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A luta contra a fome é um impulso primário do instinto humano. Mas é também base                
para um pacto e o consenso político de interesses compartilhados, em substituição            
à   lei   da   selva   que   opõe   todos   contra   todos. 
 
Tal edifício social constrói-se com base em segurança alimentar. Atenção: uma           
verdadeira política de segurança alimentar não serve apenas à população pobre,           
mas   garante   o   direito   a   uma   alimentação   adequada   a   todos. 
 
Franklin Roosevelt traduziu no programe "Food Stamps" uma das mais expressivas           
lições extraídas da crise de 1929: a economia sozinha não é capaz de resolver os               
desafios da sociedade. 
 
Na escassez ou na opulência, é necessário constrastar a incerteza com uma a rede              
de proteção social capaz de atenuar os sobressaltos intrínsecos à lógica           
intempestiva dos mercados. 
 
Intergeracional e suprapartidária, a política de segurança alimentar configura, assim,          
uma âncora de prevenção quando a maré sobe; um estaleiro de abrigo mínimo             
quando ela desce. 
 
O desafio, em qualquer tempo, é impedir que a curva das oscilações cíclicas atinja o               
prato de comida cotidiano na forma de escassez aguda e caos social. 
 
Esse enraizamento explica o papel central que a segurança alimentar recobrou no            
ambiente volátil do século XXI, acossado pelas oscilações dos mercados, os           
sobressaltos da mutação industrial, o erratismo do emprego e os efeitos           
desorganizadores   dos   eventos   climáticas   extremos,   como   secas   e   inundações. 
 
Não existe bala de prata capaz de equacionar as recorrências da fome e da              
desnutrição   sob   o   efeito   desse   torniquete   de   muitas   voltas. 
 
Um dado resume todos os demais: hoje, na rica Inglaterra, bancos de alimentos             
acodem um número crescente de famílias, inclusive de camadas médias, cuja renda            
incerta não assegura mais a dieta regular necessária. O maior deles, o Trussell             
Trust, distribuiu nos últimos 12 meses mais de 1 milhão de cestas de alimentos. O               
volume   é   27   vezes   maior   do   que   há   cinco   anos. 
 



O alerta mais importante que avulta desses contrapesos é de natureza política: a             
agenda ampliada da segurança alimentar em nosso tempo reclama um chão firme            
de consenso da cidadania, cooperação local, nacional e internacional, sem o que a             
dimensão   dos   desafios   não   será   sequer   tangenciada. 
 
É nesse escopo que cabe discutir o papel e a estratégia da merenda escolar, por               
exemplo, como um dos pilares da arquitetura de uma verdadeira política de            
segurança   alimentar   no   Brasil. 
 
Num mundo em que a epidemia de obesidade já rivaliza com os números da              
desnutrição, o que se requer hoje é mais que matar a fome na infância: o desafio                
maior   é   a   reeducar   o   corpo   e   a   mente   das   novas   gerações   em   relação   ao   alimento. 
 
O custo socioeconômico da má nutrição justifica o peso do enunciado. A fome             
responde por metade de todas as mortes de crianças até cinco anos de idade no               
planeta. É um moedor de vidas abjeto. Mas o saldo da obesidade não é menos               
indecoroso: ela está na origem de quase três milhões de mortes por ano, segundo a               
Organização   Mundial   da   Saúde. 
 
Não existe outra ferramenta capaz de equacionar alvos tão dramáticos e de            
natureza   tão   distinta,   se   não   o   consenso   político   determinado   a   enfrentá-los. 
O Brasil avulta como uma referência global nesse trajeto depois de ter erradicado a              
fome e montado um gigantesco programa de alimentação escolar que atende,           
diariamente,   43   milhões   de   crianças   e   adolescentes. 
 
A relação entre o alimento, a escola e o desenvolvimento agrega outra            
particularidade preciosa: desde 2009, a lei brasileira obriga que um terço dessa            
demanda seja atendida pela produção saudável e fresca de produtos da agricultura            
local. 
 
Isso gera não apenas uma alimentação saudável aos alunos, mas também fonte            
segura de renda aos agricultores familiares e desenvolvimento da economia local. 
 
O sucesso do programa brasileiro de aquisição de alimentos chamou a atenção de             
outros países. Programas similares foram introduzidos em cinco países africanos          
(Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal), com apoio técnico da Agência das            
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e apoio financeiro do governo            
brasileiro e do órgão do governo britânico para o desenvolvimento internacional           
(DFID, na sigla em inglês). Tampouco aqui, porém, estaremos diante de uma bala             
de prata. 
 



Há lugar para inúmeras outras iniciativas num comboio fortalecido pelo pacto           
ecumênico e o planejamento técnico. A luta contra o desperdício por certo é uma              
delas. 
 
O desperdício é o escárnio da desigualdade, sobretudo em uma conjuntura em que             
a   fome   voltou   a   crescer   a   nível   global. 
 
Cerca de um terço dos alimentos produzidos para o consumo humano no mundo se              
perdem atualmente ou são desperdiçados na cadeia que vai do campo ao prato e              
dele ao descarte. 
 
Nós não podemos perder de vista que o mundo atualmente produz quantidade de             
alimentos mais do que suficiente para alimentar toda a população global. O            
problema   não   é   a   falta   de   alimentos,   mas   a   falta   de   acesso   aos   alimentos. 
 
Construir uma rede de bancos de alimentos, a exemplo do que fizeram Inglaterra,             
Estados Unidos e Canadá, por exemplo, é um ponto de partida. Não é o único. Seja                
qual for a escolha, porém, o ingrediente mais importante do cardápio não pode ser              
subestimado: a vitamina mais eficaz contra a fome é o consenso político para             
enfrentá-la. 
 
A forma de enfrentá-la é implantar uma verdadeira política de segurança alimentar.            
E cada governo tem que fazer a sua parte, implementando seus programas a nível              
nacional, estadual e municipal. 
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