedora por proporcionar uma compreensão mais próxima da 

realidade de doadores e intermediários. 

A revisão de literatura, por sua vez, sinalizou para uma incipiência nos estudos 

sobre RDA no Brasil. Embora os estudos sobre SAN sejam numerosos, há gaps que 

precisam ainda ser preenchidos: há ainda carência de informações quantitativas e 

análises qualitativas, que permitam aprofundar no conhecimento sobre os limites e 
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possibilidades de integração do RDA com políticas de promoção de SAN e de combate 

às PDA, bem como ferramentas metodológicas que possam mensurar e comparar 

resultados.   

No campo social, com os subsídios do roadmap de Fligstein e McAdam foi 

possível verificar a presença de atores envolvidos com o RDA, com foco 

principalmente no aspecto da promoção da segurança alimentar, o que nos exigiu a 

dar um passo atrás para compreender o contexto em que a prática está imersa. Com 

isso, a reconstituição sócio-histórica do campo da SAN foi fundamental para perceber 

o RDA como um “campo em construção”:  há elementos que denotam a formação de 

um CAE, como, por exemplo, a presença de atores singulares que se reconhecem, 

mas não se obteve informações sobre possível cooperação ou coalizão entre si; 

compreendem o que está em jogo no campo, mas não há sugestão de disputa, seja 

por posição, seja por recursos. 

Por outro lado, há UGIs do campo da SAN e, principalmente, do campo da 

VISA, que são bastante atuantes no controle das atividades do RDA: a eficiência da 

fiscalização e do sistema de responsabilização jurídica dos doadores, real ou 

percebida, são elementos que constantemente surgem nas falas dos entrevistados; a 

fiscalização sanitária também é fator de intimidação para doadores. O advento da Lei 

n. 1194/2020, que não foi objeto de nossa análise por ter sido promulgada após o 

fechamento da pesquisa, parece ser um elemento que se adiciona à cena e pode, 

eventualmente, reforçar o processo de emergência do CAE do RDA. 

Nesse aspecto, um dado que chama a atenção é o grande número de projetos 

de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal buscando 

regulamentar a doação de alimentos, sem que tenha havido, em décadas, algum 

projeto aprovado. Assim, se de um lado essa situação demonstra interesse do 

legislador com o tema, ao mesmo tempo, sinaliza dificuldades.  

Isso se deve, fundamentalmente, à própria complexidade que envolve o resgate 

e a doação de alimentos: são desafios logísticos, institucionais, culturais e jurídicos, 

que determinam limites e possibilidades à sua integração no campo das políticas 

públicas. 

Nesse sentido, a ACD foi uma escolha muito adequada para ir além do senso 

comum e colocar contradições e reducionismos em evidência. No estudo minucioso 

dos discursos presentes nos projetos de lei e nas entrevistas com atores do campo foi 

possível identificar “falas” recorrentes, reproduzidas, inclusive, por atores que 
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estariam desempenhando papeis opostos. Esse achado foi muito importante para 

confirmar o caráter embrionário do CAE, já que os atores não se reconhecem 

coletivamente como aliados ou como rivais; além disso, mostrou que há um acervo de 

significados comuns que são partilhados pelos falantes, que funciona como uma base 

para a construção dos seus respectivos discursos: são as “verdades” que constituem 

o “senso comum”. 

O trabalho de desvelar discursos que estão nas raízes mais ocultas do RDA 

nos conduziu até a concepção do alimento como mercadoria e a ideia do RDA como 

solução ganha-ganha. Na origem dessas ideias, pudemos identificar que certos 

“ruídos” nos discursos analisados advinham da sobreposição da lógica econômica às 

necessidades humanas, e do esforço que o discurso do RDA empenha para manter 

os olhares sobre as “ações humanitárias”, ocultando-se o propósito de continuidade 

da razão econômica no centro da existência humana. 

Essa constatação remeteu a análise a um outro patamar, mais profundo, que 

vai à raiz ideológica de toda a construção discursiva do RDA: a sua vinculação e sua 

conformação à lógica neoliberal, que, primeiro, transforma o alimento em mercadoria, 

interditando o acesso a quem não tem recursos para adquiri-lo; depois, uma vez que 

restam, na sociedade, sujeitos que são incapazes de acessar a alimentação via 

consumo, possibilita a estes a alimentação doada.  

No entanto, para produzir esse efeito, conciliando elementos que são, de per 

se, essencialmente contraditórios – afinal, como admitir a produção e o acesso dos 

indivíduos a uma alimentação que não produz saúde? Ou, como é possível afirmar 

direitos sem reconhecimento e proteção da parte do Estado? –, é preciso “reescrever” 

a realidade: no caso, por meio da construção narrativa do alimento-mercadoria, que 

permite naturalizar a carência alimentar e as PDA como “parte do jogo”. 

Nesse cenário, a doação não ocorre por direito – como estabelecido pela 

Constituição Federal – mas por benevolência de doadores e pela caridade de 

entidades, sobretudo do Terceiro Setor, que promovem o recolhimento das doações 

e o repasse às pessoas necessitadas. O Estado, apesar de ser o principal responsável 

pela consecução do direito à alimentação, permanece oculto nessa narrativa, surgindo 

apenas para desempenhar um dos papeis que lhe cabe, que é o de regular as relações 

que se estabelecem no RDA. 

O combate às PDA, que prometia se integrar ao RDA e à promoção da SAN e 

reforçar a estratégia da “solução ganha-ganha”, no entanto, parece ter tornado mais 
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evidente a sua incapacidade de cumprir aquilo a que se comprometeu: o combate às 

PDA e a promoção da SAN, em muitos momentos, não são compatíveis, o que fica 

bastante nítido nas falas dos entrevistados quando se aborda o problema da coleta e 

repasse de alimentos ultraprocessados. Essa disjunção, contudo, se oculta na ordem 

do discurso, que possibilita as entidades que coletam e redistribuem a lidar com esses 

alimentos de forma esporádica e excepcional, agregando-se, em todo caso, a 

dimensão educativa para o consumo, e transferindo todo o peso da responsabilidade 

por se alimentar saudavelmente ao indivíduo.  
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