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Embora a fome seja considerada, à luz dos principais textos internacionais
que tratam dos direitos humanos, como algo incompatível com a própria noção
desses direitos, sua recorrência na atualidade dificilmente é atribuída a um desres
peito a essas mesmas nonnas acordadas pelos Estados. As recentes ocorrências da
fome em massa no Nordeste brasileiro e em países africanos nos remete a pensar
na relação entre a definição normativa de direitos e o efetivo usufruto destes.

Inicialmente, lembramos que os acordos e atos internacionais ratificados
por um país são incorporados ao ordenamento jurídico interno e, como tal, deveri
am ser cumpridos. Entre os tipos de atos internacionais existentes, há também os
de caráter declaratório que simplesmente elencam princípios e intenções gerais
frente a uma determinada questão. Podemos dizer que o segundo tipo de instrn
mento constitui uma forma de construir um consenso internacional básico diante
de certos assuntos, definindo-se práticas, valores, políticas que a comunidade in
ternacional considera legítimos.

Desde a Segunda Guerra Mundial, a concepção dos direitos humanos e a
constrnção do seu campo de abrangência, que dizem respeito à relação entre Esta
do e sociedade, vêm sendo definidas essencialmente a partir do concerto diplomá
tico internacional. A especificidade das normas relativas aos direitos humanos em
geral está em que a responsabilidade principal pelo seu cumprimento repousa no
Estado. POltanto, em tese, o desrespeito a disposições contidas em instrumentos
internacionais de direitos humanos pode gerar a responsabilidade do Estado. En
tretal)to, em relação ao fenômeno da fome, esse tipo de cobrança da sociedade em
relação a obrigações do Estado não vem ocorrendo.

*****
A noção de direitos humanos, que ganhou reconhecimento internacional

nessa segunda metade do século XX, assenta-se na idéia de que existem direitos
básicos que são inerentes à condição humana em si mesma. Tal concepção mani-
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festa-se no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
quando a "Assembléia Geral das Nações Unidas não outbrga nem sanciona os
direitos universais, mas simplesmente os proclama"l .

A afIrmação desses direitos vem se construindo paulatinamente desde o
século XVIlI, no bojo de lutas sociais e políticas concretas, Hoje, a concepção da
existência de direitos humanos é um consenso universal e seu reconhecimento está
expresso em atos internacionais pactuados pela comunidade internacional como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); o Pacto Internacional de Di
reitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); o Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos (1966); e a Declaração de Viena (1993). EspecifIcamente sobre a
fome, temos a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutri
ção (1974).

Se é consensual a idéia da existência de direitos humanos, por outro lado, a
extensão do campo desses direitos ainda está sendo feita. Os direitos hnmanos
costumam ser classificados "sob o ponto de vista histórico de seu surgimento, con
siderando-se três gerações de direitos": a) de I" Geração: direitos civis e políticos;
b) de 2" Geração: direitos econômicos, sociais e culturais, surgidos a partir de me
ados do século XIX; c) de 3" Geração: direitos de solidariedade internacional.'

São várias as espécies de direitos humanos que foram sendo reconhecidas
ao longo do tempo e, no desenrolar do processo histórico, novas espécies desses
direitos ainda deverão surgir. A força dinâmica subjacente a todo processo de ela
boração ou reconhecimento de direitos é política. No caso, as normas internacio
nais de direitos humanos apontam os propósitos que devem fundamentar a lei na
cional, as restrições à ação de agentes do Estado, a autoridade relativa dos países e
das organizações internacionais sobre a matéria, ou seja, podemos dizer que tais
normas afetam o exercício do poder> em várias esferas (da relação cotidiana entre
a população e os agentes do Estado às relações eutre os países na esfera internaci
onal).

Consolidado em textos internacionais, o reconhecimento dos direitos hu
manos remete à relação interna, em cada país, entre o Estado e indivíduos e grupos
sociais no sentido de garantir o efetivo exercício desses direitos. Conforme assina
la o Ministro Celso de Mello, a "mera enunciação exemplificativa dos direitos
básicos da pessoa humana, além de destacar o sentido de inquestionável funda
mentalidade que lhes é inerente, acentua, de maneira particularmente expressiva, a
necessidade de conferir-lhes instrumentalidade, em ordem a torná-los exeqüíveis,

I ALMEIDA, Fernando Barcelos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sér
gio Antonio Fabris Editor, 1996, p. 111.

