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RESUMO 

Muitas iniciativas e políticas públicas acerca da segurança alimentar têm sido 

desenvolvidas com intuito de garantir o acesso a uma alimentação adequada a 

todas as pessoas por meio da valorização de pequenos agricultores e da 

conservação do meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi apresentar os 

principais desafios e oportunidades que envolvem a produção agrícola familiar. 

Deste modo, foi possível realizar uma análise crítica a fim de discutir os problemas 

apresentados e propor uma solução aplicável na busca pela segurança alimentar no 

Brasil. Para tal, foi realizada uma revisão da literatura bem como a fundamentação 

teórica baseada no histórico das ações técnicas e político-econômicas que envolvem 

não só o modelo de produção da agricultura familiar, mas também o 

desenvolvimento da segurança alimentar e nutricional no país. A partir disso, foi 

possível elaborar uma análise crítica do atual cenário no que tange a participação da 

agricultura familiar tanto para economia nacional quanto na oferta de alimentos de 

qualidade, garantindo a implementação da segurança alimentar e nutricional e 

preservação do meio ambiente. Concluiu-se que a agricultura familiar pode ser 

considerada uma importante ferramenta na busca pela segurança alimentar e 

nutricional no Brasil. Além de ser capaz de proporcionar alimentos de qualidade 

superior, garantindo a saúde do consumidor, as técnicas adotadas pelos agricultores 

familiares em suas propriedades contribuem para um desenvolvimento mais 

sustentável e conservação do ecossistema e da biodiversidade. Além disso, a 

elaboração e execução de políticas públicas, ou até mesmo ações e programas já 

existentes, podem ser uma solução aplicável na busca pela segurança alimentar no 

Brasil. 

 

PALAVRAS – CHAVE: SAN, políticas públicas, alimentação, extensão rural. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Many initiatives and public policies about food security have been developed with the 

aim of guaranteeing access to adequate food for all people by valuing small farmers 

and conserving the environment. The objective of this work was to present the main 

challenges and opportunities that involve family agricultural production. In this way, it 

was possible to carry out a critical analysis in order to discuss the problems 

presented and propose an applicable solution in the search for food security in Brazil. 

To this end, a literature review was carried out, as well as a theoretical foundation 

based on the history of the technical and political-econonomic actions that involve not 

only the production model of family farming, but also the development of food and 

nutritional security in the country. From that, it was possible to elaborate a critical 

analysis of the current scenario regarding the participation of family farming both for 

the national economy and in the supply of quality food, ensuring the implementation 

of food and nutritional security and preservation of the environment. It was concluded 

that family farming can be considered an important tool in the search for food and 

nutrition security in Brazil. In addition to being able to provide superior quality food, 

ensuring consumer health, the techniques adopted by family farmers on their 

properties contribute to a more sustainable development and conservation of 

ecosystem and biodiversity. In addition, the elaboration and execution of public 

policies, or even existing actions and programs, can be applicable solution in the 

search for food security in Brazil. 

 

KEY WORDS: FNS, public policies, food, rural extension. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estilos de vida das populações que antecederam os homo sapiens e dos 

próprios homo sapiens muito influenciaram em sua alimentação. Inicialmente, o 

consumo de alimentos dependia da disponibilidade dos grupos em caçá-los ou 

colhê-los, caracterizando uma alimentação mais rústica, visto que o fogo ainda não 

era completamente dominado. Tempos depois, outros fatores começaram a 

influenciar na alimentação, como econômicos, culturais e sociais, além da 

peculiaridade de realização de processos– como assar e grelhar - até transformá-los 

em alimentos parecidos com o que se conhece na atualidade.  

Recentemente, com o aparecimento da indústria alimentícia, os processos 

possíveis de se realizar com as matérias-primas para transformá-las em alimento 

foram aprimorados. Os novos processos possibilitaram que a cultura alimentar do 

século XXI fosse caracterizada por fastfoods, enlatados e industrializados, fazendo-

se necessário o resgate, a preservação e a estimulação de hábitos e práticas 

saudáveis (OLIVEIRA-COSTA et al., 2019). 

Outra questão relevante presente na contemporaneidade é o fato da 

alimentação estar relacionada a fatores econômicos, culturais, sociais e, até mesmo, 

políticos. Santos & Scherer (2012) comprovaram esta conjuntura quando afirmam 

que a distribuição desigual de renda e, consequentemente, restrição no acesso aos 

alimentos são os principais causadores da fome no Brasil, não sendo um problema 

de escassez de produção. Por outro lado, também apontam que a outra parcela da 

população não se alimenta de forma adequada, desencadeando em casos de 

obesidade e desnutrição. 

Este cenário é acompanhado particularmente por vários governos e 

mundialmente por instituições internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Não obstante para tentar garantir que tais desigualdades fossem 

extintas e, então, diminuir as moléstias vividas pelas sociedades, surgiu o conceito 

de “segurança alimentar”. Tal conceito sofreu modificações no seu propósito ao 

longo do tempo; atualmente tem como cerne assegurar que questões como fome, 

subnutrição, sobrepeso e obesidade sejam cada vez menores no âmbito global. 

Além de poder ser interpretada como uma forma de garantir alimentos 

quantitativamente a toda população, a “segurança alimentar” também abrange o 

certame qualitativo de uma alimentação mais saudável e segura no contexto 

nutricional. 



14 

Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 

definidos pela mesma para plena implementação em 2030, está o objetivo número 

02, que trata de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável, que demonstra que estes temas estão 

diretamente relacionados. Além disso, segundo este objetivo, também se espera 

dobrar a produtividade agrícola de pequenos produtores, incluindo agricultores 

familiares, além de garantir alimentação adequada e segura para todas as pessoas 

no mundo. 

A relação entre pequenos produtores e “segurança alimentar” já havia sido 

mencionada e impulsionada pela Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) em seu Relatório de Estado da Alimentação e da Agricultura do ano 

de 2014 (FAO, 2014), quando afirmou que um dos agentes fundamentais na luta 

contra a insegurança alimentar é o agricultor familiar. Segundo este relatório, 

naquele ano, as propriedades geridas por famílias detinham cerca de 80% da 

produção de alimentos e 75% de recursos agrícolas mundialmente. Outro ponto 

importante levantado é o fato de os agricultores familiares serem peças significativas 

na questão da sustentabilidade, por utilizarem menos tecnologias modernas e pelo 

seu modo de produção não ser tão intensivo quanto ao convencional na questão do 

uso de insumos externos (SANTOS et al., 2014). 

Em se tratando de Brasil, até dez anos atrás, o cenário aparentava ser 

favorável para alcançar o objetivo de se considerar o agricultor familiar uma peça 

fundamental na implantação da segurança alimentar, tornando-o cada vez mais 

significativo no que se refere ao fornecimento de alimentos para a população, não 

somente na questão da quantidade, mas também da qualidade. Entretanto, percebe-

se uma carência de investimentos tanto em políticas ligadas à segurança alimentar 

quanto em políticas de incentivo à agricultura familiar, o que gera certo 

distanciamento ao que tanto tem sido discutido acerca destes temas, inclusive 

internacionalmente. 

Todavia, é impossível negar que o agricultor familiar ainda exerce significativa 

participação no contexto de produção agrícola do Brasil, sendo responsável por 

fornecer muitos produtos importantes para sustento dos brasileiros e pela 

preservação do meio ambiente onde está inserido. Espera-se deste tipo de agricultor 

que ele deposite mais prudência e afeto em sua produção, uma vez que sua 

propriedade é sua residência e seu local de trabalho, consequentemente afetando 
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positivamente nos índices qualitativos dos alimentos que serão fornecidos por ele e 

em maiores cuidados com a terra. 

Diante deste contexto e da relação entre agricultura familiar e segurança 

alimentar, o objetivo deste trabalho foi apresentar os principais desafios e 

oportunidades que envolvem a produção agrícola familiar. Deste modo, foi possível 

realizar uma análise crítica a fim de discutir os problemas apresentados e propor 

uma solução aplicável na busca pela segurança alimentar no Brasil. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Alimentação 

A alimentação pode ser definida pela ingestão de alimentos para suprir as 

necessidades biológicas do corpo do ser vivo, garantindo, assim, o saciamento da 

fome e sua sobrevivência (PRADO et al., 2011). Entretanto, apesar de reconhecer a 

alimentação como uma das necessidades básicas da humanidade, Carneiro (2003) 

defendeu que a visão sobre a alimentação não deve enfocar apenas no quesito 

biológico, mas também no econômico, social e cultural. Moratoya et al. (2013) 

confirmaram a teoria de Carneiro (2003) quando expõem que o acesso a 

alimentação deveria ser direito de todos, independentemente de renda, e afirmando 

que o consumo de alimentos é afetado por preços, pela forma como são produzidos 

no campo, por sua disponibilidade quantitativa e pela forma de distribuição. 

Moratoya et al. (2013) estudaram a respeito das mudanças ocorridas nos 

hábitos alimentares dos brasileiros, procurando avaliar se eles estão de acordo com 

o resto do mundo. Para isso, a primeira fase do trabalho buscou estudar os estágios 

de modificação no padrão alimentar, que podem ser visualizados na Figura 1. 

Figura 1 – Estágios de modificação no padrão alimentar. 

Fonte: Adaptado de Moratoya et al. (2013). 

 

De acordo com Rosa & Zingano (2013), nos primórdios, os grupos que 

antecederam os humanos eram caracterizados como nômades, visto que eles não 

se fixavam em um só local, indicando que eles não praticavam a agricultura. Eles 

complementaram que tais grupos viviam da caça de animais silvestres, pesca e 

coleta de frutos e raízes. Entretanto, de acordo com Bezerra (2020), com o passar 

dos períodos pré-históricos, surgiram dificuldades para caçar e se locomover para 

obter alimentos, além do aprimoramento de suas ferramentas, fazendo com que 

ocorressem mudanças em seus hábitos. Castilho et al. (2010) confirmaram que 
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posteriormente esses grupos se estabeleceram em pequenas comunidades 

agrícolas, chegando a domesticar animais, conforme demonstram as artes que 

datam esta época. Por outro lado, Silva & Reinhard (2007) asseguram que, com a 

adoção da agricultura e domesticação de animais, a dieta desses grupos se tornou 

menos diversa, pois eles passaram a focar na sua própria produção de poucos 

alimentos, o que substituiu a caça e coleta de maior variedade de recursos. 

Com o fogo dominado, os hominídeos começaram a assar e grelhar seus 

alimentos, como as carnes, e produzir pães; acompanhando esta evolução, as 

questões sociais começaram a interferir nos hábitos alimentares. De acordo com 

Eduardo (2009), os hábitos alimentares se diferenciavam de classe para classe à 

qual os seres pertenciam; por exemplo, o povo, considerado mais humilde, 

consumia pão, sopa de legumes e papas de cereais em maior quantidade, enquanto 

a carne era considerada para eles artigo de luxo. Por outro lado, para a nobreza, 

esta foi uma época de muitos banquetes com o propósito de celebrações entre as 

pessoas e, de acordo com Basso et al. (2017), o que eles consumiam, em sua 

maioria, eram carnes, cereais como a aveia, o centeio, a cevada, o milhete e o 

sorgo, e leguminosas como feijão, grão de bico e ervilha. Basso et al. (2017) 

também salientam que os legumes consumidos por esta classe eram sempre mais 

verdes e frescos, possivelmente devido à existência de hortas onde eram plantados 

nabo, cebola, couve, alho-poró, hortaliças e ervas.  

A Idade Moderna foi um período na história marcado não somente pelas 

grandes navegações ou expansões marítimas, mas também por significativas 

mudanças na alimentação humana. Assis & Nepomuceno (2008) afirmaram que as 

primeiras empreitadas pelos mares foram realizadas pelos portugueses e tinham 

como objetivo buscar soluções para as novas demandas econômicas que estavam 

surgindo na Europa naquela época. Uma das soluções foi levantada por Ferrão 

(2013) quando afirma que a atividade mais relevante na época das navegações foi o 

comércio, que visava aumentar o mercado para os produtos europeus e acessar 

matérias-primas e artefatos de povos de fora da Europa, inclusive os agrícolas. Por 

outro lado, Resende (2017) afirma que não houve apenas introdução de espécies 

estrangeiras nos hábitos de consumo e alimentos, mas também modificações no 

olhar com relação a determinados hábitos, como a diminuição no consumo de 

cereais, e alimentos que antes não eram consumidos, podendo-se citar a aceitação 
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de carnes mais populares, como a bovina, e a predileção por sabores gordurosos e 

açucarados, advindos dos temperos recém descobertos.  

Entretanto, as grandes inovações alimentícias surgiram séculos mais tarde, 

com as mudanças na exploração agrícola e Revolução Industrial. No âmbito 

agrícola, a inserção de novas técnicas de produção e a criação de equipamentos 

que facilitaram atividades no campo fizeram com que a quantidade e a qualidade 

dos bens alimentícios aumentassem, além da expansão na disponibilidade de 

matérias-primas dos produtos a serem fabricados nas indústrias cada vez mais 

presentes nas cidades (GRENHA, 2011). A Revolução Industrial iniciada no final do 

século XVIII afetou a toda humanidade, pois, de acordo com Cavalcante & Silva 

(2011), os produtos fabricados pelas indústrias que surgiram nesta época passaram 

a ser maquino faturados, proporcionando, assim, a produção em massa, o que 

acarretou em maior quantidade de produtos no mercado e maior competitividade nos 

preços.  

