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RESUMO 
 
Este trabalho pretende problematizar a relação entre 
alimentação escolar e agricultura familiar na interface saúde-
ambiente. Destaca-se a política de Segurança Alimentar e 
Nutricional mais antiga do Brasil, o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, e como a revisão de sua legislação 
representa um dispositivo para o fortalecimento da interface 
abordada, promovendo saúde, preservação do meio ambiente, 
sustentabilidade e desenvolvimento local, através da aquisição 
de alimentos saudáveis da agricultura familiar. Conclui-se que 
a relação entre alimentação escolar e agricultura familiar é 
exemplo exitoso de como políticas públicas intersetoriais 
podem promover melhores condições de vida, reduzir 
desigualdades e fortalecer a interface saúde-ambiente. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Políticas 
Públicas. Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação. 
Segurança Alimentar e Nutricional.  

 
ABSTRACT 
 
This paper aims to discuss the relation between school feeding 
and family farming in health-environment interface. We stand 
out the oldest policy on Food and Nutrition Security in Brazil, 
the National School Feeding Program, as well as we discuss 
how its legislation review represents a device for strengthening 
the interface mentioned by promoting health, environmental 
conservation, sustainability and local development through the 
acquisition of healthy food from family farmers. We conclude 
the relationship between school feeding and family farming is a 
successful example on how intersectoral public policies can 
promote better living conditions, reduce inequalities and 
strengthen health-environment interface. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada é um direito essencial do ser humano, expresso na 

Constituição Federal de 1988, e essencialmente ligado à dignidade humana (BRASIL, 

2006). Deste modo, é dever do Estado garantir políticas que promovam a Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) da população, que compreende o acesso aos alimentos e aos 

seus meios de produção. Portanto, a SAN deve contemplar, entre outros determinantes, o 

aumento da produção de alimentos, da agricultura tradicional e familiar, o abastecimento, 

distribuição e comercialização dos alimentos, a utilização sustentável dos recursos, bem 

como a promoção da saúde (BRASIL, 2006). Neste contexto, reforça-se que “na interface 

saúde e ambiente, a alimentação surge como um ponto de contato crucial: alimentação e 

ambiente são, reconhecidamente, condições fundamentais para a produção social da 

saúde” (TEO; GALLINA, 2013, p.63). 

Visando garantir a saúde e qualidade de vida da população e tendo em vista o 

atual cenário epidemiológico, com a elevada prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis, torna-se necessário que medidas preventivas sejam aplicadas, iniciando 

desde a infância, quando são mais eficazes. Sendo assim, a escola apresenta-se como o 

local mais apropriado para a implantação dessas medidas visando à formação de hábitos 

alimentares saudáveis. Contudo, é necessário também estimular a alimentação sustentável, 

compreendida como uma alimentação que valoriza a cultura e os alimentos locais, em sua 

forma básica, e o consumo moderado de alimentos industrializados (RODRIGUES; ZANETI; 

LARANJEIRA, 2011). 

Neste sentido, um dos eixos das políticas na área de SAN é o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), um dos mais antigos e duradouros programas de 

alimentação escolar, reformulado com a aprovação da Lei nº 11.947/2009. Esta legislação 

visa ao emprego da alimentação saudável e adequada e ao incentivo ao desenvolvimento 

sustentável, pelo seu vínculo com a agricultura familiar (BRASIL, 2009; TEO; MONTEIRO, 

2012). Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho é problematizar a relação da 

alimentação escolar com a agricultura familiar na interface saúde e ambiente. 

 

2. PADRÃO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 
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Nos últimos vinte anos, o Brasil vivencia uma rápida transição nutricional, 

processo em que o problema da desnutrição vem sendo superado pela elevação dos 

percentuais de sobrepeso e obesidade da população (VILLA-REAL; SCHNEIDER, 2011). 

Recentemente, a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) do Ministério da Saúde mostrou 

que o comportamento alimentar é, atualmente, um dos fatores responsáveis pela alta 

incidência de sobrepeso e obesidade na população brasileira, com prevalências que 

correspondem a 50,8% e 17,5%, respectivamente. Esta pesquisa também identificou a 

presença de hábitos alimentares inadequados, destacando-se a constatação de que 16,5% 

dos brasileiros (12,6% dos homens e 19,7% das mulheres) costumam trocar diariamente o 

almoço ou jantar por lanches de baixo valor nutricional, tais como pizzas, sanduíches ou 

salgados (BRASIL, 2014b). 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada nos anos de 

2008-2009, uma em cada três crianças na faixa de cinco a nove anos estava com 

sobrepeso, sendo que a obesidade atingiu 11,8% das meninas e 16,6% dos meninos 

pesquisados. A prevalência de obesidade tem crescido em todas as faixas etárias, como 

consequência do consumo excessivo de alimentos altamente calóricos e do sedentarismo. A 

população infantil também vem sendo afetada pela transição nutricional, devido à mudança 

do padrão alimentar e consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares, gordura e 

sal, como os fast foods, refrigerantes e sorvetes, entre outros (IBGE, 2011; YOKOTA et al., 

2010). 