2 Idem. pp. 53-54
3 FORSYTHE, David P. Derechos Humanos y Política Mundial. Buenos Aires: Editorial

Universitaria de Buenos Aires ~ EUDEBA, 1988. P. 31.



efetivos e plenamente acessíveis ao cidadão". Afirma ainda? Ministro que "a ins
trumentalização dos direitos fundamentais, portanto, ao atribuir-lhes operativida
de, culmina por assegurar às pessoas em geral a plenitude da cidadania"· .

I - A alimentação nOS textos internacionais sobre direitos humanos
A revelação dos horrores praticados pelos nazi-fascistas durante a Segunda

Guerra produziu um choque na opinião pública internacional, levando os países
aliados a conceber instrumentos que pudessem desestimular a recorrência de tais
atrocidades. Nesse momento emerge com vigor a noção de direitos humanos que,
posteriormente, vai se consolidando, entre outros caminhos, por meio da adoção
de legislação interna para garantir os direitos reconhecidos (com a criminalização
de atos que contrariem tais direitos, a exemplo da prática do racismo) e também
pela ação de movimentos sociais que baseiam suas reivindicaçães na idéia de di
reitos humanos.

O primeiro dos instrumentos internacionais mais importantes surgiu em 1948
quando a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal
dos Direitos Humanoss . Este documento transformou-se em uma referência obri
gatória para toda a posterior normatização internacional nessa área.

Formalmente, a Declaração não foi concebida como norma vinculante de
direito internacional público, mas acabou tornando-se parte do direito internacio
nal consuetudinário. Constituída de um preárobulo e mais 30 artigos, o texto da
Declaração tem como pressuposto a existência de uma"dignidade intrínseca e dos
direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana". A tônica
central da Declaração é ainda a de consolidar os chamados direitos de primeira
geração (direitos políticos e civis).

Embora não tratando explicitamente da alimentação como um direito hu
mano, o texto da Declaração faz referências à "miséria" e ao "nível de vida", ter
mos que permitem uma associação entre O que hoje chamamos de segurança ali
mentar e o efetivo exercício dos direitos humanos em geral.

No preárobulo, são anunciados princípios que aspiram como ideal para a
pessoa humana a libertação da miséria, a dignidade e a elevação do rúvel de vida,
objetivos incompatíveis com a fome e a desnutrição. No texto da Declaração Uni
versal de Direitos Humanos a alimentação é tratada geralmente de forma muito

4 MELLO, Celso de. I Conferência Intemacional de Direitos Humanos. Conselho Federal da
O.A.R Palestra do Ministro Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 17.09.97,
Brasília, DF. Mimeog. p. 6

S Adotada pela Resolução 217 A (ll) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948. Utilizamos o texto publicado em FORSYTHE, pp. 247 a 251. Traduzidas para o
Português, as citações deste e de outros documentos, quando não houver outra referência, são retira
das dessa publicação.



indireta - no seu preâmbulo fala-se ser aspiraçâo do homem "o advento de um
-f.'

mundo em que os seres humanos, libertos do temor e da misérla, desfrutem da
liberdade da palavra e da liberdade de crenças" e que "os povos das Nações UJ;üdas
(...) se declararam decididos a promover o progresso social e a elevar o nível de
vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade". (grifas nossos)

A única referência explícita à alimentação encontramos no artigo 25 onde o
direito anunciado é o díreíto a nm nível de vida adequado que implicaria o aten
dimento de uma série de requisitos entre os quais a alimentação:

"Artigo 25. Toda pessoa tem díreito a um nível de vida

adequado que lhe assegure, assim como à sua família, a saúde e
o bem estar e em especial a alimentação, o vestuário, a moradia,
a assistência médica e os serviços sociais necessários; tem direi
to também aos seguros em caso de desemprego, enfermidade,

invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de seus meios
de subsistência por circunstâncias independentes de sua vonta
de." (grifas nossos)