Com relação aos alimentos, a situação não foi diferente. Pellerano (2017) 

afirmou que, com a Revolução Industrial, surgiu a oportunidade de comer em maior 

quantidade e melhor qualidade, além de ter inovado nas formas de produzir, 

transportar, cozinhar e comer. Pellerano (2017) ainda defende que: “a indústria 

alimentícia (...) aperfeiçoa as técnicas de conservação já existentes e cria novas 

maneiras de fazer a comida durar mais; desenvolve embalagens que conservam 

esses alimentos por mais tempo e são resistentes ao transporte por longas 

distâncias; permite a distribuição mais eficaz, com estradas de ferro e navios 

frigoríficos, por exemplo; e, traz uma abundância quantitativa e qualitativa para 

nossas mesas”. Por outro lado, alguns autores discordaram no ponto qualitativo ao 

apresentarem que, apesar da desnutrição e fome terem sofrido redução com a nova 

forma quantitativa de produção de alimentos, houve também um aumento 

significativo nos níveis de obesidade (LUSTOSA, 2012; BALEM et al., 2017). 

Diante de tal cenário, a preocupação em relação às composições dos 

alimentos industrializados se tornou cada vez maior, principalmente nos últimos 

tempos, já que, segundo Bielemann et al. (2015), o acesso a esses produtos ficou 

cada vez mais fácil, principalmente por serem comercializados pré-prontos ou 

prontos para o consumo, ou seja, adequando-se ao estilo de vida da sociedade 

atual. Junior et al. (2016) argumentaram que este modelo de vida é composto por 

pessoas que adotam refeições rápidas e ingerem sua comida enquanto estão 
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realizando outras atividades e apresentam como consequência destas escolhas a 

insegurança alimentar, proveniente da inadequada dieta. 

Por outro lado, ainda na década de 1980, Monteiro et al. (1989) levantaram 

que a condição de classe dos indivíduos era fator crucial para o acesso à alimentos 

e à assistência de saúde, deixando claro que os estados de saúde e nutrição 

estavam relacionados à classe social. Indo de encontro a esta teoria e ao que foi 

levantado anteriormente, Azevedo (2017) afirmou que surgiram, ao longo do tempo, 

discussões sobre a (in)segurança alimentar e nutricional e que estas não levantam 

apenas questões sobre bulimia, obesidade ou doenças não-transmissíveis 

provenientes de uma dieta desequilibrada, mas também evidenciam a luta por 

acesso justo e igual à água e aos alimentos saudáveis como direito humano e 

levantam a importância de se fomentar a agroecologia e sistemas sustentáveis. 

Logo, pode-se entender que, desde as últimas décadas, a segurança 

alimentar necessitou englobar não somente a questão quantitativa da alimentação, 

mas também a qualitativa e a social. Entretanto, este conceito nem sempre foi 

interpretado desta forma, como será visto a seguir. 

2.2 Segurança Alimentar 

Ainda sem ser oficialmente conhecido como “segurança alimentar”, o tema foi 

brevemente levantado pelo pastor protestante, economista e demógrafo Thomas 

Robert Malthus ao final do século XVIII. Segundo Fontana et al. (2015), a teoria 

demográfica de Malthus, surgida em 1798, afirmava que a população tinha potencial 

para um crescimento ilimitado enquanto a natureza tinha recursos limitados para 

alimentá-la. A Teoria Malthusiana, como ficou conhecida posteriormente, afirmava 

que o crescimento populacional se daria em forma de progressão geométrica, ou 

seja, mais rapidamente, e a produção de alimentos de forma aritmética, isto é, mais 

lentamente. Assim, dependendo da disponibilidade de terra agricultável, considerado 

um recurso escasso, poderia acarretar em fome e miséria (MATOS, 2012). Esta 

teoria deu margem para se pensar que a preocupação em fornecer alimentos para 

as pessoas pode ter começado neste período. 

O termo “segurança alimentar” surgiu formalmente apenas no século XX, que 

tem um histórico de guerras bastante vasto, contando com conflitos causados por 

motivos religiosos, econômicos, políticos e sociais. Entretanto, junto com as guerras, 

vêm as consequências, que podem afetar desde a estabilidade econômica até a 
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saúde pública, com chances de perdurar por muito tempo após o fim dos combates 

(PROROK & HUTH, 2017). Uma das guerras mais importantes e que eclodiu no 

início do século XX foi a Primeira Guerra Mundial, motivada pela disputa entre as 

grandes potências europeias e Estados Unidos para expandir seus territórios 

(ABRANTES, 2018). Segundo Abrantes (2018), dentre as principais consequências 

deste conflito estão os milhões de mortos, crises sociais e econômicas, que 

desencadearam em desemprego, pobreza e fome. Foi então a partir destes 

problemas que surgiu na Europa – continente mais afetado pela guerra - o termo 

“segurança alimentar”, inicialmente ligado à capacidade dos países em produzir 

alimentos saudáveis e abastecer suas populações, principalmente devido à 

contaminação dos recursos naturais pelos materiais usados na fabricação de armas 

(JACTO, 2020). 

Em contrapartida, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial, que 

ocorreu cerca de trinta anos depois da Primeira, que a preocupação com a 

segurança alimentar se tornou crítica, originando a criação da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 1945. De acordo com 

a ONU (2014), esta organização foi criada com o objetivo de incentivar a produção 

agrícola e garantir a segurança alimentar para todos, mantendo o lema de que a paz 

e alimentos em quantidade poderiam garantir tal segurança. 

Diante do exposto, inicialmente o conceito de “segurança alimentar” estava 

diretamente relacionado à aptidão dos Estados em fornecer alimentos em 

quantidade suficiente para o povo, principalmente em casos de conflitos ou 

adversidades econômicas (MOURA, 2018). No caso do Brasil, as mazelas sociais 

que o país enfrentava por volta da década de 1930, desencadeando em fome e 

desnutrição, foram o estopim para que Getúlio Vargas, presidente da República, 

tomasse ações voltadas para a SAN no Estado, visando garantir uma distribuição de 

alimentos mais justa (PINHEIRO, 2008). De acordo com Pinheiro (2008), apesar dos 

investimentos em políticas sociais de alimentação e nutrição promovidos pelos 

governos ao longo dos anos, posteriormente o país viria a passar por grandes crises 

e recessões, acarretando em baixo crescimento econômico e afetando os gastos 

com proteção social, que foram considerados negativos a partir da década de 1980. 

Logo, pode-se inferir que a segurança alimentar passou por três fases até 

chegar na definição que perdura até hoje. A primeira fase relaciona-se com a 

capacidade produtiva dos países, a segunda caracterizava-se como estratégia 
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política, intencionando acabar com as guerras, e a terceira fase na preocupação em 

relação ao acesso aos alimentos (MARDEGAN, 2014). Vasconcellos & Moura (2018) 

detalharam que, após passar por diversos acréscimos de diferentes dimensões em 

seu conceito, a segurança alimentar e nutricional fundamenta-se atualmente no 

direito ao acesso a alimentos em quantidade suficiente e qualidade adequada, sem 

afetar outras necessidades primordiais.  

Foi em 1996 que uma definição mundial e mais ampla de “segurança 

alimentar” surgiu durante a World Food Summit (Cúpula Mundial de Alimentos), 

promovida pela FAO, e consiste em “todas as pessoas, em todos os momentos, 

terem acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura, 

nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e preferências alimentares de 

modo a propiciar vida ativa e saudável” (FAO, 1997). Além disso, neste relatório 

também estão presentes os compromissos negociados para que se atinja o objetivo 

definido pelo novo conceito de segurança alimentar. Dentre os compromissos, vale 

ressaltar a garantia de um ambiente social e econômico favorável, implementação 

de políticas visando erradicar pobreza e desigualdade e busca por práticas 

participativas e que incluam o desenvolvimento sustentável. Ribeiro & Pilla (2014) 

reafirmaram tanto a teoria de que o papel da segurança alimentar está em garantir o 

acesso regular e permanente ao alimento de qualidade e em quantidade suficientes, 

quanto as ações necessárias para atingir tal objetivo, que são a utilização dos 

recursos naturais de forma sustentável e criteriosa, emprego de tecnologias seguras 

e eficientes e criação e execução de políticas públicas que apoiem a produção e 

comercialização de produtos saudáveis que sejam compatíveis com a cultura e o 

poder aquisitivo local.  

O Relatório do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição No Mundo do ano 

de 2019 (FAO, 2019) apresentou os estágios da (in)segurança alimentar e suas 

definições, que podem ser visualizados na Figura 2. 
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Figura 2 – Estágios de (in)segurança alimentar 

Fonte: Adaptado de FAO (2019). 

 

Entretanto, apesar dos esforços para tentar chegar ao nível de plena 

segurança alimentar, ainda é difícil desvincular alimentação de questões 

econômicas e sociais, porque, segundo Canuto et al. (2019), a distribuição dos 

alimentos para a população não ocorre de forma justa. Além disso, eles também 

revelaram que, por exemplo, a relação entre obesidade e poder socioeconômico 

varia de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Especificamente em 

países desenvolvidos, as pessoas de baixa renda tendem a ser obesas, enquanto 

em países sub ou em desenvolvimento, a relação é inversa. Esta é uma tendência 

que pode ser confirmada ao avaliar os dados fornecidos pelo Relatório do Estado de 

Segurança Alimentar e Nutrição No Mundo (FAO, 2019), onde se observou que 

regiões onde predominam países sub ou em desenvolvimento são regiões onde o 

percentual das taxas de insegurança alimentar é mais alto, como é o caso da África 

e da América Latina (Figura 3). 
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Figura 3 – Porcentagem do crescimento da Insegurança Alimentar Moderada e 

Severa no Mundo entre 2016-2018. 

Fonte: Adaptado de FAO (2019). 

 

Atualmente, a busca pela segurança alimentar é defendida e endossada pela 

ONU, quando a mesma definiu, em 2015, os dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que necessitam ser implementados até o ano 

de 2030 para pleno desenvolvimento do planeta. Os ODS são caracterizados como 

uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), criados nos 

anos 2000, e visam integrar as dimensões econômica, social e ambiental, colocando 

como centro temas fundamentais para qualidade de vida das pessoas e o futuro da 

Terra (FIOCRUZ, 2017). Além dessas dimensões da sustentabilidade, Djonú et al. 

(2018) adicionam que alguns ODS estão associados aos valores universais e que 

todos eles precisam estar integrados para funcionarem de forma estável, segura e 

resiliente (Figura 4). 

 



24 

Figura 4 – Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

Fonte: Adaptado de Djonú et al. (2018). 

 

Segundo a ONU (2015), o ODS número 02, intitulado “Fome Zero e 

Agricultura Sustentável”, está diretamente relacionado com a fome, segurança 

alimentar e desenvolvimento sustentável. Ainda segundo a ONU (2015), dentre os 

objetivos específicos deste ODS, pode-se citar os listados a seguir. 

”2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas 
(...) a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano; 

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição (...) e atender às 
necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes 
e pessoas idosas; 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, 
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agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso 
seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, 
serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de 
emprego não agrícola; 

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e 
a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a 
capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que 
melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo; 

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas 
cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies 
selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas 
diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e 
garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados, como acordado internacionalmente” (ONU, 2015). 

 

Outra iniciativa da ONU relacionada à segurança alimentar e nutricional surgiu 

em 2016, quando foi definido o período de 2016 a 2025 como a Década de Ação 

sobre Nutrição, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS BRASIL, 

[2016?]). Ainda de acordo com a OPAS BRASIL ([2016?]), esta resolução visa 

erradicar a fome e a desnutrição no mundo todo, assegurando acesso a alimentos 

mais saudáveis e sustentáveis para todos os seres, sendo responsabilidade dos 

governantes criar metas nutricionais para atingir estes objetivos. 

Por outro lado, apesar das inúmeras ações vinculadas ao tema, 

principalmente na última década, acabar com a problemática da insegurança 

alimentar não é algo trivial. Para Vasconcellos & Moura (2018), o alcance da 

segurança alimentar e nutricional implica na convergência de políticas e programas 

de diversas áreas aptas a promover o acesso a alimentos apropriados, demandando 

um grande processo de desconcentração, territorialização e gerenciamento social. 

Filho & Azevedo (2019) foram mais afundo em seu trabalho quando listaram as 

diferenças e hierarquias existentes entre os determinantes domiciliares locais, 

nacionais e globais aos quais a segurança alimentar e nutricional está condicionada. 

Os determinantes elencados pelos autores estão a seguir. 

“Os determinantes domiciliares da SAN são relacionados ao perfil 
demográfico, gênero, escolaridade, saúde, renda e estabilidade financeira 
dos moradores, conhecimentos e hábitos alimentares, emprego (...). Esses 
fatores domiciliares são delimitados por fatores regionais e locais, tais quais 
produção, preço e disponibilidade dos alimentos, disponibilidade e preço de 
alimentos saudáveis, estabilidade política, preconceito e desigualdades 
étnicas e raciais, serviços de saúde e educação, custo das necessidades 
básicas, emprego, salários e estabilidade, cultura alimentar, saneamento 
básico, vigilância sanitária, rede socioassistencial. 
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 Os fatores locais e regionais, por sua vez, são determinados por fatores 
nacionais e globais. Esses determinantes são o sistema político-econômico, 
o modelo de desenvolvimento, o comércio mundial, as políticas agrícolas e 
ambientais (mudanças climáticas, sustentabilidade, apoio à agricultura 
familiar e produção de alimentos), as políticas econômicas, sociais e 
assistenciais e o compromisso com o Direito Humano à Alimentação 
Adequada” (FILHO & AZEVEDO, 2019). 

