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Resumo 

 

Este trabalho de monografia, cujo tema é ―Direito Humano à Alimentação Adequada e o 

Parlamento Brasileiro‖, tem como objeto de discussão e reflexão o tratamento e a 

tramitação de propostas sobre a segurança alimentar e nutricional, tanto pelo Parlamento 

como por parte da mídia, em especial a Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 47 

de 2003), que inclui no rol dos Direitos Sociais a alimentação. Entre os objetivos 

propostos, o estudo buscou também aprofundar a reflexão sobre a evolução histórica dos 

direitos humanos à alimentação no mundo e, especificamente, no âmbito brasileiro. Como 

referencial teórico, foram utilizadas bibliografias especializadas em direitos humanos e 

variado conteúdo de documentação pesquisada nos arquivos da Câmara dos Deputados 

e em contribuições de especialistas e militantes da causa da Segurança alimentar e 

nutricional. Dessa diversidade e pluralidade de fontes e da atualização e revisão de 

conceitos apreendidos pela autora no decorrer do curso, de cada aula e palestra 

ministrada, de tudo isso foram retirados os subsídios para embasar as formulações que o 

trabalho pretende revelar. 
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Abstract    

This paper, which theme is “Human rights to adequate food and the Brazilian Parliament” 

has for its object of discussion and reflection the relevant treatment and processing over 

food and nutritional security, as much by the Parliament as by parts of the media, specially 

concerning Constitutional Amendment Proposal 47/2003, which includes the Social Rights 

to Alimentation. Among its objects, this paper tried to deepen reflection on worldwide 

human rights to alimentation historical evolution and, specifically, inside Brazil. Specialized 

bibliographies on human rights and many sorts of documentation were searched at 

Brazilian Parliament files, also contributions from specialists and militants of the Nutritional 

and Food Security were used as theoretical reference. From that literary diversity and 

plurality, and from updating and reviewing learnt concepts by the author of this paper, 

during this course, from each one of the classes taken, from each conference given, from 

all this were taken the data needed to be based upon all the concepts this paper intends to 

reveal. 
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Introdução 

  

Este trabalho de monografia originou-se da oportunidade de realizar o curso de 

Especialização em Processo Legislativo, oferecido pelo Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor). 

 

Durante a sua realização, foi possível confirmar, na prática, que o Congresso Nacional 

brasileiro pulsa permanentemente. Foi assim, em clima vibrante, que se deram a 

discussão e votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003. Já aprovada 

no Senado, em 28 de abril de 2003, e debatida na Câmara, o tema volta à tona com vistas 

à sua aprovação. As discussões foram reiniciadas em 28 de fevereiro de 2007, e, após 

diversas manifestações populares e de entidades ligadas à questão do direito humano à 

alimentação adequada, a Proposta foi colocada em pauta e, já no mês de novembro de 

2009, votada em primeiro turno. Na primeira Sessão Deliberativa da Câmara dos 

Deputados, em 03 de fevereiro de 2010, ocorreu a votação em segundo turno. A 

expectativa, a partir da afirmativa constitucional do Direito Humano à Alimentação, é de 

que, daqui para frente, sejam definidas políticas de Estado que visem garantir a inclusão e 

o acesso permanente de milhares de brasileiros à alimentação adequada.  

 

Superadas as incertezas de ajuste temático, a proposta deste trabalho pretendeu 

discorrer sobre um tema profundamente discutido desde os tempos mais remotos, mas 

sem a devida atenção a que a questão merece: o direito à alimentação. Durante o 

decorrer dos estudos, não faltaram momentos de questionamentos, como: Por que este 

trabalho? O que mais poderia ser apresentado à reflexão, além do desejo comungado de 

que todos tenham os mesmos direitos e que sejam iguais? Com quais premissas 

históricas desenvolver a pesquisa? As respostas a essas e outras perguntas não se 

apresentaram de súbito. Para algumas delas, possivelmente não se encontre a merecida 

explicação.  

 

Feitas essas observações, apresentamos o traçado sobre o qual a pesquisa foi 

formatada. No primeiro Capítulo, ―Direito Humano á Alimentação – uma visão mundial‖ 

procurou-se contextualizar, desde os primeiros passos da evolução histórica da 
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constatação da fome e dos males crescentes (físicos e psicossociais) advindos da 

insegurança alimentar e nutricional. A preocupação aqui é a definição e a especificação 

dos pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

 

Posto isto, é apresentada a evolução do conceito de fome e do combate a esse mal, ou 

das iniciativas para enfrentamento da falta de acesso à alimentação. Neste mesmo 

capítulo, também é descrita a evolução do conceito de segurança alimentar, que extrapola 

a saciedade da fome e alcança a nutrição e os direitos sociais e dos tratados e acordos 

internacionais que visam garantir o empoderamento do cidadão para se tornar sujeito de 

direitos, inclusive do direito à informação e à acessibilidade. 

 

O segundo capítulo explicita a situação do Direito Humano à Alimentação no Brasil, sob a 

luz das Constituições de 1934, 1937, 1946 e a de 1988. A atual Constituição brasileira 

trata o tema, embora de maneira implícita, como um direito social. Por óbvio, a pesquisa 

encontrou respaldo no geógrafo e pesquisador Josué de Castro, com ênfase em sua 

publicação Geografia da Fome, editada originalmente em 1946 e, ainda, atual. 

 

No capítulo III – O Direito Humano à Alimentação e o Congresso Nacional – é descrito o 

trajeto do Direito à Alimentação no Parlamento. Para tanto, a proposta de inclusão desse 

direito na Constituição Federal, apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares 

(PSB/SE), ainda no ano de 2001, na forma da Proposta de Emenda à Constituição (nº 21 

de 2001) foi o ponto de partida. Foram dois anos de tramitação no Senado Federal e mais 

sete anos na Câmara dos Deputados, onde a Proposta de Emenda à Constituição 

ingressou em 2003, sendo renumerada como Proposta de Emenda à Constituição n° 47 

de 2003. O tema alcançou o ápice da discussão quando foi criada a Frente Parlamentar 

da Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional, em 2007.  

 

A idealização da Frente Parlamentar foi do deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), também 

autor de outra proposta de inclusão do Direito Humano à Alimentação na Constituição 

(Proposta de Emenda à Constituição nº 64 de 2007), da qual abriu mão em favor da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003, do Senado. O parlamentar foi também 

um dos principais mentores da Campanha ―Alimentação: Direito de Todos‖, lançada 

durante o Fórum Social Mundial, na cidade de Belém (PA), em janeiro de 2009, que 
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mobilizou, além de personalidades dos meios acadêmico e artístico, diversos organismos 

governamentais, políticos e sociais nacionais e internacionais. 

 

O capítulo terceiro contempla ainda a análise de que a inclusão do direito à alimentação 

no texto constitucional é apenas uma das importantes e múltiplas ações imprescindíveis 

para que seja efetivado tal direito social.  

 

No capítulo quarto, o enfoque está voltado mais especificamente para o tratamento 

dispensado pela mídia ao Direito humano à alimentação durante a reta final para a 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003.  

  

Foram acompanhados quatro veículos de comunicação impressos, no período de 

setembro de 2009 a fevereiro de 2010, quando o direito à alimentação passou a ser parte 

do texto constitucional. Desses veículos, todos de circulação nacional, dois são 

comerciais – os jornais Correio Braziliense e O Globo – e os outros dois institucionais –  

Jornal da Câmara e Jornal do Senado. A pesquisa foi realizada no Banco de Notícias 

Selecionadas (BNS), do Centro de Documentação e Informação (Cedi), da Câmara dos 

Deputados.  

  

É importante destacar que a ―Grande Mídia‖ não priorizou, em sua pauta, o 

acompanhamento da discussão e da tramitação, no Congresso Nacional, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 47 de 2003, do Senado Federal. Já a cobertura dos veículos 

institucionais foi pontual, instrutiva, esclarecedora e bastante ampla.   
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Capítulo I. Direito Humano à Alimentação – uma visão mundial 

 

1.1 Direito à Alimentação 

 

O princípio da vida na terra está no fato de os seres vivos terem acesso a alimentos para 

manter suas funções fisiológicas, propiciar crescimento, desenvolvimento e reprodução. O 

Homo Sapiens, desde seus primórdios, vem lutando e conseguindo perpetuar sua 

espécie. No entanto, seu direito básico à vida plena deveria ser um imperativo ético e 

social para os governantes. Não é o que presenciamos. 

 

A Convenção de Genebra1, de 1929, em seu Capítulo II, que trata da Alimentação e do 

Vestuário dos Prisioneiros de Guerra, foi o primeiro instrumento internacional a perceber 

as necessidades humanas relacionadas à alimentação e à nutrição como direito humano:  

Artigo 11 

A ração alimentar dos prisioneiros de guerra será equivalente em quantidade e 

qualidade à das tropas de depósito. 

Os prisioneiros receberão, além disso, os meios de prepararem eles próprios os 

suplementos de que vierem a dispor. 

Ser-lhe-á fornecida água potável em quantidade suficiente. O uso do tabaco será 

autorizado. Os prisioneiros poderão ser empregados nas cozinhas. 

Todas as medidas disciplinares coletivas sobre alimentação serão proibidas 

(Convenção de Genebra, 1929).  

 

Posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948)2, no artigo 

25, item 1, estabelece que : 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência fora de seu controle (ONU, 1948). 

                                                 
1 Convenção relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 27 de Julho de 1929 – Disponível em  
http://www.tempopresente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=65 – acesso em 
30/03/2010. 
2
 A Declaração Mundial dos Direitos Humanos foi assinada na III Assembléia das Nações Unidas, em Paris, 

em 10 de dezembro de 1948. 
 

http://www.tempopresente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=65
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Os dispositivos não se caracterizam como uma obrigação jurídica para os seus Estados 

partes, uma vez que foi decisão tomada na forma de resolução (REBOUÇAS NETO & 

SOUZA MENEZES, 2000). 

 

Esse direito foi ratificado no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (ONU, 1966), que no artigo 1 dispõe: 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 

nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, 

vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas 

condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para 

assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a 

importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento. 

 

2. Os Estados Partes do presente pacto, reconhecendo o direito fundamental de 

toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e 

mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, 

que se façam necessárias para: 

a) melhorar os métodos de produção, conservação e 

distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização 

dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de 

princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento 

ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se 

assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos 

recursos naturais; 

b) assegurar uma repartição equitativa dos recursos 

alimentícios mundiais em relação às necessidades, 

levando-se em conta os problemas tanto dos países 

importadores quanto dos exportadores de gêneros 

alimentícios (ONU, 1966). 

 

Dessa forma, somente com a instituição da Organização das Nações Unidas (ONU), 
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quando foi assinada a Carta de São Francisco3, em 26 de junho de 1945, é que foi 

conferido aos direitos humanos um status constitucional no ordenamento do direito. Antes 

da criação da ONU, não se assegurava a existência de um Direito Internacional Público 

preocupado com o tema dos direitos humanos. 