Assim sendo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos a alimenta
ção não é proclamada como um direito em si, mas como uma das condições para o

exercício de um outro direito: o de ter um nível de vida adequado ou digno.
Adotado em 1966 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, o Pacto Inter

nacional de Direitos Econômic9s, Sodais e Culturais6 • assim como a Declaração

Universal de Direitos Humanos acima referida, inicia-se com o reconhecimento da
"dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais
e inalienáveis". Faz referência, também, ao ideal do ser humano livre, entre outros,
da miséria (Preâmbulo). Diferentemente da Declaração Universal, o Paeto é um

ato internacional que exige a ratificação por parte dos países signatários.
Em meio a referências genéricas, o Pacto de Direitos Econômicos reafIrma

a idéia de que a alimentação é uma das condições para o exercício do direito de

todos a um nivel de vida adequado, conforme está também na Declaração Univer
sal de Direitos Humanos. mas avança no tema da alimentação ao reconhecer como
díreito fuudamental de toda pessoa, estar "protegida contra a fome" (artigo 11,
2). Diz o seguinte o parágrafo 2° do artigo 11:

"Os Estados Partes no presente Pacto, reconhecendo o direi·
to fundamental de toda pessoa a estar protegida contra a fome
adotarão, individualmente mediante a cooperação internacional,

6 Adotado pela Resolução 2200 A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966. In FORSYTHE, pp. 251 a 261. No Brasil, promulgado pelo Decr~to 591, de 6 de
julho de 1992.



as medidas. incluídos programas concre~os. que se necessitam
para: a) melhorar oS métodos de produção, conservação e distri
buição de alimentos (...); b) assegurar uma distribuição eqüilati
va dos alimentos mundiais em relação às necessidades (... ). (gri

fas nossos)
Ao colocar, entre outros, a proteção contra a fome como um direito da pes

soa, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais pode vir a ser considera
do um instrumento importante na luta contra a fome visto o caráter vinculante do
documento. Por meio da ratificação, o texto é incorporado ao ordenamento jurídi

co interno dos países que a ele aderirem, o que o Brasil só veio a fazer em 1992.
O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos' , também adotado em

1966 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, até mesmo pelo seu objeto, não se
detém no problema da alimentação. Apenas em seu preãmbulo, praticamente idên
tico ao anteriormente citado do Pacto de Direitos Econômicos, são afIrmados aqueles

mesmos princípios que indiretamente podem ser associados à alimentação como
um direito humano: a proclamação da existência de uma dignidade inerente à pes- .
soa humana e que o ideal do ser humano livre implica a libertação da miséria.

A Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição

(1974)" é o primeiro instrumento de abrangência internacional referente ao pro
blema da fome em massa produzido ao abrigo do sistema das Nações Unidas. O
texto da Declaração, aprovada pela Conferência Mundial da Alimentação, procla
ma explicitamente ser um direito de toda pessoa não padecer de fome:

"Todos os homens, mulheres e crianças têm direito inali
enável a não padecer de fome e desnutrição" (p. 461)

A Declaração de Viena' é o documento internacional sobre direitos huma

nos mais recente, tendo sido aprovado em 1993 pela Conferência Mundial de Di
reitos Humanos. Como os demais textos, o presente ato reafirma que os direitos
humanos "têm sua origem na dignidade e no valor da pessoa humana, e que esta é
o sujeito central dos direitos humanos e das liberdades fundamentais" (Preâmbulo.

p. 160).
A questão da segurança alimentar aparece no texto da Declaração de Viena

7 Adotado pela Resolução 2200 A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966. In fORSYTHE, pp. 261 a 278. No Brasil, promulgado pelo Decreto 592, de 6 de
julho de 1992.

8 Adotada em 16 de novembro de 1974 pela Conferência Mundial da Alimentação, convoca
da pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua Resolução 3180 (XXVIII), de 17 de dezembro de
1973. Utilizamos texto publicado em: VINUESA, Raúl E. (compilador) Derechos Humanos: Instru
mentos Internacionales. Buenos Aires: Zavalia Editor, 1986. PP. 458 a 466.

9 Aprovada pela Conferência Mundial de Direitos Humanos em 25 de junho de 1993. Utili
zamos texto publicado In ALMEIDA. Op. cito pp. 159 a 199.



tanto de forma indireta quanto explicitamente. O tema está implícito em passagens
como (todos os grifos são nossos): lO. a reafirmação do"'direito de desenvolvi
mento" (p. 165); "14. A generalização da pobreza extrema inibe o pleno, e efi
caz desfrute dos direitos bumanos" (p. 166); "25. A Conferência Mundial de
Direitos Humanos afirma que a pobreza extrema e a exclusão social constituem
um atentado contra a dignidade humana" (...) (p. 171); 31. "direito de toda
pessoa a nm nível de vida adequado para sna saúde e bem-estar, incluídas a
alimentação" (p. 172).

