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O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em que 
a alimentação constitui-se no próprio direito à vida. Negar este direito é, antes 
de mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a própria 
vida. (Josué de Castro) 
 

 



Resumo 

 

 

 

 

O presente trabalho buscou sistematizar e analisar as discussões sobre o direito à alimentação 

adequada como forma efetiva de sustentação do homem e como direito inalienável, intrínseco 

à condição humana. Para tanto, foram analisadas as trajetórias dos conceitos - e ações a eles 

associadas - de Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), Soberania Alimentar e 

Nutricional (SAN) e Segurança Alimentar (SA), nos âmbitos internacional e nacional, 

atentando, de forma panorâmica, para os contextos históricos nos quais se desenvolveram. A 

questão do acesso ao direito à alimentação adequada relaciona-se a aspectos sociais, culturais, 

políticos e econômicos dos países, sendo variável importante para definir o grau de 

democracia e cidadania de suas sociedades. No Brasil, ações e políticas que revelam a 

preocupação com o problema da fome e da má nutrição da população foi responsável por uma 

série de iniciativas que buscam eliminar essas situações. A partir das análises empreendidas 

foi possível observar que a fome é um problema que atinge não apenas os países pobres ou em 

desenvolvimento, mas é realidade cotidiana na maioria dos países, visto estar associada não 

apenas à ausência de alimentos, mas à sua disponibilidade, qualidade e regularidade. 

 

Palavras-Chave: Direito Humano à Alimentação Adequada; Insegurança Alimentar e 

Nutricional; Fome; Soberania Alimentar; tratados internacionais; políticas públicas; legislação 

brasileira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ato de comer, mais que a satisfação de uma necessidade física essencial para a 

existência humana, revela muito das escolhas econômicas, culturais, sociais e políticas das 

sociedades. Na atualidade, vemos conceitos daí derivados, que também desvelam a realidade 

cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. Nos referimos especificamente ao Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), que deve permitir o alcance, de forma digna, do 

estado de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e da liberdade para exercer outros 

direitos fundamentais, como o direito dos povos de definir suas próprias políticas e estratégias 

sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, base da Soberania Alimentar 

(SA). Conceitos, esses, que se relacionam e se complementam. Esse é o tema do presente 

trabalho. A partir da constatação de uma necessidade física obrigatória para a sobrevivência 

humana, a alimentação, discutiremos panoramicamente a construção de conceitos a ela 

associados (DHAA, SAN, AS).  

Antes, cabe esclarecer porque optamos por empreender o presente estudo, e de forma 

panorâmica. A atualidade do tema, revelado na incorporação do direito à segurança adequada 

ao texto constitucional brasileiro, no início do ano corrente, foi propulsor do desejo de iniciar 

a pesquisa. A emenda constitucional de nº 64/2010, que prevê a alimentação como direito 

social a ser garantido pelo Estado, conclui etapa importante de uma luta que consideramos 

fundamental ser conhecida, ainda que no presente trabalho sem a possibilidade de grande 

aprofundamento, devido, em grande medida, às limitações de tempo e conhecimentos.    

Nas primeiras leituras sobre o tema, ficaram visíveis: sua importância em níveis 

nacional e mundial e sua vasta trajetória como preocupação dos Estados, refletida no amplo 

leque de documentos e diretrizes mundiais que o abordam. Realizar um estudo panorâmico, 

ao mesmo tempo em que poderia ser arriscado, possibilitaria perceber o tema de uma forma 

um pouco mais clara e didática – mesmo considerando os limites da pesquisa e da escrita. 

Recorremos, então, a um levantamento bibliográfico, buscando dialogar com autores que 

refletiram sobre o tema. Complementarmente, sistematizamos os momentos e instrumentos 

que compõem a trajetória da preocupação com a alimentação adequada nos âmbitos nacional 

e internacional. Assim, buscamos relacionar as discussões dos autores ao desenvolvimento 

histórico do tema na atualidade, a partir dos instrumentos e encontros nacionais e 

internacionais a ele relacionados. 
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O trabalho está dividido em três capítulos, nos quais será desenvolvido o tema do 

direto à alimentação adequada a partir de suas relações com a segurança alimentar e 

nutricional e a soberania alimentar das sociedades, no mundo e no Brasil.  
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2 CAPÍTULO 1 – Homem e alimento: equilíbrio para a vida  

 

  

Desde os primórdios da existência humana a alimentação, mais que uma necessidade 

de sobrevivência, se transformou em um dos muitos rituais comuns aos seres humanos, 

inserido na sua cultura. Está nas escolhas pelo que se come, quando, e como são produzidos 

os alimentos, quase sempre associada à atividade em grupo. Os esforços desenvolvidos pelo 

homem para enfrentar as situações adversas resultam na formação de hábitos alimentares 

particulares a cada população.  