Outros autores também defendem que a alimentação está ligada, sobretudo, 

a questões econômicas. Bezerra et al. (2017), por exemplo, afirmam que a falta de 

acesso à alimentos de qualidade, proveniente da renda e do preço dos alimentos, é 

a causa definitiva da insegurança alimentar. Também sustentando esta teoria está 

Maniglia (2009), quando expõe que a alimentação está relacionada, principalmente, 

às condições econômicas de obter os alimentos de boa qualidade do mercado, que 

devem ser oferecidos em quantidade suficiente para a população. Maniglia (2009) 

ainda complementa que a pobreza, que tem origem nas desigualdades sociais, 

concentração de rendas, desperdícios e muitas outras problemáticas, é o principal 

adversário da sustentabilidade alimentar, pois ela gera a fome.  

Além de estar ligada com o sistema político-econômico, a “segurança 

alimentar” também está relacionada com as políticas agrícolas e ambientais 

nacionais e mundiais, que, na maioria das vezes, enfatizam a necessidade do apoio 

à agricultura familiar para produção de alimentos de qualidade. No Brasil, a 

importância deste setor para a SAN é assegurada pelo Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), como será discutido adiante. Essa 

valorização não está sendo em vão, visto que, segundo Moreira (2013), os 

agricultores familiares estão, por si só, cada vez mais dando importância em produzir 

alimentos com altos padrões de qualidade, ou seja, que sejam livres de agrotóxicos 

e que não comprometam o ambiente rural, cernes da segurança alimentar. No ano 

de 2014, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já havia alertado quão 

fundamental é o trabalho da agricultura familiar para a segurança alimentar e 

progresso mundial, já que esses produtores garantiam majoritariamente alimentos 

às pessoas e, consequentemente, ajudavam a erradicar a pobreza e protegiam o 

meio ambiente (ONU, 2014). 

Em contrapartida, estudos apontam que a agricultura familiar ainda tem 

muitos obstáculos para enfrentar, vide a atual estruturação do campo. De acordo 

com De Paula et al. (2014), os principais desafios para a agricultura familiar são a 

organização social rural, acesso à assistência técnica, adequação do processo 
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produtivo, regulamentação de processos artesanais para produção de alimentos e 

ingresso aos mercados disponíveis. Tentando minimizar a dificuldade para atingir 

tais objetivos, surgiram algumas iniciativas, como a criação de políticas públicas 

voltadas para este setor, porém questiona-se se elas são suficientes para alavancar 

a notoriedade que demanda esta categoria. 

Portanto, levanta-se o questionamento da possibilidade de a agricultura 

familiar ser considerada uma opção para se alcançar a segurança alimentar. 

Posteriormente, serão apresentados alguns posicionamentos que ora se tornam 

oportunidades, ora se tornam desafios para uso da agricultura familiar como agente 

na segurança alimentar. 

2.3 Segurança Alimentar no Brasil 

De acordo com o exposto neste trabalho, as primeiras medidas no Brasil com 

intuito de melhorar as condições de alimentação, principalmente da classe 

trabalhadora, datam da Era Vargas, na década de 30. Segundo Fogagnoli (2011), 

uma importante criação foi o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), 

que implementou restaurantes populares que serviam refeições a preço módicos 

para trabalhadores, com o objetivo de suprir as carências nutricionais por meio dos 

alimentos servidos. Silva (2014) aponta que outra medida importante tomada foi a 

constituição da Comissão Nacional de Alimentação (CNA), em 1945, que 

comandaria as políticas de alimentação, sendo esta posteriormente substituída, em 

1972, pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan). Entretanto, Silva 

(2014) também aponta que, ao longo da segunda metade do século XX, as políticas 

ligadas ao assistencialismo alimentar no país tomaram rumos que deixavam bem 

claro o seu papel marginal no que tange os objetivos de governo, estando sujeitas 

ao crescimento econômico e ao aumento da produtividade agrícola através da 

modernização do setor. 

Foi apenas em meados dos anos 1980 que algumas estratégias de combate à 

fome foram idealizadas por estudiosos da área da alimentação e nutrição 

(VASCONCELOS, 2004). Vasconcelos (2004) vai ainda mais longe quando afirma 

que foi no início dos anos 1990 que surgiram os três elementos que visavam 

modificar a situação do país, que foram: a redescoberta da fome, a emergência do 

movimento Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, inspirado e conduzido 

pelo sociólogo Herbert de Souza – o Betinho -, e a adoção do Plano de Combate à 
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Fome e à Miséria pelo então presidente Itamar Franco, em 1993. Essas ações 

promoveram a criação de vários comitês, inclusive com a participação de populares, 

que visavam combater a fome. 

Conforme abordado, quem se sensibilizou com as causas de combate à fome 

e à miséria foi o presidente Itamar Franco. Visando levar a discussão sobre 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para outros setores da política e 

implementar políticas acerca do tema, Itamar instituiu, em 1993, o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) e realizou, em 1994, a I Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar (CNSAN). Entretanto, o CONSEA foi extinto no 

ano seguinte à sua criação, já que a SAN no Brasil ainda era um assunto muito frágil 

e de pouca importância na agenda política do país (JAIME et al., 2018). Segundo 

Jaime et al. (2018), o esforço para tornar a SAN prioridade, a institucionalização da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a implementação de 

políticas sociais e de incentivo à produção agrícola familiar só ocorreram com força a 

partir do ano de 2003. 

Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste ano, questões 

como o combate à fome e à pobreza no Brasil se tornaram centro do seu governo. 

Esta nova agenda social se tornou legítima, principalmente, porque o contexto 

internacional se demonstrava favorável às mesmas opiniões. Houve ascensão de 

um grupo político que visava priorizar políticas ligadas à segurança alimentar e o 

próprio presidente eleito possuía histórico de aproximação com as classes 

socialmente excluídas (TOMAZINI & LEITE, 2016). Dentre as medidas tomadas pelo 

presidente, está a reativação do CONSEA e criação do Programa “Fome Zero”, além 

da formação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

que visava a inserção social, o incentivo à Segurança Alimentar, a ajuda integral e 

renda mínima que assegurasse cidadania às famílias que viviam na pobreza (PAES-

SOUSA, 2013; DE MELO et al., 2017).  

A importância para com a segurança alimentar foi ganhando força total nas 

últimas décadas e no mundo todo, quando se tornou tema central de agendas 

internacionais. Acompanhando o cenário no exterior, o Brasil tratou de continuar 

criando diversos projetos relacionados à alimentação e nutrição, sempre com a 

participação social, o que possibilitou a criação de leis, planos e organizações 

visando à plena implementação de um verdadeiro sistema nacional de segurança 

alimentar e nutricional (VASCONCELLOS & MOURA, 2018). 
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Em 15 de setembro de 2006 foi aprovada a Lei 11.346, mais conhecida como 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN). Além de instituir a 

criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) visando 

garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e proporcionar a 

consolidação de novas ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN), a LOSAN (BRASIL, 2006) conceituou a “segurança alimentar e 

nutricional” da seguinte forma: 

“I - a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 
produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 
processamento, da industrialização, da comercialização, (...) do 
abastecimento e da distribuição de alimentos, incluindo-se a água, bem 
como das medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável, da 
geração de emprego e da redistribuição da renda; (...) 

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos 
recursos; 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, 
incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de 
vulnerabilidade social; 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 
dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica 
e racial e cultural da população; 

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e 
participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, 
respeitando-se as múltiplas características culturais do País. 

VII - a formação de estoques reguladores e estratégicos de alimentos” 
(BRASIL, 2006). 

 

Ademais, a Lei supracitada estabeleceu que os integrantes do SISAN sejam a 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), instância 

máxima do Sistema e que tem como objetivo apresentar as orientações para a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que objetiva propor diretrizes e 

prioridades relacionadas ao tema e monitorar e acompanhar a implementação das 

mesmas, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), 

cuja função é elaborar e coordenar a execução do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLANSAN), e demais órgãos e instituições públicas e 

privadas relacionadas ao tema (MACHADO, 2017). 

Seguindo as diretrizes da agenda governamental, com intuito de combate à 

fome e à pobreza, em 2010 aconteceu um acréscimo na Constituição Federal com a 

aprovação da Emenda Constitucional número 64, que tornou o DHAA direito 

constitucional de todo brasileiro (SIQUEIRA et al., 2014; DE MELO et al., 2017). 
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Visando reforçar esta iniciativa, ainda no ano de 2010, através do decreto número 

7.272, houve a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN), que possui como principal instrumento de planejamento, execução e 

gestão os Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) e eles 

foram elaborados de acordo com as oito diretrizes da PNSAN, que são: “1) Acesso 

universal à alimentação, 2) Abastecimento alimentar, 3) Educação Alimentar e 

Nutricional, 4) Ações voltadas para povos e comunidades tradicionais, 5) Saúde, 6) 

Acesso universal à água, 7) Iniciativas em âmbito internacional e 8) Direito Humano 

à Alimentação Adequada.” (BRASIL, 2010). 

Futuramente serão apresentadas as iniciativas dos últimos governos para tentar 

atingir a plena segurança alimentar e nutricional no Brasil. Apesar dos resultados 

positivos destas ações, como quando o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU em 

2014 ao atingir as metas de diminuir pela metade a quantidade de pessoas 

passando fome e reduzir este número para menos de 5% da população (FAO, 

2015), o que se vê com a postura do atual governo do presidente Jair Messias 

Bolsonaro, é que os tópicos sobre a segurança alimentar e nutricional e fome não 

são prioridades de sua agenda. 

Tal colocação pôde ser observada no primeiro dia de governo em janeiro de 

2019, quando foi publicada a Medida Provisória (MP) 870, onde constava a retirada 

da LOSAN o artigo 11, inciso II, que estabelece as responsabilidades do CONSEA, e 

o artigo 11, parágrafo 2o, que apresenta sua composição, acarretando em extinção 

do órgão como instância de assessoramento da Presidência da República 

(KARAGEORGIADIS, 2019). Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - IDEC (2019), em maio do mesmo ano, foi criada uma Comissão 

Especial Mista com intuito de avaliar a MP e o texto de extinção do CONSEA foi 

suspendido, entretanto, o presidente vetou o inciso. Em setembro, enquanto 162 

parlamentares do Congresso Nacional foram contra o veto do presidente, 299 

parlamentares apoiaram o veto, levando à extinção oficial do CONSEA (IDEC, 

2019). 

Castro (2019) enaltece as inúmeras agendas estratégicas que compunham o 

CONSEA, como, por exemplo, a inclusão do direito à alimentação na Constituição 

Brasileira, fortificação da agricultura familiar e agroecológica, diminuição do uso de 

agrotóxicos nas produções e avanço da agenda regulatória, além de ter exercido 

papel fundamental na construção de políticas públicas relacionadas à segurança 
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alimentar e nutricional no Brasil. Estudiosos afirmam, ainda, que a extinção deste 

Conselho tanto fragilizará o funcionamento do SISAN quanto irá comprometer o 

DHAA, visto que o Conselho poderia ajudar no enfrentamento à obesidade, cada vez 

mais crescente, e continuar com suas iniciativas para o combate à insegurança 

alimentar, que ainda está presente no Brasil (CASTRO, 2019; HAJE & OLIVEIRA, 

2019). 

Outra medida que merece destaque por parecer ameaçar a implementação da 

segurança alimentar, como será visto adiante, diz respeito à liberação de diversos 

agrotóxicos pelo então governo no ano de 2019. O primeiro ano do governo 

Bolsonaro bateu recorde histórico em número de aprovações de agrotóxicos, sendo 

475 novos produtos aprovados contra 450 produtos do ano anterior (GRIGORI, 

2020). Ainda segundo Grigori (2020), o mais relevante nestas medidas é o 

surgimento de ingredientes ativos e produtos considerados inéditos e proibidos por 

muitos outros locais do mundo por conta dos efeitos que os mesmos podem causar 

no meio ambiente e até mesmo em humanos. 

Seguindo, ainda, a linha de medidas do governo Bolsonaro que demonstram 

sua não valorização em resolver questões ligadas à segurança alimentar e 

nutricional e fome, está o seu pouco apoio ao setor da Agricultura Familiar. Em seu 

trabalho, Costa (2017) defendeu que a agricultura familiar e o agronegócio são 

modelos agrícolas de desenvolvimento que se contrapõem, ora pela forma como 

lidam com as pessoas e a natureza, ora por posições políticas e características de 

produção. Levando em consideração que Bolsonaro assumiu a presidência com 

forte apoio da bancada ruralista, ou seja, grupo de políticos apoiados por 

associações e empresas do ramo do agronegócio (CASTILHO, 2019), esperava-se 

que sua atenção estivesse voltada aos interesses deste seleto grupo, considerado 

opositor à agricultura familiar. Este pensamento pode ser comprovado quando o 

presidente recém-eleito atendeu à algumas reinvindicações de políticos do 

agronegócio, tais como o desmonte de políticas de meio ambiente e indígenas 

(POMPEIA, 2020). 