 

 

1.2 Direito Humano à Alimentação 

 

O Direito Humano à Alimentação é um direito inalienável. Porém, em toda a história da 

humanidade, tem sido convenientemente ignorado pela maioria dos líderes mundiais. A 

Carta Geral das Nações Unidas (ONU, 1945) manifesta-se como um instrumento jurídico 

internacional sobre os direitos do homem e as liberdades fundamentais, mas nada foi 

expresso nela quanto ao direito fundamental de acesso a uma alimentação adequada, 

embora fomente esse direito em seus artigos 55 e 56:  

Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias 

às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito do 

princípio da igualdade dos direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações 

Unidas promoverão: 

a) A elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e 

condições de progresso e desenvolvimento econômico e 

social; 

b) A solução dos problemas internacionais econômicos e 

sociais, de saúde e conexos, bem como a cooperação 

internacional, de caráter cultural e educacional; 

 

Art. 56. Para a realização dos objetivos enumerados no artigo 55, todos os 

membros da Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em 

conjunto ou separadamente (ONU, 1945). 

 

O direito humano a uma alimentação adequada foi ratificado em inúmeros instrumentos. 

                                                 
3
 A Carta de São Francisco foi assinada em 1945, por representantes de 50 países, que se reuniram em 

São Francisco, Estados Unidos, na Conferência das Nações Unidas para uma Organização Internacional. 
No encontro, foi elaborado um rascunho da Carta das Nações Unidas. A Carta foi assinada em 26 de junho 
de 1945 e ratificada por 51 países em 24 de outubro de 1945.  
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O mais destacado é a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição4 

(1974), que afirma:  

Comprometemo-nos a consagrar a nossa vontade política e o nosso 

compromisso comum e nacional a fim de atingir uma segurança alimentar para 

todos e à realização de um esforço permanente para erradicar a fome em todos 

os países, com o objetivo imediato de reduzir, até metade do seu nível atual, o 

número de pessoas subalimentadas até, ao mais tardar, o ano 2015.(Declaração 

Universal Sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição, 1974). 

 

Outros instrumentos também fizeram a opção de ratificar o direito humano à alimentação, 

como: a Declaração dos Direitos dos Portadores de Deficiências Físicas (1975); a 

Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres 

(1979); a Declaração do Direito ao Desenvolvimento (1986); a Declaração dos Direitos da 

Criança (1959); a Conferência Mundial de Alimentação (1974); a Declaração de Princípios 

e Programa de Ação da Conferência Mundial sobre a Reforma Agrária e Desenvolvimento 

Rural (1979); a Cúpula Mundial da Criança (1990). 

 

Bastante contundente, também a Conferência Internacional sobre Nutrição5 (1992), 

reafirma o compromisso da FAO para a melhoria da nutrição e conclama: 

A fome e a desnutrição são inaceitáveis num mundo que tem tanto o 

conhecimento como os recursos para acabar com esta catástrofe humana. Nós 

reconhecemos que, globalmente, há comida suficiente para todos e 

comprometemo-nos a agir solidariamente para garantir que o fim da fome se 

torne uma realidade (FAO, 1992).  

 

Temos ainda a Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de Viena (1993); a Declaração e Programa de Ação da Cúpula Mundial para o 

Desenvolvimento Social de Copenhague (1995) e a Declaração de Roma sobre a 

Segurança Alimentar e o Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação (1996), dentre 

                                                 
4
 A Declaração Universal Sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição (1974), conhecida como Declaração 

de Roma, foi aprovada em 13 de novembro de 1996, durante a Cúpula Mundial da Alimentação, promovida 
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que visa a diminuição da 
fome para as pessoas no mundo.  Disponível em http://www.gajop.org.br/portugues/alim_p.htm - Acesso em 
30/03/2010. 
5
 Conferência Internacional Sobre Nutrição - FAO, 1992.  

Disponível em htttp://www.fao.org/docrep/v7700t/v7700t04.htm – Acesso em 26/03/2010 

http://www.gajop.org.br/portugues/alim_p.htm
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outros (VALENTE, 2002). 

  

 

1.3 Direito à Alimentação Adequada e o Estado 

 

 

A 1ª Conferência Mundial sobre Alimentação, realizada em Roma, em 1974, teve como 

um dos seus principais objetivos a erradicação da fome, da insegurança alimentar e a 

desnutrição. Na ocasião, os Estados Partes assumiram o compromisso com a produção e 

o consumo de alimentos em todo o mundo e defenderam o ―direito inalienável de todo 

homem, mulher ou criança estar livre do risco da fome e da desnutrição para o 

desenvolvimento de suas faculdades físicas e mentais‖ (FAZ, 1995). 

  

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), mesmo 

antes da 2ª Conferência Mundial sobre Alimentação, de 1996, em Roma, criou o 

Programa Especial para a Segurança Alimentar (PESA), em 1994, com o objetivo de 

reduzir as taxas de fome e desnutrição nos ―Países com Baixo Ingresso e Déficit 

Alimentar (PBIDA)‖ (FAO, 1999). 

 

Na 2ª Conferência Mundial sobre Alimentação, os Estados Partes aprovaram sete 

compromissos na ―Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar‖ e um ―Plano de 

Ação‖ para a erradicação da fome e redução do número de desnutridos à metade até o 

ano 2015. São os seguintes os compromissos assumidos pelos participantes da cúpula, 

para atingir um objetivo comum: segurança alimentar em nível individual, familiar, 

nacional, regional e mundial: 

 Garantiremos um ambiente político, social e econômico propício, 

destinado a criar as melhores condições para erradicar a pobreza e para 

uma paz duradoura, baseada numa plena e igualitária participação de 

homens e mulheres, que favoreça ao máximo a realização de uma 

segurança alimentar ao alcance de todos. 

 Implementaremos políticas que tenham como objetivo erradicar a 

pobreza e a desigualdade, melhorar o acesso físico e econômico de 
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todos, e a todo momento, a alimentos suficientes, nutricionalmente 

adequados e seguros, assim como à sua utilização eficiente. 

 Prosseguiremos políticas e práticas participativas e sustentáveis de 

desenvolvimento alimentar, agrícola, de pesca, florestal e rural, em zonas 

de alto e baixo potencial produtivo, as quais são fundamentais para 

assegurar uma adequada e segura provisão de alimentos em nível 

familiar, nacional, regional e global, assim como para combater as 

pragas, a seca e a desertificação, considerando o caráter multifuncional 

da agricultura. 

 Esforçar-nos-emos em assegurar que os alimentos e as políticas 

comerciais agrárias e comerciais em geral contribuam a fomentar uma 

segurança alimentar para todos, através de um sistema comercial 

mundial justo e orientado ao mercado. 

 Empenhar-nos-emos a prevenir e a estar preparados a enfrentar as 

catástrofes naturais e emergências de origem humana, bem como a fazer 

face ás necessidades provisórias e urgentes de alimentos de maneira a 

que encorajem a recuperação, reabilitação, desenvolvimento e 

capacidade de satisfazer as necessidades futuras. 

 Promoveremos a distribuição e a utilização de investimentos públicos e 

privados para fazer progredir os recursos humanos, os sistemas 

alimentares, agrícolas, piscícolas e florestais duradouros e o 

desenvolvimento rural em áreas de alto e baixo potencial. 

 Executaremos, monitoraremos e daremos prosseguimento a este plano 

de ação, em todos os níveis, em cooperação com a comunidade 

internacional (FAO, 1996)6. 

  

Na ―Conferência Mundial sobre Alimentação – 5 anos depois: Aliança Internacional contra 

a Fome‖, realizada em Roma, no ano de 2002, o Papa João Paulo II, na mensagem de 

abertura, diz que a fome e a desnutrição não são fenômenos meramente naturais ou de 

natureza estrutural, afetando somente determinadas áreas geográficas, mas função de 

fenômenos complexos; inclusive, decorrentes da ausência da cultura de solidariedade, 

visto serem as relações internacionais baseadas no pragmatismo desprovido de 

fundamentos éticos e morais, dificultando os objetivos estabelecidos de serem alcançados 

                                                 
6
 Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Acção da Cimeira Mundial da 

Alimentação – Disponível em: http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613P/W3613P00.HTM - acesso em 

http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613P/W3613P00.HTM
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(VATICANO, 2002)7. 

 

Na ―Declaração da Conferência de Alto Nível sobre a Segurança Alimentar Mundial‖8, 

realizada em 2008, em Roma, chefes de Estado e governo, ministros e representantes de 

180 países e da União Européia comprometeram-se a estimular a produção de alimentos  

e aumentar o investimento em agricultura. Reconheceram também a necessidade de se 

tomar urgentes e coordenadas medidas de combate à repercussão negativa do aumento 

do preço dos alimentos sobre países e populações vulneráveis do mundo, estimulando 

iniciativas governamentais nacionais a curto, médio e longo prazo, com o apoio da 

comunidade internacional. Diz a declaração: 

Estamos convencidos de que a comunidade internacional precisa adotar ações 

urgentes e coordenadas para combater os impactos negativos da elevação dos 

preços dos alimentos sobre os países e populações mais vulneráveis do mundo. 

Estamos também convencidos de que as ações desenvolvidas pelos governos 

nacionais, com o apoio da comunidade internacional, são necessárias no curto, 

médio e longo prazo, de modo a fazer convergirem as necessidades de 

segurança alimentar globais e domésticas. Há portanto uma necessidade 

urgente de ajudar os países em desenvolvimento e os países em transição a 

expandir sua produção agrícola e alimentícia e a aumentar os investimentos em 

agricultura, agrobusiness e desenvolvimento rural, por meio de recursos públicos 

e privados. Ao adotar esta Declaração, nós nos comprometemos a abraçar a 

segurança alimentar como uma matéria de política nacional permanente, 

renovamos nosso compromisso de realizar os objetivos da Cúpula Mundial sobre 

alimentação e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Declaração da 

Conferência de Alto Nível sobre a Segurança Alimentar Mundial, 2008).  

 

Sobre a ―Reunião de Alto Nível sobre Segurança Alimentar para Todos‖, realizada em 

Madri, em janeiro de 2009, Graziano da Silva, representante da FAO para a América 

Latina e Caribe, disse que a realização desse evento devolveu a esperança aos quase um 

                                                                                                                                                                  
01/03/2010 
7
 Mensagem do Santo Padre João Paulo II à Conferência Mundial sobre Alimentação – 5 anos depois: 

Aliança Internacional contra a Fome‖, realizada em Roma, de 10 a 13 de junho de 2002,. Disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/june/documents/hf_jp-
ii_spe_20020610_vertice-fao_en.html - acesso em 28/03/2010 
8
 Declaração da Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar Mundial: Os Desafios das Mudanças 

Climáticas e da Bioenergia Disponível em  http://www.rollemberg.com.br/noticias/declaracao-de-roma-sobre-
seguranca-alimentar-mundial Acesso em 28/03/2010 

http://www.rollemberg.com.br/noticias/declaracao-de-roma-sobre-seguranca-alimentar-mundial
http://www.rollemberg.com.br/noticias/declaracao-de-roma-sobre-seguranca-alimentar-mundial
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bilhão de pessoas que vivem com fome no mundo.  O especialista considera que o 

retrocesso no combate à fome impõe uma nova ordem agrícola mundial para se fazer 

frente à situação da insegurança alimentar. (Relatório do 5º Congresso Anual da ANDHEP9 

P.11) 

                                                 
9
 ANDHEP - Associação Nacional de Direitos Humanos - Pesquisa e Pós- Graduação. A entidade foi 

fundada em junho de 2003, em Brasília, com a finalidade principal de contribuir para a formação de uma 
comunidade de pesquisadores especializados em Direitos Humanos, seguindo os moldes de outras 
associações científicas congêneres. 
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Capítulo II - O Direito Humano à Alimentação no Brasil  

 

Segundo Buerten (2005), a Constituição de 1934, no art. 157, § 2º, ao tratar do direito à 

educação, como direito de todos, previu como obrigação da União, dos Estados e do 

Distrito Federal a constituição de um fundo para financiamento da educação, aplicando-se 

parte dos recursos em assistência alimentar. 