Ao lado dessas referências mais indiretas, há uma passagem fundamental
que coloca a fome como uma violação dos direitos humanos:

- 30. A Conferência Mundial de Direitos Humanos manifesta também sua
consternação e sua condenação porque em várias regiões do mundo continuam
sendo cometidas violações manifestas e sistemáticas dos direitos humanos e conti

nuam ocorrendo situações que obstaculizam seriamente o pleno gozo de todos
os direitos hnmanos. Essas violações e obstácnlos (...), incluem (...) a pobreza,
a fome e outras denegações dos direitos econômicos, sociais e culturais (p. 172)

As passagens da Declaração de Viena acima reproduzidas consolidam ~on

cepções já assinaladas nos instrumentos internacionais de direitos humanos anteri

ores, apresentando como norma positiva o direito ao desenvolvimento e a um nível
de vida adequado. Por outro lado, agrega algo novo ao tema, apontando como
viola<;ão ou denega<;ão dos direitos fundamentais a existência da pobreza extrema
e da fome.

II - A cúpula mundial de alimentação(Roma, novembro de 1996)
A Cúpula Mundial sobre a Alimentação, Conferência promovida pela

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO, produ
ziu dois documentos finais: a Declaração de Roma sobre a Segnrança Alimentar
Mundial e o Plano de Ação da Cúpnla Mundial sobre a Alimentação'" .

A Declaração de Roma traz, em sen primeiro parágrafo, a proclamação por
parte de chefes de Estado e de Governo ou seus representantes do

"direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos sadios e nu
tritivos, consoante com o direito a uma alimentação apropriada e

com o direito fundamental de toda pessoa a não padecer fome"
(grifos nossos).

Sob o ponto de vista da luta internacional contra a fome, a Declaração de
Roma avança ao proclamar explicitamente, como um ponto de partida para balizar

lQ Utilizamos texto publicado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação) para a Cúpula Mundial sobre a Alimentação, em novembro de 1996, versão em espa
nhol.



todo o texto, a libertação da fome como direito fundamental da pessoa humana.
O objetivo básico dos dois atos concluídos ao final dil Cúpula de Roma é

alcançar a "segorança alimentar para todos". A Declaração define os princípi"s
gerais que motivam a vontade política dos Estados em relação à segruança alimen
tar apresentando sua realização como uma tarefa que incumbe primeiramente aos
governos que, assim, pactuam sete compromissos para enfrentar o problema. O
Plano de Ação, a seu turno, estabelece recomendações a serem aplicadas por cada
Estado, "mediante a legislação nacional e a formulação de estratégias, políticas,
programas e prioridades de desenvolvimento, de confonnidade com todos os di
reitos humanos e liberdades fundamentais". No Plano de Ação, os compromissos
anunciados na Declaração de Roma são novamente explicitados e desdobrados em
bases para a ação, objetivos e medidas a serem implementadas por cada Estado.

O Plano inicia,se com a definição de segurança alimentar (em nível indi
vidual, familiar, nacional, regional e mundial), que seria o objetivo comum a ser
atingido. Diz o texto:

"Existe segruança alimentar quando todas as pessoas têm
em todo momento acesso físico e econômico a suficientes ali
mentos inócuos e nutritivos para satisfazer suas necessidades ali
mentícias e suas preferências quanto aos alimentos a fim de levar
uma vida ativa e saudável."

UI -Alimentação e direitos humanos no Brasil
O Programa Nacional de Direitos Humanos, elahorado em 1996 conjunta

mente pelo Ministério da Justiça e diversas organizações da sociedade civil, não
aborda o tema da segruança alimentar. O documento enfatiza deliberadamente os
direitos civis (p. 11), destacando na apresentação o problema da violência e das
minorias.

Naquele ano, estava sendo preparada a Cúpula das Nações Unidas sobre
Alimentação e a sociedade brasileira estava mobilizada em torno da Ação pela
Cidadania (movimento para combater a miséria e a fome que envolveu largos seto
res sociais em comitês organizados em todo o País). No Brasil, as políticas públi
cas para o combate à fome e para a garantia da segurança alimentar são dissociadas
dos programas de direitos humanos, sendo tratadas em outras esferas.