Apesar do cenário exposto parecer desfavorável ao alcance da segurança 

alimentar e nutricional no Brasil, a própria população tem-se demonstrado inclinada 

a consumir produtos mais saudáveis e a procura por conhecimento acerca da 

qualidade dos alimentos aumentou. A Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) foram 
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responsáveis por aplicar uma pesquisa visando conhecer os hábitos alimentares da 

população – intitulada “A Mesa Dos Brasileiros: Transformações, Confirmações e 

Contradições” – realizada em 2017. Apesar de preço e falta de tempo serem os 

principais obstáculos encontrados pelas pessoas para se alimentarem corretamente, 

de acordo com a pesquisa de 2017, oito em cada dez brasileiros afirmam que se 

esforçam para ter uma alimentação mais saudável, equivalendo a 81% dos 

entrevistados (FIESP & CIESP, 2017). Um ponto que pode auxiliar na questão do 

esclarecimento da importância dos alimentos para saúde é o uso cada vez maior de 

meios de comunicação para esta finalidade, principalmente a internet e TV, ou seja, 

40% e 24%, respectivamente. O grau de conhecimento dos termos relacionados à 

alimentação aumentou entre 2017 e 2010, quando foi realizada a mesma pesquisa 

pelo FIESP e CIESP, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Grau de conhecimento dos termos relacionados à alimentação  

Fonte: Adaptado de FIESP & CIESP (2017). 

No documento elaborado pela FIESP e Instituto de Tecnologia de Alimentos 

(ITAL) em 2010, de nome “Brasil Food Trends 2020” (FIESP & ITAL, 2010), já era 

previsto que a tendência para a década futura era de que os consumidores estariam 

mais preocupados com questões de qualidade de vida e saúde, acarretando em 

aumento na procura por alimentos de qualidade superior e com menos utilização de 

produtos químicos. Esta tendência foi confirmada por Carreiro (2019), quando a 
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mesma afirmou que o Brasil se encontrava em 4o lugar no ranking global de 

consumo de alimentos saudáveis, principalmente os de matéria-prima de origem 

vegetal, de rótulo limpo e sem adição de outros ingredientes; este comportamento 

proporcionou o crescimento do setor de alimentos e bebidas saudáveis, sendo 

expressado por 58,3% entre 2012 e 2017. 

Outra iniciativa cada vez mais presente no processo de reforço a uma 

alimentação mais rica e saudável é a rede BioFORT, coordenada pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A rede BioFORT é caracterizada 

pelo conjunto de projetos responsáveis pela biofortificação de alimentos no Brasil, 

objetivando diminuir a desnutrição e garantir a segurança alimentar e nutricional; isto 

é feito elevando-se os teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais 

vulnerável, principalmente em alimentos mais básicos, como arroz, feijão, feijão-

caupi, mandioca, batata-doce, milho, abóbora e trigo (EMBRAPA, [2020?]). Apesar 

desta rede já interagir com instituições de ensino, centros de pesquisa nacionais e 

internacionais, associações de produtores, governos, prefeituras e organizações 

não-governamentais e atuar no país há 10 anos (BIOFORT, [2020?]), estudiosos 

evidenciam a necessidade de uma regulamentação mais específica para os 

alimentos provenientes da biofortificação e de maior associação entre esta técnica e 

as políticas de segurança alimentar do país, além da necessidade em se analisar os 

impactos deste processo no meio ambiente e na saúde de quem consome tais 

alimentos (FBSSAN, 2016; LOUREIRO et al., 2018). 

2.3.1 Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN) 

A I Conferência Nacional de SAN (CNSAN) ocorreu em 1994 por iniciativa do 

CONSEA, órgão máximo de coordenação naquele ano, e do movimento da Ação da 

Cidadania, quando estava instaurado um governo cuja prioridade era combater a 

fome. De acordo com Burlandy (2009), esta conferência foi definida como um 

componente governamental estratégico que incluía “um conjunto de princípios, 

políticas, medidas e instrumentos que asseguravam permanentemente o acesso de 

todos os habitantes em território brasileiro aos alimentos, a preços adequados, em 

quantidade e qualidade necessárias para satisfazer as exigências nutricionais para 

uma vida digna e saudável bem como os demais direitos da cidadania”. Além disso, 

o evento conferiu a SAN como sendo um projeto de integração das ações setoriais, 
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podendo ser considerado um eixo tático para um novo modelo de desenvolvimento 

do país, porém logo se observou que sua influência na economia era bastante 

limitada, caracterizando a dificuldade de áreas sociais e econômicas em adotar 

prioridades conjuntas (BURLANDY, 2009). 

Foi apenas após a ascensão de um governo que tinha como agenda central o 

combate à fome e à pobreza em 2003 que foi possível realizar a II CNSAN, no ano 

de 2004. Segundo o Relatório Final deste evento (BRASIL, 2004), a realização desta 

conferência marcou o início da mobilização nacional pela extinção da fome e 

fomento da segurança alimentar e nutricional no país. Com o desenrolar dos 

debates deste evento e com a aprovação das proposições, foi possível reafirmar 

fundamentos que devem estar ligados a SAN e presentes em ações e políticas 

públicas responsáveis por sua promoção, são eles: “a) Adotar a ótica da promoção 

do direito humano à alimentação saudável, colocando a SAN como objetivo 

estratégico e permanente associado à soberania alimentar; b) Assegurar o acesso 

universal e permanente a alimentos de qualidade, prioritariamente, por meio da 

geração de trabalho e renda e contemplando ações educativas; c) Buscar a 

transversalidade das ações por intermédio de planos articulados intersetorialmente e 

com participação social; d) Respeitar a equidade de gênero e étnica, reconhecendo 

a diversidade e valorizando as culturas alimentares; e) Promover a agricultura 

familiar baseada na agroecologia, em conexão com o uso sustentável dos recursos 

naturais e com a proteção do meio ambiente; f) Reconhecer a água como alimento 

essencial e patrimônio público.” Nesta época, a responsabilidade por estudar as 

resoluções e encaminhar propostas de ação ao governo federal e à sociedade com 

intuito de formar uma Política Nacional De SAN (PNSAN) era do CONSEA. 

A III CNSAN ocorreu em 2007, ano após a criação da LOSAN (Lei 11.346/06), 

responsável por instituir o SISAN no Brasil. Segundo o Relatório Final desta 

conferência (IBFAN, 2007), ela teve como objetivos principais constituir instruções e 

preferências para a construção do SISAN, que contaria com CONSEAs de diferentes 

esferas para formular, implementar e controlar políticas de SAN, e para preparação 

e implementação da PNSAN para fazer valer o direito humano à alimentação 

apropriada e soberania alimentar, deixando claro que esta última deveria ser 

orientada por diretrizes dos diferentes setores do governo e da sociedade civil. Outra 

questão relevante levantada pelo evento foram algumas conquistas conseguidas 
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desde a realização da II CNSAN, dentre as quais pode-se citar a introdução da 

política de SAN e do DHAA à agenda pública do país, a consolidação de CONSEAs 

desde 2003 e a realização das conferências e eventos em busca de soberania e 

segurança alimentar. Além disso, também foram vistos progressos na sociedade, 

como redução na pobreza e nos índices de fome e desnutrição, melhoria no acesso 

à alimentos adequados e valorização de setores como agricultura familiar, 

agroextrativismo e pesca, preceitos sempre defendidos pela SAN. 

Em agosto de 2010, foi aprovado o Decreto no 7.272, que regulamentou a 

LOSAN, instituiu a PNSAN e estabeleceu orientações para elaboração do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), responsabilidade da 

CAISAN e do CONSEA. A IV CNSAN ocorreu em 2011 e teve como objetivo reiterar 

a necessidade de ações e políticas públicas voltadas para a plena implementação 

da SAN, tanto no âmbito nacional quanto global, visto que o mundo passava por 

momento de crise. Em seu Relatório Final (IPEA, 2011), também é possível notar a 

preocupação dos envolvidos em promover novas bases para mudanças no modelo 

brasileiro de produção e consumo, levando em consideração diretrizes da soberania 

alimentar, sustentabilidade e justiça social e climática, além do acolhimento e 

reconhecimento do 1o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

elaborado no mesmo ano da conferência, como instrumento de planejamento, 

execução e gestão da PNSAN. 

Já a V CNSAN, ocorrida em 2015, trouxe como um dos temas principais para 

debate o que os participantes do evento intitulam de “comida de verdade”. No 

Relatório Final do evento (BRASIL, 2015), além da presença dos usuais 

compromissos e reconhecimentos em torno de ações e políticas voltadas para SAN 

no Brasil, a questão de maior destaque foi a mudança do sistema agroalimentar, 

onde, segundo o documento, os alimentos consumidos in natura ou minimamente 

processados estão sendo lesados pela disseminação de produtos industrializados e 

prontos para o consumo, caracterizados pelo excesso de componentes, agrotóxicos 

e químicos que causam males à saúde das pessoas. Por outro lado, um marco 

importante lembrado pelo documento está a saída do Brasil do Mapa Mundial da 

Fome da FAO em 2014, conquista diretamente relacionada aos esforços do governo 

em priorizar a soberania e SAN e o DHAA.  

Conforme as informações dos documentos anteriormente apresentados, o 

objetivo de plena implementação da SAN no Brasil nos últimos governos conseguiu, 



36 

de certa forma, ser atingido, visto que foram alcançados méritos como a saída do 

Brasil do Mapa da Fome da FAO e a criação de políticas públicas de incentivo a 

determinados setores, como agricultura familiar, por exemplo. Entretanto, a partir do 

ano de 2019, com a saída das ações de SAN como prioridade da agenda pública do 

atual governo, extinção do CONSEA e desarticulação do SISAN, a VI CNSAN, 

convocada para 2019, teve sua realização impossibilitada (UFSC, 2020). 

Em contrapartida, instituições, organizações, coletivos e até mesmo a 

sociedade civil, sabendo da importância do tema para manter a qualidade de vida 

das pessoas, garantir direitos para a população e assegurar a permanência de 

programas públicos, principalmente para os mais vulneráveis, convocaram uma 

Conferência Popular em resposta ao retrocesso que vem ocorrendo no Brasil desde 

2019 (QUIRINO, 2020). A Conferência Popular por Direitos, Democracia, Soberania 

e Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreria em agosto de 2020, teve de 

ser adiada em detrimento do atual cenário nacional e mundial, mas os 

organizadores garantiram que a luta pelos diretos é diária (FBSSAN, 2020).  

2.3.2 Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) 

Conforme já abordado, a LOSAN (Lei 11.346/06) dispõe sobre os 

integrantes do SISAN, que são o CNSAN, CONSEA, CAISAN e demais órgãos e 

instituições de segurança alimentar e nutricional que demonstrem interesse em fazer 

parte do SISAN. Entretanto, foi com o Decreto 7.272, de 2010 que foi instituída a 

PNSAN e estabelecido que deveria ser elaborado o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLANSAN), responsabilidade da CAISAN. Até os dias 

atuais, dois PLANSAN já foram elaborados, sendo o primeiro referente ao período 

de 2012-2015 e o segundo ao de 2016-2019, e no presente trabalho serão 

apresentados brevemente as diretrizes, objetivos e metas de cada um desses 

planos. 

2.3.2.1 1o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2012-2015) 

Elaborado em 2011, o 1o PLANSAN 2012-2015 teve como objetivo ser o 

principal instrumento de planejamento, gestão e execução da PNSAN, sendo 

composto por dezenas de ações do conjunto de órgãos da SAN voltadas para a 

produção e o abastecimento de alimentos, desenvolvimento da agricultura familiar e 

o fomento de uma alimentação mais saudável e adequada (CAISAN, 2011). Tendo 
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como base as diretrizes estabelecidas no Decreto 7.272, foram criados objetivos e 

metas para cada uma delas e, assim, o Plano foi constituído. Entretanto, para a 

temática do presente trabalho, foram selecionados os objetivos e metas mais 

relevantes da Diretriz 02, que tem como foco a “Promoção do abastecimento e 

estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica e 

sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos”, 

contidos no Quadro 1. 

Quadro 1 - Objetivos e metas da Diretriz 02 do 1º PLANSAN 

Objetivos da Diretriz 02 Metas 

Aperfeiçoar o acompanhamento e 
avaliação de safras, bem como a 
geração e disseminação de 
informações agrícolas e de 
abastecimento, incluindo as da 
agricultura familiar, (...) e os produtos 
da sociobiodiversidade, de forma a 
subsidiar a formulação de políticas 
públicas, a comercialização, a tomada 
de decisão pelos agentes da cadeia 
produtiva e assegurar a soberania 
alimentar. 

• elaborar e consolidar nova metodologia de 
coleta, tratamento e disseminação de informações 
agrícolas e de abastecimento; 
• elaborar estudos de prospecção para sinalizar o 
cenário agrícola nacional e internacional; 
• realizar estudos dos reflexos das exigências 
ambientais nos custos de produção agrícola. 

Utilizar os mecanismos da Política 
Agrícola em apoio à comercialização 
de produtos agropecuários que 
compõem a pauta da Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM), 
incluindo o público da agricultura 
familiar, (...) de modo a contribuir para 
a garantia do abastecimento interno e 
da soberania alimentar. 