  

O texto constitucional de 1937  refletiu grande retrocesso na área de direitos humanos, 

além de não ratificar o direito à subsistência. Nota-se, no art. 127, que o único reflexo do 

direito humano à alimentação estava na responsabilidade pelas políticas públicas 

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por 

parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes 

condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das 

suas faculdades.  

O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta 

grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de 

provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e 

moral.  

Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado 

para a subsistência e educação da sua prole (BRASIL, 2005). 

 

O texto constitucional de 1946, apesar de não resgatar os direitos de subsistência 

referidos na Constituição de 1934, ao tratar do direito ao trabalho, indicou que tal direito 

deverá possibilitar a ―existência digna‖, conforme disposto no art. 145, parágrafo único: 

A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça 

social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho 

humano. 

Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. 

O trabalho é obrigação social (BRASIL, 1946). 

  

A temática da fome foi incluída na agenda pública brasileira pelo médico, cientista e 

político pernambucano Josué de Castro, cujo centenário de nascimento foi celebrado em 
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2008. Ao lançar O Problema da Alimentação no Brasil (1933), uma versão ampliada da 

tese que o tornou livre-docente pela Faculdade de Medicina do Recife, Josué de Castro 

defendeu o estabelecimento de um mínimo de alimentos para as classes empobrecidas, 

como dever de equidade. 

 

Por influência de Josué de Castro, o governo Vargas criou o Serviço Central de 

Alimentação, do qual o cientista foi o primeiro diretor, depois transformado no Serviço de 

Alimentação da Previdência Social. O SAPS investiria na implantação de restaurantes 

destinados a fornecer refeições aos trabalhadores a preços subsidiados. Foi extinto em 

1967, durante o regime militar (FONTELES, 2010) 

 

Em 1946, Josué de Castro lançou o livro Geografia da Fome 10, abordagem corajosa de 

um assunto muito delicado. A obra, traduzida em mais de 25 idiomas, consolida as 

pesquisas do cientista sobre a alimentação brasileira e ainda hoje é referência no estudo 

do tema. 

  

Verifica-se que as constituições brasileiras de 1934 e 1946 reconheciam o direito humano 

à alimentação adequada aos moldes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

  

Na década de 1950, foi criado o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, que 

estruturava um programa de alimentação escolar público em âmbito nacional. No contexto 

desse plano, foi criada, em 1955, sob a influência de Josué de Castro, a Campanha da 

Merenda Escolar, por meio do Decreto 37.106, de 31 de março de 195511. No ano 

seguinte, o Decreto 39.007, de 11 de abril12, criou a Campanha Nacional da Merenda 

Escolar.  Em 1965, o Decreto 5.688, de 20 de setembro de 196513, criou a Campanha 

Nacional de Alimentação Escolar. 

                                                 
10

 Em 2006, o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, completou 60 anos de publicação A obra 
apresenta um dos mais profundos estudos brasileiros sobre a insegurança alimentar presente no Brasil, 
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Aponta também que a falta de nutrientes, na comida cotidiana de 
tais povos, se dá por características climáticas, culturais e do solo, próprias de cada localidade, além do 
motivo principal: a concentração de terra na mão de poucas pessoas. 
 
11

 Decreto 37.106/55, publicação no DOU em 02/04/1955. 
 
12

 Decreto 39007/56, publicação no DOU em 13/04/1956. 
 
13

 Decreto 5688/65, publicação no DOU em 23/09/1965. 
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Em 1964, durante o regime militar, conforme João Bosco Bezerra Bonfim (2002), os 

militares recorreram à USAID14 para reativar o programa de alimentação escolar e 

formaram compromissos com companhias de alimentação processada. 

  

Na Constituição de 1967 (BRASIL, 2005), que foi fruto do regime militar, foram mantidos 

os planos nacionais de educação e de saúde, o que, conforme Buerten, ―permitiria o 

direito humano à alimentação‖ (2005, p. 59). Tendo em vista já existirem tratados 

internacionais subscritos pelo Brasil, que faziam referência expressa a um direito humano 

à alimentação, era de se esperar que isso fosse agregado ao texto constitucional.  

  

A Constituição de 1988 não menciona expressamente o Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA), mas no caput do artigo 5º trata sobre a inviolabilidade do direito à 

vida; no caput do artigo 6º, entre os direitos sociais está assegurado ―a educação, a 

saúde, o trabalho, a moralidade, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados‖. No artigo 7º, inciso IV fica 

estabelecido: ―... salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 

as suas necessidades vitais e às de sua família como moradia, alimentação...‖ (BRASIL, 

1988). 

 

Os artigos acima especificados assegurariam o direito à alimentação. Flávia Piovesan 

(2009) defende que a Carta Constitucional de 1988, no § 2º, do artigo 5º, recepciona os 

tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional, dando o caráter de 

exigibilidade desses mecanismos assinados pelo Brasil.  

  

É importante destacar que mesmo na Constituição de 1988 o direito humano à 

alimentação adequada é tratado como ―direito à alimentação‖. 

   

2.1 Política Nacional de Segurança Alimentar 

 

Em 1993, foi apresentada, pelo então presidente Itamar Franco, uma proposta de Política 

                                                 
14

 USAID – Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional. É uma agência de cooperação 
bilateral por meio da qual o governo americano disponibiliza recursos para fomentar políticas públicas. 
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Nacional de Segurança Alimentar (PELIANO, 1993). O documento intitulado Mapa da 

Fome15, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), constatava que 

32 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Nesse mesmo ano, também foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea), formado por representantes do governo e da sociedade, conforme 

BONFIM (2002). Ainda em 1993, o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o bispo 

católico dom Mauro Morelli (que viria a ser o primeiro presidente do Consea) e o 

agrônomo José Gomes da Silva, hoje falecido, apresentaram ao presidente Itamar 

Franco, um Plano Nacional de Segurança Alimentar.  

 

Neste mesmo ano, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a Ação da Cidadania 

contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O movimento foi criado numa época de grande 

movimentação política (Betinho ajudara a organizar a participação popular na Assembléia 

Nacional Constituinte, de 1988, e foi um dos dirigentes do Movimento pela Ética na 

Política, que exercera papel de liderança na campanha que resultou no impeachment do 

presidente Collor, antecessor de Itamar Franco). Betinho defendia que uma população, 

que se mobilizou tão intensamente para lutar pela democracia, não podia se conformar 

com a fome de seus concidadãos. Na companhia de artistas e intelectuais de renome, foi 

aos meios de comunicação estimular cada brasileiro a fazer o que estivesse ao alcance 

de cada um para resolver o problema da fome no país. E, a partir de uma carta, chamada 

"Carta de Ação da Cidadania", denunciou a fome e a miséria de milhões de brasileiros 

como os principais problemas do país (FONTELES, 2010). 

 

No ano seguinte, em 1994, foi realizada, em Brasília, a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). A Conferência é considerada um marco, 

pois traça um diagnóstico da fome no país e lança as bases de uma estratégia para o 

enfrentamento da situação. Segundo o documento final, a 1ª Conferência adotou um 

conceito mais moderno de segurança alimentar e nutricional:  

Segurança Alimentar e Nutricional consiste em garantir a todos condições de 

                                                 
15

 Mapa da Fome, elaborado pelo IPEA, propôs um Plano de Combate à Fome e à Miséria. Entre as ações, 
estava a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Tomando o Mapa 
da Fome como subsídio, o governo federal elaborou o Plano de Combate à Fome e à Miséria — Princípios, 
Prioridades e Mapa das Ações do Governo (Comissão Especial, 1993), com o intuito de sistematizar, para 
os diversos ministérios, propostas de intervenção com vistas à erradicação da fome e da miséria. 
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acesso a alimentos de qualidade em  quantidade suficiente, de modo 

permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma 

existência digna (VALENTE, 2002, p. 261). 

 

Na posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva, em 2003, conforme GADELHA (2007), 

movimentos sociais, articulados em torno da luta pelo direito humano à alimentação 

adequada e pela segurança alimentar e nutricional, comemoraram o anúncio do governo 

à prioridade dada ao combate à fome, por meio do Programa Fome Zero. Um conjunto de 

ações emergenciais e estruturantes foi lançado com o objetivo de superar a fome e a 

desnutrição que afetam a população brasileira. 

 

 

 

2.2 Ministério Extraordinário de Combate à Fome e o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

 

 

Foi criado, por meio da Medida Provisória 103/2003, publicada na edição especial do 

Diário Oficial da União, de 1º de janeiro de 2003, o Gabinete do Ministro de Estado 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, vinculado à Presidência da 

República16 (Lei nº 10.683, de 28/05/2003 – Decreto nº 4.794, de 25 de julho de 2003) e 

recriado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), extinto, em 

1995, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A recriação desse órgão – de 

assessoramento da Presidência da República, com a missão de propor e acompanhar 

políticas e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional – foi uma reivindicação 

                                                 
16

 A Medida Provisória nº 103, de 1/1/2003, após a tramitação no Congresso Nacional foi convertida na Lei 
nº 10.683, de 28/05/2003, que cria o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar 
e Combate à Fome. O parágrafo 1º trata da competência do ministro, o parágrafo 2º trata da estrutura do 
Gabinete e o parágrafo 3º vincula, ao Gabinete do Ministro, o Programa Comunidade Solidária. O art. 33, 
inciso I, transfere o Conselho do Programa Comunidade Solidária e sua Secretaria Executiva da Casa Civil 
da Presidência da República para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate 
à Fome. O art. 37 cria o cargo de Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome.  O Decreto nº 4.794, de 25/07/2003, aprova a estrutura regimental desse Ministério. A Medida 
Provisória 163, de 23/01/2004 transfere as competências deste Ministério para o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (art. 3º) e extingue o Gabinete do Ministro Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (art. 6º). 
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do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN)17 e outros 

movimentos. O Conselho é composto por representantes de organizações da sociedade 

civil e dos ministérios ligados ao tema.  