Como já assinalamos, o reconhecimento de direitos em geral e de espécies
de direitos humanos resulta de um processo político que envolve muitos atores.
Embora tenha havido um movimento amplo contra a fome no País, não se chegou
a sedimentar a noção de que a alimentação seria um direito humano, nem conse
qüentemente se produziram os desdobramentos decorrentes dessa posição visto
que o reconhecimento de direitos conduz ao problema, ao mesmo tempo jurídico e



político, da exigência da ação do Estado para sua garantia e eficácia.
Também a II (1997) e a IH (1998) Conferênciâ'Nacional de Direitos

Humanos, que tiveram como preocupação central avaliar a impiementação doPro

grama Nacional de Direitos Humanos, não incorporaram novas temáticas ao deba

te político. Dessa forma, novamente a alimentação ficou ausente do âmbito de

discussões sobre direitos humanos.
No Relatório Nacional Brasileiro para a Cúpula Mundial da Alimentação,

assinado pelo Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, está colo

cado na abertura do tópico intitulado Sumário Executivo:
"1. O acesso à alimentação é um direito humano em si

mesmo sobreposto a qualquer outra razão que possa justificar

sua negação, seja de ordem econômica ou política." (p. 5) - (gri

fos nossos)

E o capítulo primeiro (Segurança alimentar como um dos eixos do desen

volvimento social e econômico) também é aberto com a mesma noção:

"O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo,

na medida em que a alimentação constitni-se no próprio direito à
vida. (...) Negar esse direito é, antes de mais nada, negar a prime

ria condição para a cidadania, que é a própria vida." (p. 8)

Verificamos, então, que o governo brasileiro reconhece o status de direito

humano ao acesso à alimentação diante de representantes de países da comunidade

internacional em um foro multilateral.
No Brasil, constituíram foros de discussão e elaboração de programas con

tra a fome o Conselho Nacional de Segurança Alimentar - Consea, criado em 1993

e extinto posteriormente, e o Programa Comunidade Solidária que substituiu o

Consea. Em 1994, foi realizada a I" Conferência Nacional de Segurança Alimentar

que produziu um conjunto de diretrizes políticas para a segurança alimentar no

país lI
•

O Brasil ratificou os dois Pactos Internacionais de direitos humanos e é

signatário das declarações internacionais acima citadas. Os textos dos dois pactos

são, portanto, leis que deveriam ser cumpridas no País. Entretanto, dentro da pers

pectiva de que a efetividade dos direitos decorre da ação política, podemos dizer

que no Brasil não se generalizou ainda a noção de que a segurança alimentar é um

direito inerente a toda pessoa humana no sentido de que "o acesso à alimentação

constitui-se em um direito, enquanto primeira condição para a cidadania, que é o

11 VALENTE, Flávio; MENEZES, Francisco; e MALUF, Renato S. "Segurança Alimentar 
a urgência de uma política nacional" In Democracia, a Revista do !BASE, n" 113, out/nov de 1995. p.
24



próprio direito à vida" . Em decorrência dessa realidade política, também não se
faz presente a adoção de procedimentos legais e administratfvos que confiram efe
tividade àqueles direitos.

Como ficou claro pelo novo fenômeno de fome em massa no Nordeste bra
sileiro no presente ano, em geral as três instâncias do poder público (executivo.
legislativo e judiciário), nos níveis federal, estadual e municipal não dispõem de
instrumentos para garantir a segurança alimentar, bem como não possuem meios
legais e administrativos para implementar medidas conducentes à esta segurança.

Há, dessa forma, um hiato entre os compromissos internacionais assumidos
pelos Brasil nessa esfera (os textos normativos e os declaratórios) e a prática inter
na do Estado. Evidentemente, sabemos que o caráter genérico e muitas vezes ide
alista dos documentos diplomáticos os distanciam da realidade.

Mas, ao final, deixamos aqui em aberto um aspecto que mereceria maior
reflexão por parte dos interessados na questão dos direitos humanos: é sintoma da
pouca penetração social da noção de direitos humanos no Brasil a forma como a
população reage diante da fome, considerando-a um flagelo ocasional, colocando
se em ação para resolver ou amenizar o problema por sua própria conta, por meio
da caridade e da solidariedade, reproduzindo uma tradição que sobrevive indepen
dentemente do reconhecimento de direitos.
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