• formar e manter estoques públicos de alimentos 
visando garantir o abastecimento do mercado 
consumidor de produtos básicos de consumo 
popular e o apoio aos programas emergenciais de 
segurança alimentar e nutricional;  
• adquirir 2,7 milhões de toneladas de alimentos 
produzidos pela agricultura familiar, assentados 
da reforma agrária, povos e comunidades 
tradicionais, por meio da Política de Garantia de 
Preços Mínimos para a Agricultura Família (PGPM 
AF). 

Ampliar a participação de agricultores 
familiares (...) no abastecimento dos 
mercados, com ênfase nos mercados 
institucionais, como forma de fomento 
a sua inclusão socioeconômica e à 
promoção da alimentação adequada e 
saudável. 

• ampliar para 450 mil o número de agricultores 
familiares participantes do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA); 
• apoiar a formação de estoques por 45 mil 
agricultores familiares, para comercialização de 
seus produtos (...);  
• elaborar e implementar o novo marco legal do 
Programa de Aquisição de Alimentos; 
• fortalecer em 100% do território nacional a 
implementação do dispositivo legal de aplicação 
de, pelo menos, 30% dos recursos financeiros 
transferidos pelo Governo Federal para a 
alimentação escolar na aquisição de produtos da 
agricultura familiar, atendendo ao Artigo 14 da Lei 
11.947/2009; 
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• apoiar 6,8 mil organizações da agricultura 
familiar para a diversificação e organização 
econômica, comercialização, agroindustrialização 
e desenvolvimento de atividades não agrícolas, 
(...). 

Qualificar os instrumentos de 
financiamento, fomento, proteção da 
produção e da renda como estratégia 
de inclusão produtiva e ampliação da 
renda da agricultura familiar, 
assentados da reforma agrária, povos 
indígenas, quilombolas e de povos e 
comunidades tradicionais 

• garantir condições de acesso ao crédito do 
PRONAF para 3 milhões de famílias da agricultura 
familiar, (...); 
• ampliar de forma qualificada o microcrédito 
orientado e acompanhado para 750 mil 
agricultores familiares, (...); 
• ampliar o acesso ao crédito para 5 mil (...) 
empreendimentos da agricultura familiar;  
• expandir a concessão de crédito de custeio 
agrícola para 750 mil famílias da agricultura 
familiar; 
• ofertar seguro da produção para 650 mil famílias 
da agricultura familiar; 
• financiar 100 mil equipamentos da indústria 
nacional com tecnologia apropriada para a 
agricultura familiar (...). 

Ampliar o acesso e qualificar os 
serviços de assistência técnica e 
extensão rural e de inovação 
tecnológica, de forma continuada e 
permanente, para os agricultores 
familiares, (...) 

• prestar serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) qualificada e continuada 
para 3 milhões de famílias de agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, povos e 
comunidades tradicionais, (...); 
• atender 3 mil pessoas jurídicas da agricultura 
familiar com metodologia de ATER para produção, 
organização, gestão e comercialização; 
• qualificar 37.500 agentes de desenvolvimento 
rural para atendimento a famílias da agricultura 
familiar e assentadas da reforma agrária (...); 
• implementar plano de formação e qualificação de 
agentes de ATER, de forma que possam atender 
às necessidades de diversificação do público da 
agricultura familiar para garantir a segurança 
alimentar e nutricional. 
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Promover o modelo de produção, 
extração e processamentos de 
alimentos agroecológicos e orgânicos 
e de proteção e valorização da 
agrobiodiversidade. 

• elaborar e implementar a Política Nacional de 
Agroecologia e de Agricultura Orgânica, (...); 
reforçar as experiências de agroecologia e seu 
caráter de rede, valorizando os processos de 
transição agroecológica; 
• garantir o atendimento de 1.000 pessoas 
jurídicas com ações de ATER, crédito, acesso a 
mercados e instrumentos de fomento voltados 
para a produção agroecológica; 
• garantir o atendimento de 500.000 famílias com 
ações de ATER, crédito, acesso a mercados e 
instrumentos de fomento para sistemas de 
produção de base agroecológica (...); 
• adequar as normas do componente de 
financiamento do PRONAF e ampliar o acesso ao 
crédito para a produção agroecológica; 
• ampliar a compra de alimentos agroecológicos e 
oriundos das cadeias da sociobiodiversidade no 
âmbito do PAA, de modo a beneficiar 25.000 
agricultores familiares, povos e comunidades 
tradicionais e povos indígenas;  
• aumentar a participação dos produtos orgânicos 
e de base agroecológica no mercado; 
• capacitar 40.000 produtores e 20.000 técnicos 
do setor em tecnologias apropriadas aos sistemas 
orgânicos e/ou mecanismos de controle da 
qualidade orgânica; 
• tornar acessível, para os produtores rurais, 250 
tecnologias apropriadas aos sistemas orgânicos 
de produção;  
• fomentar 200 projetos de uso e conservação da 
biodiversidade. 

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão, 
controle e educação voltados para o 
uso de agrotóxicos, organismos 
geneticamente modificados e demais 
insumos agrícolas. 

• aumentar em 25% o número de culturas 
agrícolas a serem analisadas quanto aos níveis de 
resíduos de agrotóxicos no âmbito do Programa 
de Análise de Resíduos de Agrotóxicos;  
• reproduzir e redistribuir, com auxílio de 
multiplicadores, 20.000 vídeos e 20.000 cartilhas 
sobre o uso de agrotóxicos; 
• criar um grupo intersetorial para a definição de 
estratégias de controle e uso dos agrotóxicos;  
• construir um índice de risco dos insumos 
agrícolas (MAPA);  
• aprovar o Plano de Ações Estratégicas de 
Conservação e Uso Sustentável de Recursos 
Genéticos para a Agricultura e Alimentação 
(RGAA);  
 • garantir a prestação de informações 
relacionadas ao estado da qualidade do meio 
ambiente; 
 • ampliar em 5% ao ano o número de operações 
de fiscalização, visando coibir os ilícitos 
relacionados às atividades degradadoras e 
poluidoras do meio ambiente. 
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Fonte: Adaptado do 1o PLANSAN (2016). 

Pode-se inferir, portanto, que vários dos objetivos da diretriz contidas no 

Quadro 1 defendem a inclusão e valorização da agricultura familiar no processo de 

implementação da SAN. Isto pode ser observado pelo incentivo à aquisição de 

produtos deste setor e fomento aos serviços de extensão rural e assistência técnica 

e linhas de crédito a estes produtores. 

2.3.2.2 2o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2016-2019) 

O 2o PLANSAN, originalmente elaborado em 2016, foi revisado pela CAISAN 

após dois anos de sua produção, com objetivo de reavaliar as metas e ações 

propostas anteriormente, além de adicionar informações adquiridas após realização 

de eventos da área de SAN (CAISAN, 2018). Este plano, diferentemente do 

primeiro, está dividido entre desafios, metas e ações relacionadas; dentre eles, 

consta o Desafio 3, cuja diretriz é “promover a produção de alimentos saudáveis e 

sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de 

produção de base agroecológica”, portanto, suas informações serão o foco deste 

tópico.  

Vale ressaltar, ainda, que o desafio em questão é subdividido em sete temas, 

que são Fortalecimento da Agricultura Familiar, Reforma Agrária, Transição 

Agroecológica, Mulheres, Juventude, Sementes e Mudanças Climáticas. Porém, 

para este trabalho, serão apresentados no Quadro 2 apenas as metas relacionadas 

aos temas de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Transição Agroecológica. 

 

Quadro 2 - Metas para o Fortalecimento da Agricultura Familiar e Transição 

Agroecológica do 2º PLANSAN 

Tema Meta 

 

 

 

 

 

Prestar ATER qualificada, direcionada e continuada para 880 mil 

famílias da agricultura familiar, incluindo ATER específica para 

jovens rurais e povos e comunidades tradicionais (...) 

Qualificar 17.600 agentes da ATER, inclusive com conhecimentos 

de agroecologia (...) 
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Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

Qualificar 1.760 organizações da agricultura familiar, sendo 1.408 

cooperativas e associações e 352 empreendimentos coletivos de 

povos e comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica 

e capacitação, com enfoque na gestão, organização da produção e 

comercialização, e considerando sua diversidade e suas 

especificidades. 

Disponibilizar os meios para efetivar 7,8 milhões de operações do 

crédito rural no conjunto das linhas do PRONAF 

Disponibilizar os meios para efetivar 1,8 milhão de operações da 

linha de microcrédito orientado e acompanhado do Pronaf. 

Possibilitar a adesão ao Garantia-Safra para 1,35 milhão de 

famílias da agricultura familiar, mantendo a adesão 

preferencialmente em nome das mulheres rurais. 

Desenvolver ações para melhorar e ampliar cobertura do Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF) e o escopo de atuação do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição 

Agroecológica 

Estimular que 880 mil agricultores e agricultoras familiares, 

assentados e assentadas da reforma agrária e povos e 

comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, estejam 

inseridos em sistemas de produção de base agroecológica, 

orgânica ou em transição agroecológica. 

Atender 55 mil famílias com políticas de apoio à produção orgânica 

e de base agroecológica. 

Ampliar de 90 para 200 a quantidade de Núcleos de Estudos em 

Agroecologia e Produção Orgânica em instituições de ensino de 

educação profissional e superior 

Ampliar de 15.000 para 30.000 a quantidade de unidades de 

produção adotando sistemas orgânicos de produção sob controle 

oficial. 

Instituição e monitoramento do Programa Nacional de Redução do 

Uso de Agrotóxicos (PRONARA), em articulação com a Câmara 

Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) e 

com a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(CNAPO). 

Tornar acessíveis 500 tecnologias apropriadas aos sistemas de 

produção orgânica e de base agroecológica. 

Fonte: Adaptado do 2º PLANSAN Revisado (2018). 
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Assim como no 1o PLANSAN, a tendência de considerar o agricultor familiar e 

a agroecologia como ponto-chaves na obtenção da SAN permanece no 2o 

PLANSAN, principalmente no que diz respeito à necessidade de assistência técnica 

e disponibilização de créditos para os produtores deste setor. 

2.3.3 Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de 

Origem Vegetal (PNCRC/Vegetal) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), juntamente 

com sua Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), instituíram o Plano Nacional de 

Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal 

(PNCRC/Vegetal) através da Instrução Normativa SDA/MAPA no 42, de 31 de 

dezembro de 2008. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal 

(Dipov), que compõe a SDA, é o responsável por sistematizar ações de segurança e 

qualidade dos produtos de origem vegetal, através da amostragem e análise 

laboratorial dos mesmos (MAPA, 2020). 

Realizado anualmente desde o ano de 2009, o PNCRC/Vegetal tem como 

objetivo monitorar a qualidade dos produtos brasileiros de origem vegetal que serão 

destinados tanto para o mercado interno quanto para a exportação, levando em 

conta a presença de resíduos de agrotóxicos e contaminantes químicos e biológicos. 

Além disso, busca investigar as não-conformidades identificadas nos estudos e o 

incremento contínuo da relação de culturas monitoradas, do número de amostras em 

cada coleta e da quantidade de substâncias analisadas, buscando representar 

fielmente a produção nacional (MAPA, 2020).  

Aqui serão apresentados os resultados da última publicação do 

PNCRC/Vegetal, realizada pelo MAPA em 2019, referente ao período de 2015-2018, 

onde foram analisados 42 produtos de origem vegetal ao longo dos anos. De acordo 

com o Relatório Final do PNCRC/Vegetal 2015-2018 (MAPA, 2019), o resultado 

demonstrou que, no todo, 92% dos produtos estavam em conformidade e apenas 

8% sofreram violações, sendo 7% por agrotóxico e 1% por micotoxinas. Na Figura 6 

é possível observar os valores de conformidades e não-conformidades ao longo dos 

anos e o resultado do período. 
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Figura 6 – Valores de conformidades e não-conformidades do período 2015-2018. 

Fonte: Adaptado de MAPA (2019). 

O monitoramento da qualidade dos produtos de origem vegetal através do 

PNCRC/Vegetal demonstrou ser um parâmetro significativo na análise da 

implementação da segurança alimentar e nutricional, visto que visa estudar as 

amostras e as inúmeras substâncias que a compõem e que podem vir a afetar suas 

propriedades. 

2.4 Agrotóxicos 

Sob o artigo segundo da Lei no 7.802, do ano de 1989 (BRASIL, 1989), ficou 

definido que o termo “agrotóxico” se referia aos produtos e agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e em outros ambientes, até 

mesmo urbanos, visando modificar a constituição da flora ou da fauna, com intuito 

de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados prejudiciais (BRASIL, 

1989). Com o passar dos anos, percebeu-se que o uso dessas substâncias 

proporcionou um aumento significativo na produtividade agrícola, porém, além deste 

modelo não levar ao fim da fome por conta da sua ineficiente distribuição, 

começaram a ser identificados problemas como poluição do meio ambiente e 
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envenenamento dos atores envolvidos no processo de produção e consumo dos 

alimentos (D’ÁVILA et al., 2016). 