  

A realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2004, 

na cidade de Olinda (PE), entre diversos desafios, cuja superação é prevista, como se 

pode demonstrar, deixa transparecer o interesse e a busca de muitos cidadãos, seja por 

intermédio da sociedade organizada, ou de representantes eletivos, pelo enfrentamento 

da insegurança alimentar e a inclusão social de uma parcela importante da população. 

 

Conforme a Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional 

e dentre os principais objetivos e ações da instituição, que vêm sendo implementados ao 

longo de sua trajetória, destacam-se:    

a) Mobilizar a sociedade em torno do tema da Segurança Alimentar e nutricional 

e colaborar para a formação de uma opinião pública favorável a essa 

perspectiva.   

As principais propostas do FBSAN para a implementação de políticas públicas 

em Segurança Alimentar e Nutricional vêm sendo veiculadas pelos meios de 

comunicação de massa, entrevistas e artigos de imprensa.  

 

b) Fomentar a elaboração de propostas de políticas e ações públicas nacionais e 

internacionais em Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à 

Alimentação. Inserir a temática na agenda política nacional, estadual e municipal 

e colaborar para o debate internacional sobre o tema (Carta de Princípios, 1998) 

 

 

 

                                                 
17

  O Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN) é hoje uma articulação de entidades, 
movimentos sociais da sociedade civil organizada, indivíduos e instituições que se ocupam da questão da 
segurança alimentar e nutricional. Criado em 1998, o FBSAN, em sua trajetória, inseriu-se em redes 
mundiais relacionadas com o tema da segurança alimentar (Rede de Segurança Alimentar e Cidadania dos 
Povos de Língua Portuguesa; Fórum Global de Segurança Alimentar e Nutricional; Rede Internacional para 
o Direito Humano à Alimentação – FIAN; Rede Interamericana de Agricultura e Democracia – RIAD; e 
Aliança Mundial para Nutrição e Direitos Humanos – WANAHR), que articulam a sociedade civil e 
promovem, em alguns casos, ações conjuntas com governos e organizações intergovernamentais. (Carta 
de Princípios). Disponível em  http//www.fbsan.org.br/historia.htm   - acesso em 01/03/2010 
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De acordo com o relatório do FBSAN18,  

O modelo social gera discriminação e afeta com maior intensidade a segurança 

alimentar e nutricional dos povos afrodescendentes e indígenas. Reverter esse 

quadro adverso implica adotar uma política social e econômica com a efetiva 

redistribuição de renda, a imediata redução das taxas de juros e a negociação 

soberana dos acordos internacionais.‖ (Relatório final da II Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional, 2004 )  

 

Também, na II Conferência, foi apresentada proposta para elaboração da Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), que contemplasse a instituição do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), organizado por meio de diversos 

componentes, com o propósito de implementar a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional19.  

Conforme explicita o relatório: ―A II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional reafirma o direito do povo brasileiro de produzir e consumir os seus próprios 

alimentos, segundo o princípio da Soberania Alimentar, de forma a se ver livre da fome, 

miséria e da injustiça social‖ (Relatório Final da II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, 2004. )  

 

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional20 instituiu o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, consignando, em seu artigo 2º, que a alimentação 

                                                 
18

  Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em  http://www.org.br/historia.htm 
Acesso em 01/03/2010. 
19

 O Relatório Final da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional traz as propostas 
prioritárias aprovadas em plenária. Entre elas, estão os seguintes pontos:  

• Reconhecer a exigibilidade imediata da Constituição Federal pelo Poder Judiciário, para efetivar 
o direito humano à alimentação adequada como direito básico, independente da importante 
criação imediata da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que deverá estabelecer os 
princípios, a estrutura e a gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e 
Emenda Constitucional no artigo 6º da Constituição Federal; 
• Criar uma comissão de estudo objetivando a elaboração de uma lei orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional no que se refere ao abastecimento, à agricultura urbana, à aquicultura e à 
pesca, que garanta: 

a) Incentivos fiscais; 
b) Isenção de tributos (federais, estaduais e municipais); 
c) Facilitação da comercialização da produção; 
d) Aplicação das mesmas condições aplicadas à agricultura familiar.  

Disponível em https://www.planalto.gov.br/Consea/static/documentos/Outros/IIConferencia.pdf -Acesso em 
01/03/2010 . 
 
20

 LOSAN - Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. 
 

http://www.org.br/historia.htm
https://www.planalto.gov.br/Consea/static/documentos/Outros/IIConferencia.pdf
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adequada é: ―um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa 

humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 

devendo o Poder Público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.‖ (LOSAN, 2006) 

  

Dessa forma, podemos, então, afirmar que, de fato, os assuntos relevantes e com o poder 

de transformação política e social têm ponto real de partida, enquanto política de Estado, 

no Congresso Nacional. De acordo com Flávio Valente, as necessidades, além de 

múltiplas, para consolidar a cidadania o mais plenamente possível, têm de ser tratadas de 

maneira abrangente e responsável: 

O Brasil precisa mais do que um projeto de combate à fome. Precisamos de uma 

política nacional de promoção de alimentação, nutrição e modos de vida 

saudáveis, enquanto parte integrante de um processo de desenvolvimento 

humano sustentável, com a meta central de promover a dignidade humana e a 

redução da discriminação e das desigualdades (VALENTE, 2003, p. 51).  
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Capítulo III – O Direito Humano à Alimentação e o Congresso Nacional  

 

3.1  Propostas e tramitação - Situação Atual 

  

Embora o Congresso Nacional seja o palco principal para a discussão de propostas que 

visem à melhoria geral das condições de vida da população, diversas iniciativas que 

dizem respeito ao direito humano à alimentação chegaram ao Parlamento por meio de 

medidas provisórias. Um exemplo é a Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, 

que criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o qual assume as 

competências do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar. Outro exemplo é a 

Medida Provisória nº 108, de 27 de fevereiro de 2003, que criou o Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação – ―Cartão Alimentação‖. Ainda neste mesmo ano, a MP 108/2003 

foi convertida na Lei nº 10.689.  

  

Para o geógrafo Josué de Castro, que desempenhou dois mandatos consecutivos como 

deputado federal (1954 a 1962), tal comportamento se justificaria, ao menos à época, pela 

superficialidade das discussões estabelecidas no Congresso Nacional sobre 

determinados, e, em sua visão, determinantes temas: 

A verdade é que a política no Brasil só inspira e aguça para uma espécie de 

atividade espasmodicamente agitada e intelectualmente improdutiva. Mais 

agitação que ação verdadeira. Não há debates nem lutas por idéias e princípios, 

mas uma surda e contínua luta pessoal por vantagens e posições (...). É esta uma 

arena de circo onde se digladiam outras espécies de força: a astúcia, a audácia, o 

cinismo, o oportunismo. Não há lugar para outras qualidades humanas menos 

subalternas, como o espírito público, o desejo de servir, a busca de novos 

caminhos que possam conduzir uma melhor distribuição de quotas de felicidade. 

(CASTRO apud MELO e NEVES, 2007, p. 81)    

 

A constatação de Josué de Castro, grafada em seu diário pessoal, e acima citada, 

reveste-se de atualidade, se levarmos em conta que ainda no ano de 2001, foi 

apresentada, pelo senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), Proposta de Emenda à 

Constituição n° 21, para que fosse incluída na Carta Magna o direito à alimentação, no rol 

dos direitos sociais, a saber: 

Capítulo II – Dos Direitos Sociais, no Art. 6º. São direitos sociais a educação, a 
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saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (Emenda Constitucional nº 26/2000) .     

 

A proposta, no inicio da tramitação denominada Proposta de Emenda à Constituição nº 

21, de 2001, foi apresentada em 7 de agosto daquele ano  ao Senado Federal. Propunha  

a inclusão (explícita) do direito à alimentação ao texto constitucional, com a seguinte 

redação: 

Art. 6º São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(Proposta de Emenda à Constituição 21/2001- Senado Federal) 

  

Entre os motivos que levaram o senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) a requerer a 

inclusão do direito humano à alimentação na Constituição Federal está a constatação de 

que a morte causada a centenas de milhares de pessoas por ano, em decorrência da 

fome propriamente ou dos males provocados pela insegurança alimentar, longe de ser 

uma fatalidade, é um genocídio provocado, sobretudo, pela ambição, pelo 

descompromisso moral e ético, pela falta de políticas públicas sociais que reconheçam e 

valorizem a vida humana acima do lucro financeiro. Na justificativa de sua proposição, ele 

grafa: 

Segundo Jean Ziegler, que é relator especial da ONU sobre o direito à 

alimentação, ‗há um genocídio silencioso num planeta que, segundo a FAO 

(Organização das Nações Unidas para Alimentação), pode dar de comer ao 

dobro de sua população‘ (Jornal do Brasil, 4/8/2001, pág. 10). O que ele quis 

dizer é que a economia mundial produz alimentação para 12 bilhões de pessoas 

(duas vezes a população mundial), enquanto morrem de fome mais de 100 mil 

pessoas por dia. A justa indignação de Zielgler é gerada pela indiferença do 

mundo desenvolvido. que encara a morte pela fome ‗como uma fatalidade, 

quando é um assassinato cometido por uma ordem mundial em que só come 

quem pode pagar‘. Ele discrimina as causas: distribuição desigual da riqueza, 

enquadramento de uma necessidade vital em regras de oferta e procura 

determinadas por negócios globais na Bolsa Mercantil de Chicago – ou, então, 

corrupção, ditaduras, o alimento usado como arma de guerra (no Afeganistão, na 

Palestina), a drenagem de recursos para o pagamento da dívida, a detenção de 
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patentes universais por empresas agroalimentares (VALADARES, 2001, p. 

15894-15895)  

  

Após a aprovação, no Senado Federal, em 23 de abril de 2003, a PEC nº 21/2001, foi 

enviada à Câmara dos Deputados, onde recebeu a nomenclatura de PEC nº 47/2003. 

 

3.2 – Tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003 na Câmara 

dos Deputados  

 

Em 02 de maio de 2003, dá-se início à tramitação da PEC nº 47/2003 na Câmara dos 

Deputados. Embora a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa tenha 

recebido a Proposta em maio de 2003, apenas em agosto daquele ano foi designado o 

relator, deputado Maurício Quintella Lessa (PR-AL), que devolveu a PEC em 03 de 

dezembro de 2003, sem manifestação sobre a matéria. 

 

Dois anos se passaram até que outro relator fosse designado para proferir parecer sobre 

a Proposta. O deputado Roberto Magalhães (DEM-PE) foi o escolhido e o seu parecer foi 

a favor da admissibilidade da matéria. Embora o parecer21 tenha sido apresentado em 28 

de março de 2005, o documento só veio a ser aprovado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados em 28 de fevereiro de 2007. De acordo 

com o parecer, a PEC n.º 47, de 2003 ―preenche todos os requisitos constitucionais, 

legais e regimentais, não existindo motivos para que não lhe seja dado seguimento‖. 