Vida saudável e digna, como direito intrínseco ao ser humano, passa pela questão da 

alimentação adequada. A seguir, são apresentadas as relações entre saúde e alimentação 

saudável, assim como seu contrário, os impactos e consequências da fome e da má nutrição. 

 

 

2.1 Alimentação adequada e saúde 

 

 

A alimentação humana extrapola as funções química - de absorção de nutrientes - e 

física - de apropriação da natureza sob a forma de alimentos. O ser humano, ao longo de sua 

evolução, desenvolveu uma complexa relação com o processo alimentar, associado com sua 

conduta social, afetiva, comportamental e características culturais (VALENTE, 2002, p.38). 

Análise reiterada por Cuppari, para quem: 

  

Como seres vivos, os homens só subsistem e propagam sua espécie se 
mantiverem com o seu meio, de maneira constante, uma alimentação 
equilibrada que promova benefícios para a manutenção da saúde. (2005, 
p.63)  
 
 

O processo evolutivo da alimentação humana atravessou várias etapas. No início, o ser 

humano limitou-se à caça, à pesca e à coleta de vegetais; posteriormente, agregou à sua 

cultura habilidades como o manejo agropecuário e o cultivo de plantas, desenvolvendo 

técnicas para a produção de alimentos e aprendendo a usar o meio ambiente a seu favor 

(CUPPARI, 2005, p.64). 
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 Com o tempo, o cultivo e a comercialização perderam os aspectos artesanais e de 

troca, dando lugar ao desenvolvimento industrial, pelo qual boa parte do processo alimentar se 

torna mecanizado. Tal processo produziu um novo cenário para a economia, modificando 

definitivamente os hábitos alimentares e de vida das pessoas.  

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira1, nas últimas décadas 

ocorreram significativas mudanças de padrão de vida no país, com intenso movimento 

migratório da população da área rural para a urbana. A urbanização rápida desestruturou as 

formas tradicionais, impondo um aumento de demanda na estrutura e nos serviços das 

cidades. Os padrões de trabalho e lazer, alimentação e nutrição, assim como de saúde e 

doença, hoje se aproximaram daqueles característicos de países desenvolvidos.  

Os processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional estão ocorrendo 

desde a década de 1960 em vários países, incluindo o Brasil. Nas duas últimas gerações, o 

sistema brasileiro de abastecimento de alimentos transformou-se. Se antes 

predominantemente primário ou composto por produtos minimamente processados e 

comprados em pequenos comércios, atualmente se constitui, na sua maioria, por produtos pré-

preparados, embalados e refinados, como ainda atenta o Guia. 

Percebe-se o aumento do consumo de refeições rápidas (fast food), alimentos 

processados, prontos ou semiprontos, como resultado de um maciço investimento em 

publicidade por empresas que atuam no setor de alimentos, em grande parte responsáveis pela 

modificação dos padrões culturais e do estilo de vida de milhões de pessoas (NUNES, 2008, 

p.64). 

A recente tendência de redução do consumo de vegetais, cereais, tubérculos, frutas e 

alimentos naturais e sua substituição por proteínas animais, alimentos e bebidas quimicamente 

processados – geralmente de baixo valor nutritivo e elevado teor calórico – é alvo de 

preocupação, principalmente no que se relaciona aos riscos e efeitos adversos que esse tipo de 

alimento provoca na saúde humana. 

                                                 
1 O Guia Alimentar para a População Brasileira, formulado pela Secretária de Atenção à Saúde, Coordenação-
Geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, em 2006, contém as primeiras diretrizes 
oficiais alimentares para a população do país, com orientações adequadas para a prevenção de outras doenças 
crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, e a obesidade. O Guia representa parte da estratégia 
para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e da política nacional da saúde 
no Brasil. Apresenta-se, assim, um elemento concreto, com recomendações preconizadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no âmbito da Estratégia Global de Promoção da Alimentação, Atividade Física e 
Saúde, sendo um instrumento importante para a promoção de modos de vida saudáveis. Disponível em: 
http://nutricao.saude.gov.br/guia_conheca.php. Acesso em: 16 jun. 2010. 
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A compreensão do significado de saúde está ligada à ideia de conservação da vida. A 

contínua atividade do organismo exige determinadas condições para manter-se vivo, 

correspondentes à função orgânica através do metabolismo, do crescimento, da reprodução e 

da adaptação ao meio. Entretanto, “o ser humano traz consigo características singulares, às 

quais correspondem necessidades também singulares, o que exige um conceito de saúde mais 

amplo, não se definindo apenas pelo oposto – ausência de doença” (NUNES, 2008, p.2). 