O ambiente escolar – incluindo a alimentação escolar – constitui-se ferramenta 

importante para promover uma alimentação mais saudável e auxiliar na formação de hábitos 

alimentares adequados, conforme estabelecido na Lei nº 11.947/2009. Destacam-se, desta 

legislação, o que estabelece algumas de suas diretrizes, como a que trata da alimentação 

saudável e adequada, com a utilização de alimentos seguros e que respeitem os hábitos 

alimentares saudáveis, além da diretriz que aborda a inclusão da educação alimentar e 

nutricional no currículo escolar, visando à adoção de práticas alimentares saudáveis. 

Salienta-se, ainda, a diretriz que cita o apoio ao desenvolvimento sustentável, por meio de 

incentivos para a aquisição de alimentos da agricultura familiar (BRASIL, 2009). 

 

3. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E AMBIENTE: a perspectiva da 

sustentabilidade  
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Nas últimas décadas, conceitos e expressões como sustentabilidade, 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável vêm sendo frequentemente utilizados 

em diferentes aspectos relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

socioeconômico (CARVALHO, 2009).   

Em 1987, os trabalhos da Comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento originou um documento denominado de Nosso 

Futuro Comum ou Relatório Brundtland a partir do qual surgiu o termo desenvolvimento 

sustentável em substituição à expressão ecodesenvolvimento, sendo compreendido como 

aquele que respeita as necessidades do presente sem afetar a capacidade das gerações 

vindouras atenderem suas próprias necessidades (TEO; GALLINA, 2013; CARVALHO, 

2009). 

No âmbito da alimentação, sustentabilidade refere-se ao fornecimento de 

alimentos visando ao atendimento da população mundial, na atualidade e no futuro. A 

sustentabilidade está intrinsecamente ligada à noção de alimentação adequada, referindo-

se, no âmbito da SAN, a aplicar uma perspectiva intergeracional à disponibilidade alimentar, 

considerando a condição de o alimento estar disponível na atualidade e também para as 

futuras gerações (ONU, 1999), o que implica que a produção de alimentos precisa estar 

pautada pela questão ambiental. 

Contudo, conforme aponta a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), esse é um desafio cercado de complicadores, pois os 

caminhos para atingi-lo são variados e complexos, a exemplo do que ocorre com a 

intensificação da produção de alimentos em nível mundial, que tem recorrido ao emprego de 

fertilizantes, insumos e agrotóxicos. Porém, a garantia da segurança alimentar e nutricional, 

em essência, pressupõe o não uso e/ou o uso mínimo possível de produtos químicos na 

produção dos gêneros alimentícios, tendo como condição uma agricultura sustentável, 

fundamentada em tecnologias sociais que aliem a produção de alimentos e a conservação 

ambiental, promovendo a qualidade de vida das pessoas envolvidas no ciclo de produção 

(CARVALHO, 2009). 

Ressalta-se, assim, a relevância da dimensão da sustentabilidade, visto que os 

princípios teóricos, legais e políticos da SAN a vinculam explicitamente à saúde, ao 

ambiente e aos modelos de desenvolvimento, os quais estão imbricados na causalidade de 

desafios como a fome, o aumento da obesidade, a crise energética e as ameaças à 

biodiversidade, cujos efeitos transcendem grupos ou fronteiras regionais (MAGALHÃES, 

2014).  
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4. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Com base na construção da sustentabilidade, alguns elementos de proteção têm 

sido planejados entre Estado e sociedade. Portanto o fortalecimento da agricultura familiar 

em parceria com Programas de Alimentação e Nutrição como o PNAE, é exemplo de um 

tipo de ação pública com a finalidade de promover um modo de produção que (re)liga a 

cadeia produtiva e estimula os agricultores familiares, tendo como principais elementos de 

proteção na estruturação da sustentabilidade a utilização de tecnologias limpas, a 

valorização da cultura alimentar local, a oferta de alimentos saudáveis e a diversidade de 

produção de alimentos (TEO; GALLINA, 2013). 