(MAGALHÃES, PRL 1 CCJC, 2005)  

 

Depois disso, a proposta ficou praticamente parada até a apresentação, em 15 de maio 

de 2007, da PEC nº 64/2007, do deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), que propunha 

nova redação ao Art. 6º da Constituição Federal, acrescentando a Alimentação e também 

a Comunicação como um Direito Social.  

   

Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

dos Deputados, pela sua admissibilidade, a PEC nº 64 de 2007 foi apensada, em 

                                                 
21

 PRL1 CCJC (Parecer do Relator) Roberto Magalhães – pela admissibilidade – apresentado em 
28/03/2005 e aprovado em 28/02/2007. 
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novembro de 2007, à PEC nº 47 de 2003, passando a tramitar conjuntamente22. No 

mesmo Ato da Mesa Diretora23 foi determinada a criação de Comissão Especial destinada 

a apreciar e proferir parecer à PEC nº 47 de 2003. 

 

O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) foi designado relator da matéria na Comissão 

Especial e, em 21 setembro de 2009, apresentou seu parecer24 favorável à aprovação da 

PEC nº 47 de 2003. Conforme o documento, por acordo que envolveu todos os 

parlamentares membros da Comissão Especial, o deputado Nazareno Fonteles abriu mão 

da apreciação da PEC nº 64 de 2007, de sua autoria, reconhecendo ser este um melhor 

momento para priorizar a inclusão da alimentação como direito social:  

Acrescentamos aos objetivos descritos anteriormente, que a inclusão do direito à 

alimentação no artigo 6º da Constituição Federal significa uma estratégia não só 

para assegurar o direito humano à alimentação adequada, mas também 

impulsionar a articulação do governo federal com os governos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal e com a sociedade civil em quatro eixos de 

atuação, ou seja: ampliação do acesso à alimentação com transferência de 

renda; fortalecimento da agricultura familiar; promoção de processos de geração 

de renda e da articulação, mobilização e controle social.  

 

 Pelo exposto, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional –    

PEC nº 047, de 2003, e pela rejeição da PEC nº 64, de 2007, apensada. 

(Relatório da Comissão Especial, 2009)  

 

 

3.3  Outras iniciativas em favor da PEC da Alimentação 

 

Ainda no ano de 2007, no dia 10 de abril, foi lançada, no auditório Nereu Ramos, na 

                                                 
22

 Tendo em vista o fato de ambas as propostas regularem matéria idêntica, conforme prevê os Arts, 142 e 
143, I, ―a‖ do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - Diário da Câmara dos Deputados, 21/11/07 P. 
62252 Col 2. 
 
23

 Ato da Presidência: cria Comissão Especial, nos termos do § 2º do Art. 202 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. A Comissão foi instituída em 20/08/2009 e terminou em 10/11/2009 com a 
aprovação da redação para o 2º turno de votação proposta pelo relator deputado Lelo Coimbra. Disponível 
em https//www.camara.gov.br 
24

 Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, em 24/09/2009 P. 52324 Col. 1, Letra B. Disponível em 
https//:www.camara.gov.br   -  Acesso em 03/03/2010 
 

http://www.camara.gov.br/
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Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional do 

Congresso Nacional. Formada por mais de 230 deputados e senadores, a Frente 

Parlamentar, idealizada pelo deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), surgiu com o objetivo 

de apoiar a tramitação de propostas que ajudem a democratizar o acesso regular e 

permanente de todos os brasileiros a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. 

  

Suprapartidária, a Frente Parlamentar logrou êxito na agilização, discussão e na 

tramitação de propostas, que, conforme o deputado Fonteles, ―estimulam a economia 

solidária e o microempreendedorismo coletivo e a agricultura familiar, que é responsável 

por 77% dos postos de trabalho no campo e produz mais de 60% de todos os alimentos 

consumidos pelos brasileiros‖ (Agência Câmara). 

 

A Campanha ―Alimentação: um direito humano‖ foi lançada em parceria por entidades 

governamentais, civis, nacionais e internacionais, como a Comissão Especial de 

Monitoramento de Violações ao Direito Humano à Alimentação Adequada, vinculada à 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; Fórum Brasileiro 

de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN); Frente Parlamentar de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Congresso Nacional (FPSAN);  Foodfirst Information & Action 

Network (Fian Brasil); Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH); 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase); Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE); Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea), entre outras organizações. O lançamento aconteceu durante o 

Fórum Social Mundial de 2009, cujo tema foi ―Um outro mundo é possível‖, realizado em 

Belém do Pará. 

 

A Campanha culminou com a entrega de abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas 

ao presidente da Câmara em exercício, deputado Marco Maia, em ato público, realizado 

em 1º de outubro de 2009, solicitando a aprovação da PEC nº 47/2003. Cerca de 400 

pessoas entre militantes, representantes de entidades do setor de segurança alimentar e 

nutricional e parlamentares participaram da mobilização realizada pelo Consea, com o 

apoio da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional e dos gabinetes dos 

deputados Chico Alencar (PSOL-RJ), Pedro Wilson (PT-GO), Emília Fernandes (PT-RS) e 

do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE). 
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A manifestação reuniu ainda o presidente do Consea, Renato Maluf, o secretário do 

Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Marco Aurélio, entre outras 

autoridades, artistas, nutrólogos, representantes do Consea nos Estados e populares. O 

ato público teve como ferramentas simbólicas da manifestação a distribuição de pratos 

vazios, talheres e camisetas aos deputados, jornalistas e manifestantes: 

 

O deputado Nazareno Fonteles, em seu pronunciamento25, afirmou que: 

Esse ato público, entre outros eventos, faz parte de uma extensa campanha pela 

aprovação da PEC 47/03, de autoria do senador Antônio Valadares. A emenda 

altera o artigo 6º da Constituição Federal incluindo a alimentação como um dos 

direitos sociais. 

 

Conhecida como PEC da Alimentação, a PEC nº 47/2003 já foi aprovada no 

Senado e vai à votação no Plenário da Câmara em dois turnos. A previsão é que 

isso seja feito nas duas próximas semanas e o desejo é que no dia 16, ou 

aproximadamente, ela já tenha sido aprovada porque a data representa o dia 

Mundial da Alimentação (FONTELES, 2009, pronunciamento. ).  

 

 

A expectativa de aprovação na data em que se marca o Dia Mundial da Alimentação não 

foi atendida. Porém, o movimento ―PEC da Alimentação‖, em favor da aprovação, foi 

bastante significativo para a celeridade do processo. Olivier de Schutter, relator especial 

da Organização das Nações Unidas Sobre o Direito à Alimentação, em missão oficial ao 

Brasil, em outubro de 2009, disse ter ficado impressionado ―pelo grau de envolvimento 

das organizações da sociedade civil no trâmite da emenda constitucional.‖ (SCHUTER, 

2010, p. 6 ) 

  

Outra iniciativa bastante significativa enquanto instrumento de conscientização e legítima 

influência aos parlamentares do Congresso Nacional foi a adesão à Campanha do 

cineasta José Padilha, diretor do documentário Garapa. O filme foi definido por Francisco 

Menezes, ex-presidente do Consea e atualmente diretor do Instituto Brasileiro de Análises 

                                                 
25

 Disponível em https//www.nazarenofonteles.com/noticias/presidente-da-camara-vai-instalar-comissão-
sobre-alimentacao – acesso 28/01/2010. 
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Econômicas (Ibase)26, como ―um soco no estômago‖, tamanha expressão da realidade de 

famílias expostas à fome e a miséria no Brasil.  

 

Conforme matéria veiculada pela Agência Câmara, o filme, premiado com o Urso de Ouro 

do Festival de Berlim -2009, ―mostra o cotidiano de três famílias cearenses em situação 

de miséria. Durante 30 dias, Padilha acompanhou a luta dessas famílias contra a fome. 

Em muitas situações, a garapa – mistura de água com açúcar – é o único alimento de que 

essas populações dispõem‖ (Agência Câmara, 24/06/2009).  

 

O documentário de José Padilha teve como ambiente o Estado do Ceará, Nordeste 

brasileiro. Mas poderia ter-se ambientado em diversas outras localidades do país, 

conforme matéria intitulada ―Documentário sobre fome será exibido durante audiência 

pública‖ em 24 de junho de 2009, publicada pela Agência Câmara, ―estatísticas do 

Instituto Brasileiro de Análises Econômicas (Ibase), do ano passado (2008), mostram que 

11,5 milhões de brasileiros ainda passam fome. No mundo, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), esse número já 

chega a um bilhão‖ (Agência Câmara, 24/06/2009). 

 

 Essa iniciativa, em particular, apresenta-se como um instrumento social legítimo de 

―pressão‖ para a criação da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à 

PEC 47/200327, em 20 de agosto de 2009, fundamental para o processo de aprovação da 

proposta.  

 

A iniciativa pela exibição do documentário no Parlamento também foi fruto da mobilização 

político social das diversas entidades envolvidas no processo e já citadas, além de contar 

com a parceria, de forma conjunta, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, 

da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e da Comissão 

                                                 
26

 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) organização não governamental criada em 
1981. Entre os fundadores está o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Trata-se de uma instituição sem 
fins lucrativos, sem vinculação religiosa e partidária, que segue os princípios de igualdade, liberdade, 
participação cidadã, diversidade e solidariedade. Mais informações:www.ibase.org.br 
 
27

 Comissão Especial destinada a apreciar e a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
47/2003, foi criada em 20/08/2009 por ato da Presidência e extinta em 23/09/2009. Publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados, p. 520324 col. 01, letra B. 
 



  37  

de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que, entre outros atos, 

promoveu Audiência Pública, dia 13 de agosto de 2009, para debater a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 47 de 2003.  

 

Conforme noticiário divulgado pela Agência Câmara, 

O debate foi acompanhado de representantes de vários movimentos sociais, 

principalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). 

 

Para a conselheira do Consea, Valéria Burity, que participou da audiência, a 

inclusão do direito fortalecerá a luta dos movimentos sociais. ‗Para que as 

pessoas possam se alimentar, elas têm de ter acesso a recursos. Não é só 

receber alimento, elas têm de ter condições de, por elas mesmas, se 

alimentarem de forma digna. Aí, necessariamente, a gente está falando de 

reforma agrária e urbana, de acesso às cidades, de acesso a todos os direitos‘, 

afirma Valéria Burity (Agência Câmara, 13/8/2009). 

 

À época, o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional, 

deputado Nazareno Fonteles, declarou de público e em sua página na internet, por meio 

da matéria intitulada ―Presidente da Câmara vai instalar comissão sobre alimentação‖28, a 

importância da participação popular no trâmite da PEC 47/2003, e, por óbvio, de outros 

projetos: 

Ao contrário de outras medidas legais, a PEC nasceu ‗de baixo para cima‘, o que 

facilitaria sua aprovação. ‗Nesse momento, nós temos uma sociedade civil 

mobilizada por todo o País‘. O deputado acredita que a medida vai permitir aos 

movimentos sociais ou aos cidadãos exigir do Estado assistência alimentar e 

aumentar o acesso da população a esse direito, da mesma forma que aconteceu 

com o direito à educação e à saúde após serem constitucionalizados 

(FONTELES, 2009).  