O conceito de saúde comumente utilizado é o da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), agência especializada em saúde da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

estabelece que saúde é um “(...) estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente a ausência de doença ou de enfermidade”2. 

A alimentação saudável significa comer de forma equilibrada, atendendo as 

necessidades corporais de cada fase da vida do ser humano, desde a gestação, passando pelas 

fases de lactação, infância, adolescência, adulta e idosa. Lilian Cuppari define as necessidades 

nutricionais humanas “como as quantidades de nutrientes e de energia disponíveis nos 

alimentos que um indivíduo sadio deve ingerir para satisfazer suas necessidades fisiológicas 

normais e prevenir sintomas de deficiências” (2005, p.3).  

As práticas alimentares, assim como a promoção da saúde e a prevenção de doenças, 

devem ser norteadas por três princípios básicos, segundo sugere Nunes:  

 
a) Variedade – deve haver consumo de diferentes tipos de alimentos 

provenientes de diversos grupos; 
b) Moderação – deve haver equilíbrio na quantidade de alimentos ingerida; 
c) Equilíbrio – dever haver consumo diversificado de alimentos com 

observância da quantidade (2008, p. 67). 
 
 

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de 

alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer água3, 

carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e 

indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. A diversidade dietética pressupõe que 

nenhum alimento específico ou grupo deles, isoladamente, é suficiente para fornecer todos os 

nutrientes necessários a uma boa nutrição e consequente manutenção da saúde, como 

sinalizado no Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006, p.25). 

                                                 
2 In: OMS. Constituição da Organização Mundial de Saúde. Disponível em: www.who.int. Acesso em: 20 jun. 
2010. 
3 Além da ingestão de alimentos, é igualmente importante o acesso à água potável, como componente essencial 
da alimentação adequada, pois seu consumo regular incide na constituição fisiológica do organismo para 
manutenção da vida humana. 
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Introduzir e manter o consumo de alimentos saudáveis em uma dieta alimentar esbarra 

em dificuldades da vida urbana. Para Nunes, o “mergulho num cotidiano acelerado, na 

maioria das vezes significa deixar de fazer refeições regulares ou fazê-las de modo 

inadequado e/ou insatisfatório por meio do consumo de alimentos processados” (2008, p. 63). 

A formação dos hábitos alimentares inicia-se logo durante a primeira infância. Isso 

exige que hábitos saudáveis sejam estimulados precocemente. A alimentação saudável é um 

componente fundamental para a promoção da saúde, da nutrição e para garantir a segurança 

alimentar nutricional (SAN) e o direito humano à alimentação adequada (DHAA), assim 

como sua manutenção durante todo o curso da vida. Nesse processo também estão envolvidos 

valores culturais, sociais, afetivos/emocionais e comportamentais (BRASIL, 2006, p.38). 

O Guia também aponta que as deficiências nutricionais ainda são desafios da saúde 

pública no Brasil. Os padrões de doenças mudaram radicalmente e hoje as doenças crônicas 

não-transmissíveis (DCNT) assumem, cada vez mais, importante magnitude, estando 

associadas às causas mais comuns de morte registradas atualmente. 

 

 

2.2 Fome, alimentação inadequada e doenças  

 

 

Nas sociedades atuais, a disponibilidade de alimentos industrializados e com alta 

densidade energética aumenta o risco de doenças, especialmente das doenças crônicas não-

transmissíveis – DCNT (BRASIL, 2006, p.46). Por outro lado, as evidências cientificas 

também mostram que alimentos de origem vegetal, principalmente frutas, legumes e verduras, 

se consumidos de forma regular e em quantidades apropriadas, atuam como proteção contra 

várias doenças relacionadas à alimentação, contribuindo também para a manutenção de um 

peso saudável.  

O modo de vida das sociedades modernas facilita o distanciamento de uma vida 

saudável. O declínio no gasto energético relacionado ao trabalho, cada vez menos braçal e 

mais mecanizado e que demanda menos esforço físico, somado ao estilo de vida sedentário - 

TV, computadores, jogos e produtos eletrônicos - e a um padrão alimentar com alto teor de 

gorduras saturadas, açúcares, carboidratos refinados, baixo teor de ácidos graxos insaturados e 

de fibra, contribui para o aumento de doenças como obesidade, diabetes, colesterol elevado, 

além de doenças crônicas não-transmissíveis - DCNT (CUPPARI, 2005, p.64). Trata-se, 
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portanto, de um problema social. A formação e a reconstrução dos hábitos de vida e de 

alimentação em busca da saúde dependem de políticas públicas que permitam, aos indivíduos, 

acesso a informações que lhes possibilitem escolhas saudáveis. 