Trazendo a temática para os dias atuais, as políticas públicas brasileiras que 

fomentam o uso e comércio de agrotóxicos parecem estar contrárias às iniciativas de 

promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil. De acordo com Lopes & 

Albuquerque (2018) o país expandiu, na última década, em 190% o mercado destes 

produtos, levando-o ao título de país que mais consome agrotóxicos do mundo 

(LOPES & ALBUQUERQUE, 2018). Grigori (2020) corrobora com dados de que, 

somente em 2019, foram registrados 475 novos pesticidas, a maior quantidade nos 

últimos 14 anos (Figura 7). De acordo com Moreira (2019), o MAPA rebate a 

informação ao alegar que, do total de agrotóxicos registrados no ano de 2019, 

94,5% são genéricos, ou seja, são produtos que tem base em ingredientes ativos já 

existentes no mercado em outros exemplares. Além disso, o MAPA (2019) adicionou 

que aprovar produtos genéricos acarretará em maior concorrência e, 

consequentemente, diminuir os preços dos defensivos e o custo da produção. 

 

Figura 7 – Total de novos agrotóxicos registrados no Brasil nos últimos 14 anos 

Fonte: Adaptado de Grigori (2020). 

Entretanto, qual a razão para os agrotóxicos serem considerados 

desfavoráveis à implementação da segurança alimentar e nutricional? A gravidade 

perpassa pelo agravamento da saúde da população, que é ocasionado pela grande 

exposição de pessoas a esses produtos, sejam elas trabalhadoras diretas ou 

consumidoras, pela contaminação de alimentos e pela destruição e 

descaracterização do meio ambiente onde são aplicadas estas substâncias 
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(RIGOTTO et al., 2014; D’ÁVILA et al., 2016). Ou seja, a questão da má qualidade 

dos alimentos proporcionada pelo uso de pesticidas em sua produção é capaz de 

afetar a saúde humana em muitas dimensões, pois a toxicidade destes agrotóxicos 

pode causar sintomas agudos, tais como problemas respiratórios, hipertermia, 

convulsões, enjoo, vômitos, intoxicações, entre outros, e, em termos crônicos, pode 

causar cânceres, fibrose pulmonar e dermatites (DUTRA & SOUZA, 2017). 

Por outro lado, Almeida et al (2009) levantam uma problemática a respeito da 

promoção do consumo de hortaliças, frutas e verduras visando uma alimentação 

mais saudável, visto que as hortaliças, por exemplo, têm grande propensão à 

contaminação por agrotóxicos. Este quadro é refletido no relatório do Programa de 

Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos Em Alimentos (PARA) de 2018, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (ANVISA, 2018), pois nele foi constatado 

que 23% dos alimentos agrícolas analisados têm resíduos de agrotóxicos acima do 

limite permitido ou de produtos proibidos para o tipo de cultura analisado. Os 

alimentos agrícolas selecionados para esta avaliação correspondem a 30% dos 

alimentos de origem vegetal consumidos pelos brasileiros (VIANNA, 2019).  

Na Tabela 1 é possível observar os dados especificamente de cada produto 

analisado no PARA 2018. Na Figura 8, é possível verificar os resultados macro 

deste relatório, podendo-se ver a porcentagem de produtos com ausência de 

resíduos de agrotóxico, produtos no limite permitido, alimentos com inconformidades 

e alimentos que representam risco agudo à saúde humana. 

 

Tabela 1 - Dados de cada alimento analisado no PARA 2018 

Alimentos 
Total de 

amostras 

Amostras satisfatórias 
Amostras não-

satisfatórias 

Não 

apresentaram 

resíduos de 

agrotóxicos 

Apresentaram 

resíduos de 

agrotóxicos em 

concentrações 

iguais ou 

inferiores ao 

LMR 

Acima do 

limite 

Agrotóxico 

não 

autorizado 

Arroz 329 220 94 8 7 

Abacaxi 347 162 144 28 18 

Goiaba 283 134 29 18 115 

Laranja 382 157 173 5 48 

Manga 350 216 102 32 31 
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Uva 319 84 149 49 48 

Alface 286 106 94 31 48 

Chuchu 288 247 15 0 26 

Pimentão 326 7 52 79 263 

Tomate 316 39 167 8 106 

Alho 365 326 22 1 16 

Batata-doce 315 0 0 0 28 

Beterraba 357 236 69 19 37 

Cenoura 353 33 180 3 139 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2018). 

 

 

Figura 8 – Resultados do PARA 2018 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2018). 

 

Embora o número de alimentos com potencial risco agudo à saúde tenha 

diminuído de 1,11% para 0,89% no relatório do PARA 2018 em relação ao relatório 

do PARA 2013 e dos alimentos acima serem considerados seguros (ANVISA, 2018), 

o que se espera, de acordo com o conceito de segurança alimentar, é que o acesso 

a uma alimentação com qualidade seja saudável, rica em nutrientes e que não seja 

capaz de causar qualquer tipo de dano à saúde. 

Apesar de concordar com os argumentos anteriores de que, quando usados 

indiscriminadamente, os agrotóxicos podem causar danos à saúde das pessoas, 

Lopes (2017) foi um dos que ainda defenderam que o uso de agrotóxicos garante 
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aumento na produtividade da agricultura convencional e, logo, oferece mais 

segurança econômica do que a agricultura orgânica, por exemplo, que utiliza pouco 

ou nada de defensivos. Rosset et al (2014) contrapõem que esse aumento na 

produção é o que, justamente, mascara os danos que os agrotóxicos podem causar 

na saúde humana e também ao meio ambiente, o que pode levar a menores 

investimentos em práticas mais ecológicas na agricultura. 

Por outro lado, Dias et al (2015) garantem que está ocorrendo a ascensão do 

mercado de produtos naturais e orgânicos, principalmente porque a procura por 

produtos e serviços que causam saúde e bem-estar às pessoas está cada vez 

maior. Estudos afirmam que este novo comportamento leva à discussão de outros 

assuntos, entre os quais as diferenças entre os tipos de agricultura, certificações e 

selos de qualidade, promovendo mudanças nas formas de relação com o meio e nas 

maneiras de produção, transformação e consumo de alimentos (DIAS et al., 2015). 

Portanto, apesar dos defensivos agrícolas ainda serem vistos por uns como a 

salvação econômica das lavouras, para outros os danos à saúde humana e ao 

ambiente são predominantemente prejudiciais. 

2.5 Agricultura Familiar 

O tipo de agricultura entendido como familiar possui diferentes características 

e interpretações, dependendo do país onde está inserida. Não existe uma definição 

global sobre agricultura familiar, o único referencial básico diz respeito ao fato da 

condução da produção ser estritamente familiar, além dos parâmetros relacionados 

ao tamanho da propriedade e níveis de renda das famílias alteram de região para 

região (MACEDO, 2014). Netto (2008) também afirma que a agricultura familiar é 

bastante heterogênea, entretanto, no que diz respeito à diversidade das unidades de 

produção e à capacidade dos produtores de se apropriarem de meios de produção 

para formular estratégias para se adaptar a diversas situações econômicas e 

sociais, sempre mantendo sua tradição. 

De acordo com a FAO (2005), foi realizado um estudo, em 1994 e 1996, por 

ela e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde foi 

definido que a agricultura familiar seria referenciada conforme as respectivas 

características: “(i) os investimentos realizados são feitos por indivíduos que mantêm 

entre si laços de sangue ou de casamento; (ii) a destinação majoritária do tempo de 

trabalho familiar deve se dar no estabelecimento; (iii) a propriedade dos meios de 
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produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que 

se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou de aposentadoria dos 

responsáveis pela unidade produtiva.” 

Em relação à legislação brasileira, a definição de agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural só surgiu em 2006, com a Lei 11.326, que estabelece 

diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. Segundo esta Lei, o agricultor familiar é aquele 

que não detém área maior do que quatro módulos fiscais – unidade de medida 

agrária, expressa em hectares e variável por município -, utiliza predominantemente 

mão-de-obra da própria família em seu estabelecimento, tenha um percentual 

mínimo da renda da família originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento e dirija seu estabelecimento com a própria família (BRASIL, 2006). 

Especificamente no Brasil, antes da relevância e classificação da agricultura 

familiar, que aconteceu apenas na década de 1990 e, posteriormente, apenas com a 

Lei 11.326/2006, este setor rural era reconhecido como camponês, pequeno 

produtor, agricultura de subsistência ou produtor de baixa renda (SHNEIDER & 

CASSOL, 2013). Shneider & Cassol (2013) apontaram que o reconhecimento 

ocorreu por conta do papel de três frentes principais: de intelectuais e cientistas 

sociais que iniciaram debates acerca do tema, do Estado e de políticas públicas, 

dando maior visibilidade ao setor, e do movimento sindical, que ganhou força após o 

período da ditadura e fortaleceu as lutas dos movimentos sociais rurais organizados; 

estes últimos impulsionaram a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) em 1996. 

A criação do PRONAF foi um importante passo nas políticas públicas de 

apoio econômico e financeiro para a agricultura familiar, além de tratar os produtores 

deste setor como sujeitos sociais e políticos no desenvolvimento agrário do país 

(SCHUHMANN, 2012). Gazolla & Schneider (2013), além de concordarem que o 

PRONAF é a principal política de apoio à agricultura familiar, complementaram que, 

a partir dele, foram criadas outras políticas e programas para enaltecer este 

segmento de agricultores, tais como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Programa de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Lei da Agricultura Familiar (Lei no 11.326/2006). 

O papel desses agricultores familiares tem se tornado cada vez mais 

importante, não somente a nível nacional. Um dos segmentos de destaque desses 
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agricultores é o fornecimento de alimentos e, segundo a presidente da Assembleia 

Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa (ONU, 2019), estes produtores necessitam 

de maior apoio de todo mundo, visto que eles se destacam quando o assunto são os 

esforços para combater a desnutrição e má nutrição (que pode ser entendida como 

fome oculta) e promover uma alimentação de qualidade, ou seja, mais saudável. 

Visando proporcionar auxílio ao setor da agricultura familiar não somente nesta 

questão da produção de alimentos, mas também em outros tipos, foram lançados a 

Década das Nações Unidas para Agricultura Familiar e o Plano de Ação Global. 

Segundo a FAO (2019), a Década da Agricultura Familiar objetiva 

proporcionar um ambiente adequado que fortaleça as contribuições dos agricultores 

familiares para a segurança alimentar e nutricional do mundo, auxiliando na criação 

de um futuro saudável, resiliente e sustentável. O Plano de Ação Global, também de 

acordo com a FAO (2019), possui como objetivo fornecer para o mundo uma 

orientação mais detalhada sobre as ações coletivas e coerentes que podem ser 

tomadas durante a próxima década, como acesso dos agricultores familiares a 

políticas sociais, financiamentos, mercados, formações e oportunidades de geração 

de renda. Silva & Mira (2016), além de concordarem na questão da importância dos 

agricultores familiares para a segurança alimentar e nutricional dos povos 

tradicionais, apontaram que as ações propostas pela FAO se fazem necessárias, 

visto que os principais desafios que envolvem a agricultura familiar são a diminuição 

das desigualdades sociais, a exclusão social e a necessidade de políticas públicas 

voltadas para esse povo. 

Mas por que a agricultura familiar merece, de fato, essa atenção? No caso do 

Brasil, este enaltecimento se deve, sobretudo, por este tipo de agricultura ser 

preponderante no que tange o número de estabelecimentos agrícolas que 

representam, em torno de 77%, e porque sua ocupação em extensão de área atinge 

cerca de 80,9 milhões de hectares, ou seja, 23% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários do país, conforme publicado no Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 

2017). Além disso, a importância dos agricultores familiares também é decorrente do 

seu papel fundamental no fornecimento de alimentos para a população. De acordo 

com o Censo 2017, nas culturas permanentes, a agricultura familiar é responsável 

por 48% da produção de café e banana, enquanto nas culturas temporárias, ela 

representa 80% da produção da mandioca, 69% do abacaxi e 32% do feijão. No 

restante do mundo, não é diferente, visto que a agricultura familiar simboliza mais de 
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90% da agricultura do mundo e produz 80% dos alimentos do globo no que tange 

valores (FAO, 2019). 

Santos et al. (2009) reforçaram a importância da agricultura familiar para 

atingir a segurança alimentar, principalmente porque o cenário brasileiro é 

caracterizado por uma relação inversamente proporcional entre o número de 

alimentos que são cada vez mais produzidos pelo agronegócio e a pouca 

disponibilidade de alimentos para a própria população nacional, sendo a exportação 

das commodities agrícolas o principal responsável por isto acontecer. O livro 

intitulado “Isto Não é Apenas um Livro de Receita”, do Instituto Comida do Amanhã 

em parceria com UNIRIO e Fundação Heinrich Böll (2019), ratifica o papel da 

agricultura familiar quando expõe que “os camponeses e camponesas do Brasil 

fazem muito com pouco: carregam a soberania alimentar nas costas, produzem em 

diversidade e qualidade alimentos que tornam a mesa brasileira essa riquíssima 

experiência culinária e cultural (...), cuidam do meio ambiente, do solo, da água e 

são os maiores guardiões da biodiversidade e criadores de agrobiodiversidade.” 

Este panorama indica que a agricultura familiar deve ser tratada como uma 

alternativa para atingir a segurança alimentar não somente pela produção de 

alimentos a baixo custo, como também por sua produção exercer menores danos ao 

meio ambiente, ou seja, é mais sustentável (SANTOS et al., 2009). 