 

 
As mobilizações surtiram o efeito esperado. Em 3 novembro de 2009, após oito anos de 

tramitação nas duas casas legislativas e após 42 dias ―pronta para pauta‖,  com o aval da 

Comissão Especial, a PEC 47/2003 foi aprovada em Plenário, em 22 de setembro de 

                                                 
28

 Disponível em http//www.nazarenofonteles.com – acesso em 24/03/2010. 
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2009, em primeiro turno, com ampla vantagem de votos. De 377 deputados presentes no 

Plenário, 374 votaram a favor, dois votaram contra e houve uma abstenção.  

 

A aprovação em primeiro turno foi recebida com entusiasmo e representou um grande 

ânimo para os defensores do Direito Humano à Alimentação. Para o presidente da Frente 

Parlamentar, conforme matéria intitulada ―Câmara conclui votação da PEC da 

Alimentação‖29, veiculada em sua página eletrônica, dia 04 de fevereiro de 2010:  

Aprovar a PEC significa o coroamento de uma etapa da luta pelo direito à 

alimentação no Brasil. Isso assegurará à atual e às futuras gerações, sobretudo 

aos segmentos mais pobres da população, o estabelecimento de políticas 

públicas permanentes e consistentes de segurança alimentar e nutricional, o que 

vai ajudar a banir a fome e a miséria do seio da nossa sociedade (FONTELES, 

2010). 

 

  

 

3.4  O Direito à alimentação como Direito Social  

  

Na primeira Sessão Deliberativa da Câmara dos Deputados em 2010, dia 3 de fevereiro, 

foi, finalmente, aprovada, em segundo turno, a PEC nº 47/2003. Foram 376 votos 

favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções. A proposta foi transformada na Emenda 

Constitucional 64/201030 e passou a fazer parte dos Direitos Constitucionais o Direito 

Humano à Alimentação. A partir de então, são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

  

Foram quase nove anos desde a apresentação da Proposta até a publicação no Diário 

Oficial da União, em 05 de fevereiro de 2010. A inserção, no texto constitucional, da 

alimentação como direito foi recebida com louvor, alívio e muitas expectativas para uma 

caminhada que, longe do fim, deu um passo importante para a construção de um direito 

fundamental. O direito a uma vida digna para todos os cidadãos brasileiros, 

independentemente de sua condição socioeconômica. 

                                                 
29

 Disponível em http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00603 - acesso em 15/02/2010 
30

 Publicação no .D.O.U, em 05/02/10 (p. 01, col. 3). 

http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00603
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No entendimento do deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), a inclusão desse direito na 

Constituição significa um compromisso do Estado brasileiro de criar políticas públicas 

contra a fome e a desnutrição. Para ele, ―quando um direito se torna fundamental, a 

cobrança às prefeituras, aos governadores, ao presidente da República ou mesmo o 

acionamento do Ministério Público se torna mais fácil, para que de fato ninguém passe 

fome‖ (FONTELES, 2010) 31 . 

 

 

O deputado Nazareno Fonteles defende que a aprovação da proposta evitará a 

desnutrição das crianças e garantirá às gestantes uma boa assistência alimentar, 

independentemente de sua condição de renda.  

Não havia essa visão de direito em relação à alimentação e, agora, a gente 

passará a ter. Com isso, podemos avançar como avançamos com a educação e 

a saúde. A aprovação corrige uma lacuna constitucional de mais de 20 anos e 

coroa o trabalho feito pelo governo Lula contra a fome e a desnutrição. O Brasil 

é o país que melhor implementou políticas de combate à fome, inclusive com 

reconhecimento internacional. E outros países podem querer imitar nosso país e 

também incluir na Constituição esse direito (FONTELES, 2010) 32
  

 

Outro membro da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional do Congresso 

Nacional, e importante defensora do Direito Humano à Alimentação, a deputada Emília 

Fernandes (PT-RS), também expôs sua expectativa na viabilização do Direito à 

Alimentação. Para ela, a partir da aprovação da PEC 47/2003, a alimentação ―passa a ser 

um compromisso de Estado, um direito que está acima de partidos, acima de governos e 

ideologias. Agora, a alimentação é um compromisso de todos os entes federativos, a 

União, os Estados e os Municípios‖ (FERNANDES, 2010)33.  

 

  

O presidente do Consea, Renato S. Maluf, a exemplo de outras opiniões já demonstradas 

neste trabalho, afirmou que a aprovação da proposta torna a alimentação uma questão de 

                                                 
31

 Disponível em http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00603 - acesso em 15/02/2010. 
32

 Disponível em http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00603 - acesso em 15/02/2010.  
33

 Disponível em http://www.emiliafernandes.com/site/?p=548 - Acesso em 15/02/2010. 

http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00603
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Estado e não política de um ou outro governo. Segundo ele, ―assegurar o direito à 

alimentação e, com ele, a soberania alimentar, a segurança alimentar e nutricional passa 

a ser um dever de Estado e não apenas deste ou daquele governo. Importante dizer que 

se trata, também, de uma obrigação a ser assumida pelo conjunto da sociedade34" 

(MALUF, 2010).  

 

Outro item que se destaca na caminhada pelo direito à alimentação adequada, segundo 

Renato Maluf, considerando a aprovação da PEC da Alimentação, é o que a lei significa 

para a construção do Sisan, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional35. 

Para ele, ―a ação de Estado se traduz em políticas públicas que, do nosso ponto de vista, 

devem se concretizar na implementação do Sisan na formulação da Política e do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional36." (MALUF, 2010) 37  

 

 

O relator especial das Nações Unidas Sobre o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter, 

em missão oficial ao Brasil, segundo suas próprias palavras, ficou impressionado pelo 

grau de compromisso e a diversidade dos esforços realizados pelo Governo do Brasil 

para melhorar a situação da segurança alimentar no país. (ONU, 2010, p 4). 

 

Contudo, Schutter, em seu relatório, faz um apanhado das dificuldades que o Brasil ainda 

enfrenta na área da segurança alimentar e nutricional e oferece sugestões exequíveis 

para o enfrentamento da lacuna encontrada nas políticas públicas criadas para atender, 

sobretudo, a população pobre:   

O presente relatório examina as políticas que permitiram que o Brasil atingisse 

notável progresso no combate à fome, e particularmente contra a desnutrição 

infantil, desde 2002. O relatório identifica ainda uma série de desafios para o 

futuro, e inclui recomendações sobre como enfrentá-los.  

 

                                                 
34

 Disponível em http://www.emiliafernandes.com/site/?p=548 - Acesso em 15/02/2010  
35

 Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituído na LOSAN – Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, com o objetivo de assegurar de forma sustentável o direito humano à alimentação  
adequada para toda população brasileira. 
 
36

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/Consea/exec/index.cfm  – Acesso em 14/03/2010 

37
 Disponível em http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00612 - Acesso em 24/03/2010. 

http://www.planalto.gov.br/Consea/exec/index.cfm
http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00612
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Recomendações específicas são feitas com relação à necessidade de 

assegurar: (a) o estabelecimento de uma instituição nacional independente para 

a promoção e a proteção dos direitos humanos; (b) o fortalecimento do SISAN; 

(c) o reforço da capacitação técnica do Ministério Público Federal; (d) o 

melhoramento da situação dos direitos dos povos indígenas; (e) a avaliação de 

impacto ex ante do direito à alimentação no contexto de projetos infraestruturais 

de grande escala; (f) o respeito à liberdade de expressão e à liberdade de 

associação exercidos na forma de protesto social legítimo; (g) a consolidação 

continuada das políticas sociais do Programa Fome Zero; (h) o uso máximo dos 

recursos públicos disponíveis para a realização progressiva do direito à 

alimentação; (i) a distribuição de terras; (j) a avaliação participativa das 

diferentes formas de agricultura (as de grande e pequena escala), e do apoio 

oferecido pelo Estado Brasileiro a cada uma delas; (k) a avaliação participativa 

do impacto da política de comércio exterior sobre o direito à alimentação; (l) o 

cumprimento de exigências sociais e ambientais nas plantações de cana-de-

açúcar (ONU, 2010, p. 3).   

  

Em entrevista ao Jornal do Senado, em 16 de outubro de 2009, Dia Mundial da 

Alimentação, Schutter voltou a afirmar que o país está num caminho interessante para a 

superação das desigualdades socioeconômicas. Sugeriu, para tanto, que o governo 

encontre uma maneira de ampliar o acesso de famílias brasileiras ao programa Bolsa 

Família: 

De Schutter afirmou que o Brasil é referência mundial no combate à fome, mas 

fez restrições ao Programa Bolsa Família, por considerá-lo de difícil acesso a 

alguns segmentos da sociedade, como o dos analfabetos. Outra preocupação 

apresentada foi a necessidade de garantir a perenidade desses programas, com 

efetivas e consolidadas políticas públicas. (Jornal do Senado, 16/10/2009).    

 

 

 

3.5  Dos Desdobramentos a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 

64/2010 

  

Percebe-se que é preocupação comum entre todos os atores envolvidos no processo de 

discussão e aprovação da Emenda Constitucional 64/2010 que o caminho a seguir requer 
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atenção e disposição renovadas para a garantia e efetivação do Direito Humano à 

Alimentação. A afirmação fundamenta-se na realização, recentemente, do Fórum da 

Frente Parlamentar contra a Fome38 na América Latina e Caribe (FPH), em parceria com 

a FAO. O Fórum foi realizado no início de março, nos dias 4 e 5, em São Paulo, com a 

participação de 13 países. Durante o evento, o deputado Nazareno Fonteles foi eleito 

para a Coordenação da Frente Parlamentar contra a Fome na América Latina e Caribe. 

 

O pensamento de Anna Maria de Castro39, dirigindo-se, por carta ao deputado Nazareno 

Fonteles, logo após a aprovação da Emenda Constitucional 64/2010, traduz a disposição 

dos partícipes da causa: 

―Foi pela iniciativa lúcida e patriótica de pessoas como o senhor que hoje 

podemos comemorar este importante passo na direção de, senão erradicar 

como seria desejável, ao menos minorar os efeitos danosos da fome em nosso 

País. A sociedade brasileira será eterna devedora e deverá sempre lembrar-se 

da passagem de V. Exª pelo Parlamento Brasileiro e sua luta por melhores 

condições de vida e saúde para nosso povo.‖ 40  

 

Com o objetivo de não permitir que a lei se torne ―letra morta‖, o Consea criou um Grupo 

de Trabalho, que envolve organizações governamentais e não governamentais. O 

primeiro encontro do grupo, em 30 de março de 2010, reuniu entidades como a Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional; Ação 

Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH); Comissão Especial de 

Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação / Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos (SEDH); Defensoria Pública; Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar 

e Nutricional (FBSAN); Foodfirst Information & Action Network (Fian Brasil); Humanos 

Direitos e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (CONIC). 