A Lei nº 11.947/2009 determina a obrigatoriedade de aplicar, minimamente, 30% 

dos recursos federais recebidos localmente na aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar para a alimentação escolar, preferindo-se os orgânicos, 

quando disponíveis (BRASIL, 2009), o que vem construindo um mercado institucional 

importante, que incentiva o fortalecimento da agricultura familiar. Esta lei ampliou a 

possibilidade de produção e comercialização por parte dos agricultores familiares, 

favorecendo aos escolares o acesso ao consumo de alimentos in natura e, 

consequentemente, diminuindo a oferta de alimentos processados na escola (SARAIVA et 

al., 2013). 

Já o apoio ao desenvolvimento sustentável local ocorre pela priorização da 

compra de produtos diversificados, orgânicos ou agroecológicos, e que sejam produzidos no 

próprio município onde está localizada a escola, ou na mesma região, com especial atenção 

aos assentamentos rurais e comunidades indígenas e quilombolas (BRASIL, 2014a), 

priorizando modos alternativos de produção e comercialização dos produtos. 

Destaca-se como um modo de produção alternativo e sustentável a produção 

orgânica, que promove a manutenção da qualidade da terra através de controles e 

processos biológicos para a plantação, o controle de pragas, assim como a criação de 

animais (BRASIL, 2005). 

Os alimentos orgânicos são definidos como aqueles alimentos in natura ou 

processados, obtidos em sistema orgânico de produção ou através de processo extrativista 

sustentável que não prejudique o ecossistema local (BRASIL, 2003). Esses alimentos 

devem ser isentos de contaminantes intencionais, sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes 

sintéticos e produtos transgênicos (BRASIL, 2003; LIMA; SOUZA, 2011). Deste modo, os 
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alimentos orgânicos contribuem para a promoção e a preservação da saúde, tendo em vista 

que não utilizam substâncias químicas na sua produção (SANTOS et al., 2014). 

Reconhece-se que a exposição aos resíduos de agrotóxicos presentes nos 

alimentos convencionais pode causar efeitos agudos e/ou crônicos, que podem ser 

percebidos em meses, anos ou décadas, repercutindo sob a forma de patologias como 

distúrbios mentais, neurológicos e endócrinos, malformações congênitas e câncer. Esse 

cenário é preocupante, tendo em vista que os resíduos desses produtos químicos em frutas 

e vegetais, mesmo quando respeitada a quantidade permitida pelos órgãos fiscalizadores, 

podem representar riscos, principalmente para crianças (SANTOS et al., 2014).  

Outro aspecto importante são os prejuízos causados ao meio ambiente, como a 

contaminação do ar, do solo e dos sistemas hídricos através da lixiviação da água e da 

erosão dos solos ou devido à intercomunicabilidade destes sistemas, atingindo áreas 

distantes do ponto de aplicação, levando a uma degradação ambiental que causa prejuízos 

à saúde e mudanças nos ecossistemas (VEIGA et al., 2006). 

Assim, deve-se estimular a utilização de alimentos orgânicos na alimentação 

escolar devido aos benefícios relacionados ao seu consumo, como a ausência de 

agrotóxicos, a maior biodisponibilidade de micronutrientes, o aumento da diversidade 

biológica e do manejo e fertilidade dos solos, bem como a proteção que estes sistemas de 

produção oferecem para os produtores e para o meio ambiente (BRASIL, 2003; 

GONZALEZ-CHICA et al., 2013). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A Lei nº 11.947/2009 representa uma ferramenta importante para a promoção da 

saúde das populações ao favorecer o consumo de alimentos básicos, in natura e com menor 

grau de processamento, contribuindo para a redução dos fatores de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis. 

A inserção da agricultura familiar na alimentação escolar por meio da oferta de 

alimentos produzidos localmente também é relevante na medida em que esses alimentos 

tendem a ser mais saudáveis, menos processados, com preservação dos teores de 

nutrientes e das características sensoriais (sabor, odor, consistência, etc). Quando 

alimentos orgânicos produzidos nas comunidades estão disponíveis, ainda oferecem a 

vantagem de serem livres de agrotóxicos. Esta prática também contribui para garantir uma 

alimentação mais saudável e adequada nutricionalmente aos escolares, além de promover 
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uma produção sustentável que respeita o meio ambiente e de incentivar o desenvolvimento 

local e a redução das desigualdades sociais. 

A aproximação da alimentação escolar com a agricultura familiar é um exemplo 

exitoso de como políticas públicas intersetoriais podem promover melhores condições de 

vida, reduzir as desigualdades e fortalecer a interface saúde e ambiente. 
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