Se hábitos alimentares não saudáveis estão aumentando nas sociedades modernas, 

outro grande problema, associado à alimentação, que assola milhões de pessoas em todo o 

mundo é a fome, a ausência de alimento. Para a Organização Mundial de Saúde, o problema 

da fome é muito grave, na medida em que a “pobreza é a maior causa mortis do mundo. A 

pobreza dissemina sua influência destrutiva desde os primeiros estágios da vida humana, do 

momento da concepção ao momento da morte” (PIOVESAN, 2007, p.24). 

Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)4, 

em 2001, mostram que cerca de 36 milhões de pessoas morrem direta ou indiretamente em 

decorrência da fome a cada ano, apesar de o mundo produzir comida suficiente para alimentar 

12 bilhões de pessoas. Dados brasileiros produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) constatam que cerca de 32 milhões de pessoas vivem em situação de 

insegurança alimentar e nutricional no país. 

Segundo a FAO, uma pessoa precisa ingerir um mínimo de 1.850 kcal por dia para 

sobreviver. Cabe salientar que não basta ingerir a quantidade básica de calorias preceituada, 

pois é fundamental também avaliar a qualidade e a composição dos alimentos ingeridos, ou 

seja, sua concentração de proteínas, vitaminas e minerais (NUNES, 2008, p.66). 

Em 2005, a FAO publicou que 852 milhões de pessoas sofriam de fome (dessas, 90% 

com fome crônica e 10% gravemente desnutridas) nos países em desenvolvimento (FAO, 

2005). Em 2008, novos dados da Organização informaram que esse contingente havia 

aumentado para 923 milhões de pessoas. Segundo a FAO, a crise dos alimentos tem sido 

responsável pelo aumento do número de pessoas afetadas pela fome. Assim, a Meta de 

Desenvolvimento do Milênio nº 1, proposta na Declaração de Roma (2006), de até o ano de 

2015 reduzir à metade a proporção da população que sofre com a fome, está gravemente 

ameaçada (FAO, 2008). 

Além disso, estima-se que dois bilhões de pessoas sofrem de fome oculta (deficiências 

de micronutrientes), principalmente mulheres, que apresentam graves quadros de anemia e 

deficiência de ferro. Outros números nos revelam a gravidade do problema da fome no 

mundo: 250 milhões de crianças afetadas por deficiência de iodo, a causa mais comum de 

                                                 
4 FAO. Guia de nutrição da família. Disponível em ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5740s/y5740s16.pdf. 
Acesso em: 3 jul. 2010. 
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retardo mental; 250 milhões de crianças que sofrem de deficiência subclínica de vitamina A, o 

que reduz a capacidade de combater doenças e pode levar à cegueira. 

Especificamente no Brasil, o cenário de problemas associados à alimentação também é 

inquietante. As principais deficiências nutricionais de micronutrientes que acometem a 

população brasileira, apontadas pelo Ministério da Saúde, são a carência de vitamina A 

(hipovitaminose A) e a anemia por carência de ferro. Os distúrbios de iodo (DDI) foram 

superados devido ao sucesso da intervenção por meio da iodação do sal para o consumo 

humano, mas o problema ainda persiste em regiões isoladas, devido ao consumo, pelas 

populações rurais, de sal destinado à alimentação animal (BRASIL, 2006, p.20). 

E nesse contexto, uma nova epidemia surge: a obesidade. Hoje já são 25 milhões de 

crianças e 250 milhões de adultos obesos, em países pobres e ricos, o que gera consequências 

prejudiciais significativas tanto para a saúde desses indivíduos como para o orçamento na área 

de saúde dos países. A globalização do comércio e dos mercados e a rápida urbanização 

substituem padrões dietéticos e hábitos alimentares tradicionais. O saneamento e a nutrição, 

aliados à educação do consumidor, não conseguem acompanhar o ritmo desse processo, o que 

resulta em uma maior deterioração da situação alimentar e nutricional. 