 

O Grupo de Trabalho teve como eixos de ação, inicialmente, os seguintes aspectos: a) 

jurídico/legislativo: instrumentos de exigibilidade e atualização da legislação (Lei Orgânica 

da Segurança Alimentar e Nutricional; b) políticas públicas: inclusão da referência na 

                                                 
38

 Criada em setembro de 2009 com o apoio da FAO. 
39

 Anna Maria de Castro é professora e socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filha de Josué 
de Castro, autor da obra Geografia da Fome, entre tantas outras publicações sobre a fome e a desnutrição. 
40

 Disponível em http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00612 - Acesso em 24/03/2010.  

http://www.nazarenofonteles.com/noticia.php?id_noticia=00612
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Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição (Ministério da Saúde), demais políticas. Nos programas direta e indiretamente 

relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional. Indicação dos instrumentos de 

exigibilidade nas diferentes políticas e programas; c) difusão da referência do direito na 

sociedade. 

 

Para alcançar tais objetivos já está sendo desenhada uma estratégia de ação, que 

começa com a instalação do referido Grupo de Trabalho, com tempo definido de 

funcionamento, para traçar as principais ações/ plano de trabalho nos três eixos acima 

mencionados 
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Capítulo IV O posicionamento da mídia e o direito humano à alimentação 

 

4.1 o poder da comunicação de massa na repercussão das propostas no Congresso 

Nacional 

 

A Teoria do Agendamento, ou Agenda Setting, em um de seus aspectos, consiste na 

relação entre a agenda da mídia e a agenda pública. Diversos pesquisadores, há 

décadas41, analisam os efeitos da mídia na opinião pública. De acordo com estudo de 

McCombs e Shaw, desde 1972, já se tem registros de tais publicações.  (THOMPSON, 

1998). 

 

O processo de agendamento é interativo, e a influência da agenda pública sobre a 

agenda da mídia é um processo constante e gradual capaz de gerar critérios como o de 

noticiabilidade, enquanto a influência da agenda dos meios de comunicação de massa 

sobre a agenda pública é direta e imediata, em especial no caso do Parlamento, onde os 

temas tratados, em sua ampla maioria, retratam questões com as quais o público não tem 

uma experiência direta.  

 

De acordo com Malena Rehbein Rodrigues, 

O intercâmbio opinião pública – Congresso – imprensa tem relação causal de 

múltipla direção: imprensa agenda Congresso/porque agenda povo / que 

agenda imprensa / que agenda Congresso/ que agenda imprensa / que agenda 

povo.  

 

Uma razão da crise da democracia representativa é a baixa influência popular. 

Como os partidos brasileiros são programaticamente e coesivamente fracos para 

cumprir programas, o Congresso porta imagem negativa, perde credibilidade, 

não representa o eleitorado no Legislativo e entre as elites (REHBEIN, 2002, p 

112-113)  

 
Acredita-se, conforme Ferreira (2000, p. 13), que a imposição do agendamento forma-se 

por dois vieses: (1) a ‗tematização proposta pelos mass media’, conhecida como ordem 

                                                 
41

 A possibilidade de relação de influências entre as agendas midiáticas e pública fora sugerida em 1922 por 
Walter Lippmann, na obra Public Opinion (RODRIGUES, 2002, p. 26).  
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do dia, que serão os assuntos tratados pela mídia e que se tornarão objeto das conversas 

das pessoas e da agenda pública; (2) a hierarquização temática, que define quais serão 

os temas em relevo na agenda da mídia e que estarão também em relevo na agenda 

pública, assim como os temas sem grande relevância, desde que estabelecidos pela 

imprensa, terão a mesma correspondência junto ao público. 

Hábil, o jornalismo preenche esse vácuo, acaba espelho social, representa 

anseios e dúvidas populares sociais, elite por si mesma, a mídia tem também 

seus interesses e prioridades, nem sempre coincidentes com os do povo, 

ingênuo imaginar que meios de comunicação privados representem as 

sociedades em todas as instâncias, no górdio do agendamento. (REHBEIN, 

2002, p. 112-113) 

 

Para McLeod, segundo Traquina (2000), a agenda da mídia tem maior efeito nas pessoas 

que participam de conversas sobre questões levantadas pelos meios de comunicação 

social do que nas pessoas que não participam desse tipo de conversas. Além do acesso 

aos meios de comunicação e às conversas interpessoais, as pessoas possuem uma 

necessidade de orientação, que, segundo McCombs e Weaver (1977), é definida por:  

uma junção de duas variáveis: alto interesse e um alto nível de incerteza. Assim, 

o efeito de agendamento ocorre com pessoas que têm uma grande necessidade 

de obter informação sobre um assunto; devido a esta 'necessidade de 

orientação', estas pessoas expõem-se mais aos media noticiosos, provocando 

maiores efeitos de agendamento. (MCCOMBS e WEAVER apud TRAQUINA, 

2000, p. 33-34). 

 

Em tal contexto, analisado por Rehbein, é possível comprovar que veículos de 

comunicação privados, que têm no Congresso Nacional o ambiente de trabalho, terminam 

por influenciar diretamente a opinião popular, e, com isso, se tornam parte definidora das 

pautas, tanto nas Comissões como no Plenário.  

 

Pelo exposto, cabe destacar que, não necessariamente, os Projetos de Lei apresentados 

e colocados em pauta representem os interesses ou prioridades da maioria da população. 

O apelo da sociedade organizada, embora encontre eco junto aos mandatários do povo, 

parece não ter o mesmo peso nem a mesma medida que o apelo apresentado pela mídia 

de forma generalizada, ou, em muitos casos, na defesa de interesses pontuais. Josué de 
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Castro já havia abordado o tema há mais de três décadas, quando afirmou: 

Mesmo quando são debatidos problemas que em sua aparência envolvem estes 

aspectos do bem-estar coletivo, o tratamento ou nível de debate, o 

encaminhamento ou escamoteação dos argumentos se faz de tal modo que não 

é difícil verificar que a mola impulsionadora de toda aquela agitação em torno do 

problema não é o amor à causa, mas o desejo de brilhar, de se impor e cobrar 

politicamente com boas compensações – esta é a regra de conduta que dá raiva 

(CASTRO apud MELO e WANDERLEY, 2007, p. 82).  

 

No caso da Fome, no Brasil, não há, segundo João Bosco Bonfim, uma clara e 

persistente discussão sobre o tema, devido, principalmente, como apontou Josué de 

Castro, à imensa escassez de obras científicas sobre o tema. 

Interessante observar as causas apontadas por Castro para tal escassez de 

literatura especializada sobre a fome. Segundo ele, essa falta de obras sobre o 

tema deriva do modelo de racionalidade ocidental e a vergonha moral que esse 

fenômeno provoca. A fome, assim como o sexo, são instintos primários; e, para 

uma cultura racionalista, esses assuntos são chocantes; daí devido ao 

predomínio da razão sobre a conduta humana, a busca de acobertá-los. um 

instigante paralelo é traçado, então, sobre fome e sexo (BONFIM, 2002, p. 8). 

 

Também no campo da comunicação de massa, tal fenômeno apresenta-se revestido de 

preconceito. A superação da fome no Brasil, segundo a mídia, é imputada ao poder 

público. Para Bonfim, embora seja passível de constatação (Mapa da Fome, 1993) que a 

origem (e persistência) da fome no país tenha como causa principal a má distribuição de 

renda, isto é, suas raízes estão na falta de recursos das pessoas para comprarem comida 

e não em alguma catástrofe natural ou na insuficiência de alimentos produzidos no país. 

 

É necessário reconhecer que o tema tem conseguido espaço na imprensa brasileira, nas 

duas últimas décadas, de forma especial (BONFIM, 2002, p. 26). Porém, normalmente 

vem associado à promoção política de determinados representantes públicos e não como 

um mal social que precisa ser solucionado com a participação de todos os agentes 

sociais. Há uma insinuação por parte da imprensa, prossegue Bonfim, de que o combate 

à fome só acontece intensivamente em períodos precedentes às eleições e de que não é 

sanado por pura falta de vontade política, já que o esforço em erradicar a fome pode-se 
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transformar em votos.  

  

4.2  Repercussões na mídia da aprovação da Emenda Constitucional nº 64/ 2010   

  

Para se conhecer, com mais profundidade, a repercussão da discussão e aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003 e da Emenda Constitucional nº 64 de 

2010, foram selecionados periódicos em duas categorias:  

a) Jornais de grande circulação em nível nacional – O Globo e Correio Braziliense. Os 

dois periódicos foram escolhidos também por contarem com correspondentes no 

âmbito do Congresso Nacional; 

b) Jornais institucionais do Congresso Nacional: Jornal da Câmara e Jornal do 

Senado Federal. 

 

O período pesquisado foi o que antecedeu e precedeu a aprovação da Emenda 

Constitucional e da publicação da Lei Emenda Constitucional 64/201042, isto é, de 01 de 

setembro de 2009 a 18 de março de 2010. 

 

Quadro dos Meios de Comunicação que publicaram artigos sobre Segurança Alimentar 

 

Veículo/Mês 

 

 

Correio 

Braziliense 

Jornal da 

Câmara 

Jornal 

do 

Senado 

O Globo Outros 

(Jornal do 

Brasil e 

Gazeta 

Mercantil) 

Número de 

Matérias 

Positivas = P 

e 

Matérias 

Negativas = N 

Setembro/09  5   Gazeta 

Mercantil, 

artigo em 

maio de 

2006 

5 P 

Outubro/09  4 1  Jornal do 

Brasil, artigo 

março de 

2009  

5 P 

Novembro/09  2 1   3 P 
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Dezembro/09       

Janeiro/10       

Fevereiro/10 2 1  1 (reproduz 

matéria da 

Agência 

Câmara) 

 3 P 

Março/10 (até 

18) 

 1 (2007–

refere-se à 

admissibilida

de da PEC  

na CCJ) 

    1 P 

 2 13 2 1  Total 18 

Para melhor análise dos artigos publicados, foi criada as categorias de P = positivo e N = negativo para as 
matérias veiculadas. 

 

Em que pese nenhum dos textos publicados na mídia, no período selecionado, cuja busca 

se restringe à Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003, se posicione de forma 

negativa à aprovação da Proposta, no período não foi encontrada qualquer defesa do 

tema por parte de jornalistas que cobrem o Congresso.  

 

As duas matérias, por exemplo, publicadas pelo jornal Correio Braziliense, em fevereiro 

de 2010 (Política, em 01/02/2010 e 03/02/2010), transcrevem ipsis literis matéria 

publicada pelo Jornal da Câmara (1º/02/2010, p.3) – ―Pauta da semana inclui pré-sal, Lei 

Pelé e PEC da Alimentação‖. Apesar do destaque da chamada, o texto em si traz apenas 

informações básicas da votação em segundo turno da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 47 de 2003, sem, entretanto, trazer comentários mais aprofundados sobre 

o tema. 

 

Com relação às duas matérias publicadas no Jornal do Senado (02/10/2009, p.2), 

―Alimentação é um direito fundamental‖ e ―Representante da ONU quer Bolsa Família 

mais acessível‖ (16/10/2009, p. 1), ambas trazem mais que informações básicas. 