Esta teoria também foi confirmada por Wammes et al. (2013) quando eles 

exemplificaram as práticas ecologicamente prudentes adotadas pela agricultura 

familiar, tais como menor uso de produtos industriais, variação dos cultivos e 

manutenção do patrimônio genético, fomentando uma gestão mais eficiente do 

espaço rural e dos recursos naturais. Brito & Maciel (2016) reafirmaram que o uso 

dessas práticas agroecológicas é fundamental para utilizar recursos do meio rural 

sem prejudicar futuras gerações, também contribuindo para o bem-estar social e 

desenvolvimento do campo sem esgotá-lo. 

Brito & Maciel (2016) apontaram que, justamente, com a aplicação de 

políticas públicas apropriadas e a participação da família no campo, o meio rural 

conseguirá se tornar um ambiente justo e igual. 

Assim, constata-se que a agricultura familiar exerce papel fundamental tanto 

na promoção de alimentos de qualidade quanto na questão da sustentabilidade do 

meio rural, diretrizes da segurança alimentar e nutricional. Entretanto, o pleno 

desenvolvimento deste setor também irá depender do auxílio de entidades oficiais 
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através de políticas públicas, o que não tem sido observado, visto que há uma 

considerável desconformidade entre os recursos públicos destinados ao 

agronegócio e os destinados a agricultura familiar, demonstrando que ela não é 

considerada preferência nas ações governamentais (SARON et al., 2017). 

2.5.1 Desafios 

Embora tenha sido apresentado que a agricultura familiar possui forte impacto 

no sustento dos brasileiros e, portanto, uma ligação direta com a SAN, cabe discutir 

alguns fatores que poderiam ser considerados desafiadores para este setor como 

ferramenta na busca por ela. 

Muitos autores, como Camacho (2012), Wanderley (2014) e Costa (2017), 

trazem a problemática que gira entorno da forma como está estruturado o espaço 

rural brasileiro, que, para muitos, se divide entre agronegócio e agricultura familiar, 

por conta de suas distintas particularidades (Quadro 3). Camacho (2012) 

demonstrou em seu trabalho que, o fato do agronegócio ser caracterizado por 

monocultura, latifúndio e exportação e, consequentemente, aumentar o PIB nacional 

e gerar empregos, este setor não deve ser considerado o único importante para o 

país, visto que, por outro lado, possui caráter destruidor e excludente. Wanderley 

(2014) corroborou com esta caracterização ao afirmar que, desde os processos de 

modernização da agricultura iniciados em meados do século passado, o que se 

observou foi uma intensa substituição de mão-de-obra humana por máquinas, além 

de uma grande ocupação das fronteiras agrícolas por grandes companhias, 

ocasionando na expulsão massiva de pequenos produtores e o êxodo rural. A 

defesa da agricultura familiar como um setor significativo no modelo rural brasileiro 

se estrutura em afirmar que ela possui uma relação equilibrada com a natureza, 

utiliza-se da policultura e de práticas orgânicas e abastece o mercado interno, o que 

garante a reprodução da biodiversidade e pluralidade sociocultural (CAMACHO, 

2012; COSTA, 2017). 
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Quadro 3 - Particularidades dos modelos de produção agronegócio e agricultura 

familiar 

Agronegócio Agricultura Familiar 

Monocultura – Commodities  
Policultura – uso múltiplo dos recursos 
naturais. 

Paisagem homogênea e simplificada Paisagem heterogênea e complexa 

Produção para exportação 
(preferencialmente) 

Produção para o mercado interno e para 
exportação 

Cultivo e criação onde predomina as 
espécies exóticas 

Cultivo e criação onde predomina as 
espécies nativas e da cultura local 

Erosão genética 
Conservação e enriquecimento da 
diversidade biológica 

Tecnologia de exceção com elevados níveis 
de insumos externos 

Tecnologia apropriada, apoiada no saber 
local com base no uso da produtividade 
biológica primária da natureza 

Trabalho assalariado  Trabalho familiar e geração de empregos 

Competitividade e eliminação de empregos 
Campo do trabalho familiar e da 
reciprocidade 

Concentração de riquezas, aumento da 
miséria e da injustiça social 

Democratização das riquezas – 
Desenvolvimento local 

Êxodo rural e periferias urbanas inchadas 
Permanência, resistência na terra e 
migração urbano – rural 

Fonte: Adaptado de Camacho (2012). 

 

Em contrapartida, há quem defenda que a oposição entre agronegócio e 

agricultura familiar é apenas a junção de ideologização de significados com 

desconhecimento teórico, visto que o termo “agronegócio” pode estar associado a 

diferentes formas de agricultura e propriedades rurais, independentemente de 

tamanho, forma de exploração ou de comercialização (SILVA & BREITENBACH, 

2013). Levando-se em conta que, no Brasil, as características de um sistema e de 

outro são bem definidas, conforme colocou Camacho (2012), é impossível não 

concluir que eles se comportem de maneiras distintas. Entretanto, estas distinções 

não significam que esses dois modelos não possam funcionar concomitantemente e 

é o que demonstra o estudo realizado em Rio Verde, no estado de Goiás, por 

Guimarães et al. (2011), no qual foi concluído que, mesmo com a predominância do 

agronegócio na cidade, a agricultura familiar se demonstrou importante para o 

desenvolvimento sustentável e atendimento da demanda de produtos da 

alimentação diária dos cidadãos, apesar de ainda necessitar do apoio e 

implementação de políticas públicas de incentivo. 
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Uma antiga questão conflitante que perdura no meio rural brasileiro é a divisão 

das terras entre os envolvidos neste meio. De acordo com Rocha & Cabral (2016), a 

concentração fundiária e desigualdades encontradas no campo tiveram seu início 

durante a colonização brasileira, quando lotes de terra eram demarcados e 

distribuídos apenas a fidalgos portugueses. Esta configuração, que se estende até 

os dias atuais, é caracterizada pela predominância de grandes latifúndios pelo país e 

pelo prejuízo de pequenos produtores, pois os investimentos do Estado para com 

estes agricultores são mínimos diante de suas reinvindicações (ROCHA & CABRAL, 

2016). Buscando auxiliar os pequenos produtores e demais grupos a conseguirem 

suas terras e benefícios e transformações políticas no país, destaca-se o INCRA, 

importante órgão de execução da reforma agrária e ordenamento fundiário nacional 

(PENNA & ROSA, 2015; INCRA, 2020). Segundo o INCRA (2020), a reforma agrária 

consiste em um conjunto de ações que visa promover uma melhor distribuição da 

terra através de mudanças no regime de posse e uso, com intuito de atender 

princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e crescimento na 

produção; a principal manifestação das políticas de reforma agrária são os 

assentamentos rurais, majoritariamente ocupados por famílias (COCA, 2013). 

Por outro lado, conforme discutido no item 2.3 deste trabalho, o atual cenário do 

Brasil com relação aos incentivos que o governo dispõe para o setor rural demonstra 

sua inclinação em atender, preferencialmente, aos interesses de grupos ligados ao 

agronegócio e latifundiários. Uma medida recente tomada pelo então presidente do 

Brasil, datada de fevereiro de 2020, trata da publicação do Decreto no 10.252/2020, 

que dispõe sobre mudanças na estrutura e nas competências do INCRA (BRASIL, 

2020). De acordo com especialistas, essas modificações extinguiram programas de 

incentivo à educação de pessoas assentadas, como o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), e programas voltados ao 

desenvolvimento de atividades econômicas nestas terras, como o Programa Terra 

Sol, o que pode interferir na questão da produção de alimentos de qualidade para 

sustento da população nacional, considerando que mais de 70% dos produtos da 

cesta básica dos brasileiros é proveniente da agricultura familiar e de assentamentos 

da reforma agrária (RBA, 2020; PAZ, 2020). Paz (2020) ainda destaca que este 

desmonte facilitou a regularização de terras griladas por grandes latifúndios e 

agronegócio. 
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Em concordância com o que foi discutido por Wanderley (2014) neste trabalho, 

a modernização do campo, iniciada ainda nos anos 1960, acarretou na diminuição 

da oferta de trabalho para trabalhadores rurais, visto que foram implementados 

maquinários e equipamentos para exercer suas atividades. Além de apresentarem 

que os objetivos desta modernização são a ampliação da produtividade, o aumento 

dos lucros e a concentração fundiária, Saccol et al. (2018) esclareceram que a saída 

de muitos pequenos produtores e suas famílias do campo para centros urbanos 

deveu-se ao fato deles não conseguirem se inserir no processo de modernização, ou 

seja, não conseguiram investir em maquinários e terras. Por outro lado, visando o 

desenvolvimento de suas economias, pequenos agricultores estão buscando 

diversificar suas atividades, como marcenaria, alambiques de bebidas artesanais e 

turismo rural, por exemplo (SACCOL et al., 2018; MORAES, 2009). 

Em seu trabalho, Moraes (2009) manifestou que alguns agricultores familiares 

estão, sim, buscando a modernização agrícola, porém isto só foi possível através 

dos créditos agrícolas e financiamentos obtidos com a ajuda do PRONAF. A 

pesquisadora da Embrapa, Daniela Matias, em entrevista para a Redação Agrishow 

(2018), enfatizou que a modernização e automação das atividades dos agricultores 

familiares não dependem somente do oferecimento e da criação destas políticas 

públicas que estimulem e permitam este progresso, mas também é preciso que os 

próprios fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas os produzam em 

tamanhos, custos de aquisição e manutenção apropriados para este setor. Ressalta-

se que as inovações irão contribuir para o aumento da produtividade e, assim, 

aumentar a oferta de alimentos e a sustentabilidade dos sistemas de produção. 

2.5.2 Oportunidades 

Apesar dos desafios apresentados anteriormente parecerem obstáculos 

expressivos para a atividade da agricultura familiar no país, a seguir serão 

apresentadas as oportunidades que poderão ser vistas como impulsionadoras para 

o alcance da SAN através deste modelo de produção. 

Segundo estudos relatados neste trabalho, um dos instrumentos utilizados 

para o estabelecimento da reforma agrária são os assentamentos, que contemplam 

terras conduzidas por agricultores familiares. Para Coca (2013), a concessão do 

direito legal de usar as terras possibilita uma relação de poder que empondera esses 

agricultores, algo de grande importância na disputa travada com o agronegócio 
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pelas terras agricultáveis do Brasil e na quebra da expansão do capital. Coca (2013) 

vai mais longe ao afirmar que a conquista e regularização dessas propriedades são 

capazes de proporcionar melhora na qualidade de vida das famílias, visto que eles 

poderão ter acesso a financiamentos, infraestrutura e assistência técnica, elementos 

essenciais para desenvolvimento de atividades em suas terras.  

As ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) tiveram seu início 

ainda na década de 1940 no Brasil, com a criação da Associação de Crédito e 

Assistência Rural (ACAR) primeiramente em Minas Gerais e depois em outros 

estados, e tinham como cerne a difusão de tecnologias e de conhecimentos da 

produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria (SILVA, 2016). O 

histórico de ATER no século XX é marcado por ascensões, inclusive pela criação da 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) em 

meados dos anos 1970, e o público-alvo nesta época de prosperidade era 

constituído apenas por médios e grandes produtores de produtos voltados para o 

mercado externo (CASTRO & PEREIRA, 2017). Com a crise instaurada no final dos 

anos 1990, a EMBRATER deixou de existir e, durante mais de uma década, a ATER 

não fora um assunto tratado nas agendas governamentais.  

Entretanto, quando foi percebida a necessidade em se promover a agricultura 

familiar no setor agropecuário, a ATER pública voltou a ser foco de interesse do 

Estado brasileiro. Mudou-se não somente seu público-alvo, que passou a ser os 

agricultores familiares, mas também suas filosofias, onde foram inseridas definições 

como desenvolvimento sustentável, agroecologia e controle social (CASTRO & 

PEREIRA, 2017). Isto pôde ser percebido na Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (PNATER) de 2004, onde estava claro que seu objetivo 

principal era estimular e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, 

tendo como meta o fortalecimento da agricultura familiar e adotando os conceitos da 

agroecologia como eixo principal das ações; entretanto, a Lei 12.188/2010, que 

institui a nova PNATER para a agricultura familiar e reforma agrária, não abrangeu a 

agroecologia como norteadora, apenas citou agricultura de base ecológica como 

enfoque preferencial para desenvolvimento de sistemas sustentáveis (LIMA, 2017). 

De acordo com Machado (2010), estudos comprovam que, com o auxílio da 

extensão rural em propriedades de trabalho familiar, as expectativas de luta pelo 

desenvolvimento social e alimentar foram superadas, o que demonstrou a 

importância destas ações.  
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Outras iniciativas ligadas ao governo que podem alavancar as atividades da 

agricultura familiar são as políticas públicas e programas voltados para este setor. 

Classificado por Souza & Hespanhol (2016) como uma das políticas públicas mais 

importantes já implementadas, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 1996 em resposta à um cenário 

extremamente excludente, onde apenas os setores agrícolas mais capitalizados e 

voltados para a produção das commodities oferecidas ao mercado externo possuíam 

acesso aos benefícios oferecidos pela política agrícola que se instalou até o início 

dos anos 1990, como crédito rural, preços mínimos e seguro de produção (MATTEI, 

2014). Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES, 2020), o PRONAF 

se define como um programa de financiamento para os fins a seguir:  

“Financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e 
de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 
próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra 
familiar. ” (BNDES, 2020). 