 

A primeira retrata um discurso do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), autor da 

PEC nº 47/2003, na qual ele cobra da Câmara dos Deputados a votação em segundo 

turno da Proposta e acrescenta que a aprovação da Emenda Constitucional nº 64 de 2010 

é uma vitória da democracia e da cidadania: ―Uma vitória da idéia humanitária, que coloca 
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o alimento muito mais como um direito social do que como uma mercadoria‖ (Jornal do 

Senado, 02/10/2009)  

 

O senador Antonio Carlos Valadares vê como um avanço as leis orgânicas da Assistência 

Social e de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas observa que é preciso ir além: ―A política 

social tem que ser permanente e o combate à fome não pode depender de um ou outro governo, 

portanto, são matérias que traduzem a Proposta de Emenda Constitucional 47/2003 e apontam 

para a necessidade contínua de discussão, acompanhamento do tema e aplicabilidade da Lei‖. 

(Jornal do Senado, 02/10/2009) 

 

Todas as 13 matérias publicadas no Jornal da Câmara têm caráter positivo, informativo e 

esclarecedor. Para se ter uma idéia do tratamento dado à PEC nº 47/ 2003 pelo veículo, a 

chamada de capa do periódico, em 4/11/2009, um dia após a aprovação em primeiro 

turno da Proposta, traz a seguinte manchete: ―Câmara inclui alimentação entre os direitos 

garantidos pela Constituição‖ e estampa uma fotografia em meia página de crianças se 

alimentando.  

 

Já os artigos encontrados, ambos fora do período delimitado para a pesquisa, porém 

absolutamente dentro do contexto analisado, e, portanto, citados neste estudo, um no 

jornal Gazeta Mercantil, de 23 de maio de 2006, assinado por Roberto Baungartner, 

advogado, mestre e doutorando em Direito de Estado (PUC-SP), vice-presidente da 

Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador 

(Assert), é finalizado com parecer bastante favorável ao Direito Humano à Alimentação, 

que se registre, defendendo categoricamente o apoio à aprovação da PEC da 

Alimentação:  

Assim, o 30º aniversário do PAT equivale a bodas de pérola com a dignidade 

humana, pois a alimentação é um direito de cada cidadão em virtude do qual a 

proposta de Emenda Constitucional 47/2003, que inclui a alimentação entre os 

direitos sociais no Art. 6º da Constituição Federal, merece apoio da nação 

brasileira. (BAUNGARTNER, In Gazeta Mercantil, caderno Opinião, p. A-3, 

23/05/2006)  
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Intitulado ―Crise, fome e direito à alimentação‖, o outro artigo, assinado por Selvino Heck, 

assessor especial do gabinete do presidente da República Luis Inácio Lula da Silva e 

publicado em 30/03/2009, no Jornal do Brasil, numa alusão a Cúpula Mundial da 

Alimentação, realizada em novembro de 2009, em Roma – Itália, apoia a idéia de Jacques 

Diouf, Jacques Diouf é diretor internacional da FAO - departamento da ONU para a 

Agricultura, de se criar um ―Fome Zero Mundial‖ e conclui o texto prescrevendo uma 

receita para o combate à fome e a miséria, na qual a aprovação da PEC da Alimentação 

aparece como pilar da receita: ―Os ingredientes são: Fome Zero Mundial; aprovação da 

PEC 47/2003 e construção do Sisan. Mãos à obra e todos engajados na campanha 

nacional de mobilização.‖ (HECK, In Jornal do Brasil, caderno País, p. A6, 30/03/2009).  

 

Essa análise alerta para, pelo menos, duas possibilidades. A primeira é de que já se 

tornou um hábito da sociedade pensar apenas no que a mídia sugere. E a segunda, ainda 

mais perniciosa, é de que o modo de pensar também é imposto pelos meios de 

comunicação de massa.   

 

No caso específico do Poder Legislativo, os parlamentares raramente conseguem romper 

o cerco por vias de comunicação alternativas, como aconteceu no caso da PEC nº 

47/2003. De acordo com Rehbein, ―a representação popular ou corporativa é deficiente, e 

os grupos são ouvidos via imprensa, que tem critérios seletivos e editoriais e 

características de produção industrial, nem sempre correspondentes à prioridade social‖ 

(2002, p.113).  

 

Um dos principais veios alternativos de comunicação de massa alcançado pela Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Congresso Nacional e as demais 

entidades protagonistas pela aprovação da Emenda Constitucional nº 64 de 2010 foi a 

mobilização de artistas, cineastas e diversas personalidades públicas reivindicando a 

inclusão do Direito Humano à Alimentação no texto constitucional. 

 

Além do documentário Garapa, de José Padilha, também foi produzido filme promocional 

com a participação de oito artistas, entre os quais Dira Paes, Bete Mendes, que já foi 

deputada federal, e Maria Zilda, pedindo a inclusão da alimentação entre os direitos de 

todos os brasileiros. No comercial, veiculado na TV, a abordagem é sobre a 
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interdependência entre os direitos humanos. Os artistas pedem ainda que os deputados 

aprovem a PEC nº 47/2003.  

 

Os veículos internos, de maneira especial o Jornal da Câmara, desempenharam seu 

papel ao produzirem matérias importantes sobre o tema da Segurança Alimentar e 

Nutricional na Casa. Porém, a mídia externa, apesar de ter correspondentes dentro do 

Congresso Nacional, não conseguiu (?) alcançar a profundidade do tema tratado e refletir 

de forma intensa esse momento importante que ocorreu no Parlamento brasileiro.  
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CONCLUSÃO E PERCEPÇÕES 

  

As análises e reflexões desenvolvidas ao longo deste estudo refletem a importância dos 

movimentos sociais (governamentais, não governamentais, mistos, populares, 

eclesiásticos, acadêmicos etc.) desde a concepção das idéias à formalização de atos e 

normas jurídicas. No caso específico da Emenda Constitucional nº 64/2010, entendemos 

que foi exatamente esse movimento ordenado pelas entidades sociais e coordenado pela 

Frente Parlamentar de Segurança Alimentar do Congresso Nacional que fez com que a 

Proposta fosse aprovada.  

 

Desde a publicação do Estatuto dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948, 

aos dias atuais, se passaram mais de sessenta anos. Em que pese que pouco mais de 

meio século signifique muito pouco para a história da humanidade, seis décadas 

significam um longo caminho e um longo tempo para o reconhecimento formal de um 

direito humano fundamental como o direito humano à alimentação.  

 

Em termos de ordenamento jurídico internacional e nacional, visto que o Brasil é 

signatário da maioria absoluta dos pactos e tratados internacionais e que agora a 

alimentação é dever constitucional, fica entendido que os Direitos Humanos à 

Alimentação Adequada encontraram espaço definitivo. É bem verdade que sem o auxilio 

dos meios de comunicação.    

 

Chamou atenção, no levantamento realizado, o pequeno número de matérias publicadas 

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003. No período definido para 

análise, que foi o mais importante para que matérias fossem produzidas, nenhum veículo, 

de mídia impressa comercial de circulação nacional se dispôs a publicar o que era, o que 

representaria ou o que significaria a inclusão do direito à alimentação no texto 

constitucional, já que isso traria benefícios para a população brasileira e foi um esforço 

positivo dos representantes eleitos pela sociedade dentro do Congresso Nacional. 

 

Já o Jornal da Câmara prestou um grande serviço à informação. Destaco também a 

cobertura, realizada com igual e extremo profissionalismo pelos outros veículos da 

Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, como a Rádio, a TV e a Agência 



  53  

de Notícias, que, apesar de não terem diretamente feito parte da presente pesquisa, 

atuaram de maneira importante. 

 

Fica aqui o questionamento: mais de 10 milhões de brasileiros ainda passam fome e 

outros milhares vivem em condições de insegurança alimentar. O número é expressivo e 

falamos de seres humanos... Será que ―a fome‖ não vende jornal porque não é retratada 

com a devida dimensão de tudo que provoca ou não é retratada com a devida dimensão 

de tudo que provoca e por isso não vende jornal? Será que a grande mídia já desistiu de 

denunciar o que já deveria ter sido superado ou a busca desenfreada por furos e 

escândalos no Parlamento se tornou mais importante que a informação imprescindível 

para o crescimento social e intelectual da Nação? 

 

O poder da mídia, dentro e fora do Parlamento é algo que impressiona. E furar esse cerco 

implica empreendimento de força dantesco. O investimento na criação e fortalecimento 

dos veículos de comunicação institucionais, nesse caso, em especial a Secretaria de 

Comunicação da Câmara, foi fundamental para o processo de discussão e aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 47 de 2003.  

 

Ressalte-se aqui o papel crucial e determinante da mobilização popular, coordenada por 

entidades defensoras e promotoras do Direito Humano à Alimentação Adequada e a 

parceria dessas organizações com o Parlamento, por meio da Frente Parlamentar da 

Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional, que trabalhou de forma 

includente, democrática, participativa, transparente e incansável para a aprovação da 

PEC nº 47/2003, agora Emenda Constitucional nº 64/2010. 

 

Os questionamentos invocados durante a pesquisa sobre o direito humano à alimentação 

no Congresso Nacional, não encontraram muitas das respostas desejáveis, mas, que, 

certamente, serão objetos de outros estudos, até que se chegue a um patamar satisfatório 

de esclarecimento sobre a questão.  

 

É evidente que os mandatários do povo fizeram, não sem demora, sua parte, ao incluir o 

Direito Humano à Alimentação na Lei Maior, e que os veículos de comunicação internos 

cumpriram o papel ao qual se propõem. Foram pontuais em levar a informação sobre o 
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tema e expô-lo dentro e fora do Parlamento. Porém, lamentavelmente, todo o esforço dos 

atores envolvidos nesse processo não foi suficiente para sensibilizar a mídia externa e 

assegurar o reconhecimento do trabalho dos parlamentares numa ação tão positiva para 

a Nação e para a imagem do Poder Legislativo. 

  

Em artigo publicado ainda no período de tramitação da PEC nº 47/2003, intitulado ―Direito 

à alimentação, assunto de política43‖, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, Patrus Ananias, traduz parte da expectativa desta aluna com o futuro do Direito 

Humano à Alimentação, após a aprovação da Emenda Constitucional nº 64/2010: 

A experiência brasileira tem tido reconhecimento internacional, pela dimensão 

dos programas, pelo alcance e pelos resultados obtidos. Estamos demonstrando 

no Brasil que é possível garantir o acesso a uma alimentação adequada por 

meio de ações simples, mas articuladas num projeto de Nação e com status de 

política pública.  

 

A disponibilidade de alimentos não garante acesso de todos, daí a necessidade 

de uma ação vigorosa do Estado para corrigir os desequilíbrios sociais e 

regionais e garantir o direito à alimentação (ANANIAS, 2009).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 Disponível em http://www.fomezero.gov.br/artigo/direito-a-alimentacao-assunto-de-politica-patrus-ananias 
- Acesso em 15/10/2009. 
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