De acordo com o BNDES (2020), o PRONAF possui subprogramas que são 

destinados a núcleos específicos, conforme suas necessidades; pode-se citar como 

exemplos o Pronaf Mulher, voltado à agricultora familiar mulher, Pronaf 

Agroecologia, que se destina a agricultores familiares que queiram investir em 

sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, e Pronaf ECO, que financia 

investimentos no uso de tecnologias ambientais e de energias renováveis, 

armazenamento hídricos, silvicultura, entre outros, visando melhoramento da 

capacidade produtiva. 

Com intuito de verificar a visão dos agricultores com relação ao PRONAF, 

Fossá et al. (2018) realizaram entrevistas com alguns produtores e a maioria deles 

afirmou, de forma positiva, que o acesso aos recursos do programa tornou possível 

realizar os investimentos necessários, principalmente no que tange a infraestrutura 

de suas propriedades e a aquisição de máquinas e equipamentos, alavancando 

tanto a produção quanto as condições de trabalho. Contudo, os mesmos agricultores 

entrevistados externaram preocupações com relação ao risco de endividamento e ao 

processo burocrático para acessar esses recursos, fazendo-se necessário rever 

questões contratuais, ampliação da cobertura, taxas de juros e fiscalização do uso 

dos recursos. Saron et al. (2018) acreditaram que a polêmica do PRONAF está na 

má distribuição do mesmo, visto que há uma preferência do Estado em auxiliar 
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agricultores familiares que integram, de alguma forma, as cadeias produtivas ligadas 

à exportação de commodities, em detrimento aos agricultores familiares mais 

vulneráveis. Silva et al. (2016), entretanto, defenderam que a problemática se deveu 

ao fato de muitos produtores familiares desconhecerem as linhas de créditos as 

quais têm direitos, sugerindo que os sujeitos de ATER orientem melhor seus 

assistidos nesse sentido. 

Deixando de lado programas relacionados à linhas de crédito, pode-se citar 

as iniciativas ligadas à aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares, 

aqui representados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). No âmbito do PNAE, a Lei 11.947/09 

estabelece que é obrigatória a aplicação mínima de 30% dos recursos repassados 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às secretarias 

estaduais e municipais de educação na aquisição de alimentos diretamente da 

agricultura familiar, representando uma maneira desse setor comercializar seus 

produtos, constituindo um importante mercado e dinamizando a economia local 

(MOSSMANN & TEO, 2017; RODRIGUES et al., 2017). Outro ponto positivo deste 

programa é a questão da diversificação do cardápio promovida por produtos 

diferentes, sazonais e até mesmo orgânicos fornecidos pelos agricultores familiares, 

o que ajudará a manter hábitos alimentares saudáveis e, assim, garantir saúde, 

segurança alimentar e nutricional às crianças e adolescentes e preservação do meio 

ambiente (BORSOI et al., 2014; RODRIGUES et al., 2017). Por outro lado, Silva et 

al. (2016) alertaram como ponto que necessita de atenção e revisão, o valor baixo 

pago pela União por aluno/dia, visto que as cotações de preços dos produtos se 

baseiam também em recursos repassados pela União, inviabilizando o agricultor de 

fornecer alimentos dentro do valor estipulado. 

Já o PAA, instituído pela Lei 10.696/03, fazia parte de um grupo de políticas 

ligadas ao Programa Fome Zero, que visava implementar ações a luz de políticas 

agrícolas e de SAN; a execução do PAA consiste em realizar compras 

governamentais de produtos provenientes da agricultura familiar e distribuí-los para 

entidades socioassistenciais, melhorando o acesso de pessoas em vulnerabilidade 

social e alimentar à alimentos de qualidade (ASSIS et al., 2017). Uma pesquisa 

realizada com agricultores familiares participantes do PAA demonstrou que eles 

estão satisfeitos com o programa, uma vez que ele proporciona uma evolução 

considerável na renda e economia familiar, possibilitando não somente 
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investimentos na propriedade e na produção, mas também tranquilidade e melhora 

na qualidade de vida (BATISTA et al., 2016). 

Com relação aos hábitos alimentares das populações de maneira geral, um 

comportamento que está cada vez mais evidente é o da preocupação dos 

consumidores em relação à segurança alimentar e qualidade dos produtos que eles 

consomem; isto tem impulsionado que iniciativas que visam reconectar as unidades 

de produção e consumidores e assegurar ao consumidor sobre a qualidade dos 

alimentos sejam tomadas (NASCIMENTO et al., 2019). Dentre tais iniciativas, pode-

se citar a aplicação em sistemas produtivos de fundamentos da agroecologia, cujos 

objetivos são produzir alimentos sem adição de produtos químicos que possam 

alterar sua qualidade, garantir a segurança alimentar e a renda da família e 

conservar os recursos naturais e a biodiversidade, isto é, endossam uma produção 

mais equitativa (PASQUALOTTO et al., 2013). Matias et al. (2015) garantiram que os 

princípios da agroecologia se adequam mais facilmente à realidade dos sistemas de 

produção de organização familiar, principalmente por sua diversificação na 

produção. Além de ser explicada a adoção destes princípios por agricultores 

familiares por ser mais acessível, Paqualotto et al. (2013) também justificaram que 

eles são os principais aliados na busca pela aplicação de práticas mais sustentáveis, 

pois seus anseios são os mesmos de grande parte da sociedade que não vive no 

campo. 

Esta postura esperada da agricultura familiar com relação à sustentabilidade é 

confirmada por Santos et al. (2009) quando enalteceram como características da 

agricultura familiar a sua capacidade de geração de emprego e renda a baixo custo 

de investimentos e de produzir alimentos a menores custos e com danos inferiores 

ao meio ambiente. Mattei (2014) ainda vai mais longe quando afirma que, em áreas 

predominadas pela agricultura familiar, além de ser possível perceber uma maior 

preservação dos recursos naturais, os espaços são mais ocupados por gente e não 

se trata apenas de uma produção de commodities em larga escala, como é visto nos 

territórios do agronegócio. 
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3. ANÁLISE CRÍTICA 

Conforme descrito previamente, o objetivo deste trabalho consistiu em 

apresentar informações e dados acerca do tema de SAN no Brasil para que, então, 

se fizesse possível elaborar uma análise crítica a respeito de utilizar o modelo da 

agricultura familiar como uma ferramenta no alcance e implementação da SAN. 

Foi possível observar que os hábitos alimentares da sociedade se alteraram 

muito ao longo do tempo. Nos dias atuais, estes costumes estão fortemente ligados 

ao estilo de vida caracterizado como corrido, o que induz às pessoas a tentarem 

agregar tempo e praticidade, fazendo com que muitos optem por alimentações 

rápidas, geralmente extremamente calóricas, ricas em açúcares e gorduras e de 

capacidade nutricional inferior, conforme corroboraram França et al. (2012) em seu 

estudo sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. Por outro lado, possivelmente 

por conta de padrões muitas vezes impostos pela sociedade e pela alta 

disseminação de informações, o que se percebe é o expressivo crescimento na 

busca por informações sobre a procedência dos produtos alimentares, 

principalmente os de origem vegetal e animal. Além da preocupação com a questão 

da qualidade nutricional oferecida pelos alimentos, tópicos como o sistema produtivo 

utilizado e os impactos ambientais causados por ele também têm se demonstrado 

importantes na hora da escolha de um produto. 

Diante deste cenário, a temática em torno da segurança alimentar e 

nutricional (SAN) está se fazendo cada vez mais presente nas agendas e 

discussões dos principais órgãos e instituições ligadas a este assunto. Um dos 

pioneiros a defender a necessidade de se alcançar a SAN, ainda no século XX, foi a 

FAO, organização que vem tomando, assertivamente, iniciativas com intuito de 

conseguir a plena implementação da SAN para pessoas do mundo todo até hoje. 

Atualmente, a SAN está pautada em proporcionar aos indivíduos alimentos de 

qualidade e em quantidade adequadas para sua sobrevivência, porém ressalta-se 

que isto só será possível quando houver um ambiente social e econômico favorável, 

a erradicação da pobreza e desigualdades e a inclusão de práticas que incluam o 

desenvolvimento sustentável, pontos que ainda inspiram atenção e investimentos. A 

má distribuição dos alimentos produzidos, consequência das desigualdades 

socioeconômicas, e a falta de incentivo por parte dos governos a produções menos 

agressivas à saúde dos agricultores e consumidores e ao meio ambiente ainda são 

problemáticas presentes em muitos países, inclusive no Brasil.  
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Seguindo os princípios da SAN, a FAO há muito tempo defende que os 

agricultores familiares são peças-chave na implementação da mesma, visto que eles 

já exercem um papel muito relevante no fornecimento de alimentos de qualidade 

para toda a população e porque eles tendem a utilizar em suas propriedades 

sistemas produtivos menos prejudiciais ao meio ambiente, utilizam o policultivo e 

evitam a aplicação de insumos químicos em suas produções. Entretanto, conforme 

adiantado no parágrafo anterior, apesar de ser conhecido que o modelo de produção 

dos agricultores familiares é o mais sustentável em diversos sentidos, ainda são 

necessários incentivos de várias formas para este grupo de agricultores, dificultando 

tanto seu progresso quanto a implementação da SAN. 

Especificamente no Brasil, a ascensão da agricultura familiar e o alcance da 

SAN parecem enfrentar algumas barreiras, principalmente de cunho político-

econômicas, visto que a tendência do governo é priorizar o agronegócio, atendendo 

aos seus interesses, já que ele representa expressiva participação no PIB nacional e 

no comércio internacional. O fato do agronegócio possuir papel importante para o 

desenvolvimento econômico do país não significa que o papel do agricultor familiar 

deva ser negligenciado, até porque ele é responsável por fornecer a maioria dos 

alimentos presentes na mesa dos brasileiros. Contudo, é inevitável não frisar a 

discrepância que existe entre os dois modelos no que diz respeito ao modo como 

eles lidam com o meio ambiente, visto que um dos modelos – o agronegócio – visa 

apenas o lucro e o outro – a agricultura familiar – visa a diversificação da produção, 

almejando a conservação da propriedade e o alcance da SAN.  

Apesar de existirem outros desafios a serem enfrentados pelos agricultores 

familiares brasileiros, como a impossibilidade de acesso a equipamentos mais 

modernos para alavancar a produção e mudanças estruturais em órgãos 

importantes como o INCRA, ainda há esperanças quanto ao futuro. Por mais que 

tenham sido implementados em outros governos, a permanência e existência de 

programas de incentivo a estes agricultores, como PRONAF, PNAE e PAA, além de 

ações de ATER, são cruciais tanto para o desenvolvimento econômico dos mesmos 

quanto para continuar garantindo a SAN às pessoas, já que elas têm acesso a 

alimentos de qualidade e com aporte nutricional elevado. 

Já se tem conhecimento que a SAN não se concentra apenas em 

proporcionar uma alimentação adequada às pessoas, mas também se baseia na 

valorização da cultura local e biodiversidade, conforme apontaram Corona & Pereira 
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(2013). Talvez isso explique a ligação que existe entre a SAN e a agricultura familiar, 

sendo perceptível a conservação do meio ambiente e da biodiversidade nas 

propriedades locais desses agricultores que, geralmente, são provenientes da 

postura agroecológica e orgânica que muitos deles tomam. É importante lembrar, 

também, que estas práticas estão diretamente ligadas à necessidade de se manter a 

terra produtiva por mais tempo e de proporcionar diversificação de alimentos, visto 

que muitos estão ligados aos programas supracitados e são responsáveis por 

abastecer mercados locais e regionais. 

Portanto, pode-se afirmar que a FAO esteve certa desde que apontou a 

agricultura familiar como uma importante ferramenta na busca pela SAN, dado que a 

relação existente entre os dois é de cooperação, em que ambos saem ganhando. A 

partir do momento que a agricultura familiar, adotante de um sistema produtivo 

sustentável, é capaz de fornecer alimentos de qualidade superior e em quantidade 

suficiente para a população, ou seja, atende aos cernes da SAN, esta pode 

proporcionar desenvolvimento econômico, reconhecimento e valorização para este 

modelo agrícola. Todavia, para que a agricultura familiar seja capaz de alcançar a 

finalidade esperada, é preciso que haja, primeiramente, reconhecimento interno por 

parte dos governantes, fazendo-se necessária a adoção de políticas públicas mais 

eficientes de incentivo, conforme concordam Munhão et al. (2019). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto, conclui-se que a agricultura familiar pode ser 

considerada uma importante ferramenta na busca pela segurança alimentar e 

nutricional no Brasil. Além de ser capaz de proporcionar alimentos de qualidade 

superior, garantindo a saúde do consumidor, as técnicas adotadas pelos agricultores 

familiares em suas propriedades contribuem para um desenvolvimento mais 

sustentável e conservação do ecossistema e da biodiversidade. 

Em se tratando de Brasil, a carência de políticas públicas e iniciativas pode 

ser um entrave à implementação e ao desenvolvimento da agricultura familiar. Isto 

poderá, em algum momento, acarretar em uma escassez de alimentos oferecidos 
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para a população, colaborando com o aumento da fome e de distúrbios a ela 

relacionados, bem como acentuar o êxodo rural. 

A elaboração e execução de políticas públicas, ou até mesmo ações e 

programas já existentes, podem ser uma solução aplicável na busca pela segurança 

alimentar no Brasil. 
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