Dessa forma, à carência de alimentos agregam-se complicações decorrentes da 

alimentação excessiva ou mal equilibrada, tais como: sobrepeso, obesidade, hipertensão 

arterial, osteoartrose, intolerância à glicose e Diabetes melitus, dislipidemias, diferentes tipos 

de câncer e doenças cardiovasculares (VALENTE, 2002, p.43). Cabe salientar que essas 

patologias se destacam como principal causa de mortalidade no Brasil, o que confirma que 

uma ingestão excessiva ou desequilibrada de energia e/ou nutriente também pode acarretar 

distúrbios nutricionais.  

Para Flávia Piovesan o problema não se manifesta apenas em países pobres: 

  

Mais de 840 milhões de pessoas ao redor do mundo, a maioria delas em 
países em desenvolvimento, sofrem de fome crônica; [...] enquanto problema 
como fome e má nutrição são frequentes e particularmente severos em países 
em desenvolvimento, má nutrição, subnutrição e outros problemas 
relacionados ao direito à alimentação adequada e de estar livre da fome 
também existem em alguns dos países economicamente mais desenvolvidos. 
(PIOVESAN, 2007) 
 
 
 

Fundamentalmente, as raízes do problema da fome e da má nutrição se referem à falta 

de acesso à alimentação disponível, decorrente da pobreza de grande parte da população 
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mundial. O direito à alimentação adequada preceitua que sua satisfação plena somente se dará 

quando todos os membros da sociedade tiverem acesso aos nutrientes indispensáveis para 

uma vida saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 CAPÍTULO II – O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

 

 

A conceituação do que vem a ser o Direito Humano à Alimentação Adequada tem sua 

origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 

adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 19665. Esse direito se realiza 

quando cada indivíduo, sozinho, ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico, 

ininterruptamente, à alimentação adequada ou a meios para sua obtenção. Tal direito 

indivisível é ligado à dignidade inerente ao ser humano, e é indispensável para a realização de 

outros direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Assim, 

ele é também inseparável da justiça social e seu exercício pleno requer a adoção de políticas 

econômicas, ambientais e sociais, nacionais e internacionais, orientadas para a erradicação da 

pobreza e para a realização dos direitos humanos para todos.  

O direito à alimentação adequada dispõe que sua satisfação plena somente se dará 

quando toda sociedade tiver acesso aos nutrientes indispensáveis para uma vida saudável. 

Desse modo, a realização do direito à alimentação jamais poderá ser confundida com a mera 

satisfação da fome, uma vez que o simples consumo de alimentos por si só não propicia 

nutrição satisfatória, caso não seja dotado das quantidades e qualidade necessárias para 

garantir uma dieta saudável e balanceada (CASTRO, 2003, p.18). 

O direito à alimentação adequada é aqui entendido como o acesso de todos os 

indivíduos aos recursos e aos meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis 

que possibilitem uma alimentação de acordo com os hábitos e práticas alimentares de sua 

cultura, de sua região ou de sua origem étnica (VALENTE, 2002, p. 38). É, portanto, 

premissa básica de sobrevivência.  

O desenvolvimento da ideia de Direito Humano à Alimentação Adequada ocorre nos 

níveis internacional e nacional e caracteriza-se por ser um processo contínuo que acompanha 

as diferentes necessidades de cada povo e de cada época. Constitui uma violação deste direito 

a falta de proteção ativa do Estado contra ações de empresas ou outros atores sociais que 

impeçam a realização do direito, ou quando o Estado não promove mecanismos alternativos 

para sua garantia. 

 

 

                                                 
5 O documento se encontra disponível em: www.ldh.org.mz. Acesso em: 5 jun. 2010. 
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3.1 O Direito Humano à Alimentação Adequada no âmbito internacional 

 

 

A alimentação tem um papel fundamental e inegável tanto para a formação e a 

manutenção do organismo humano quanto para a socialização e a humanização dos 

indivíduos, que desde seus primórdios lutam pela sobrevivência (CASTRO, p.45 apud 

BEURLEN, 2008, p.25).  

O direito humano à alimentação vem sendo discutido desde o século XIX, mas a 

Convenção de Genebra, de 1929, pode ser considerada um dos primeiros instrumentos 

internacionais a perceber as necessidades humanas relacionadas à alimentação e à nutrição 

como direito humano. 

No século XX houve grande avanço nas áreas de conhecimento bioquímico e 

fisiológico, assim como da nutrição humana. Esse século também foi marcado por duas 

grandes guerras e a divisão dos países em blocos econômicos. A fome atingiu diversas 

sociedades e passou a ser um problema mundial, o que levou à criação da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU)6, em 1945. 

Segundo Lenhmam, na década de 1940 se destacam, além da FAO/ONU, a criação 

dos organismos financeiros internacionais Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e 

Gatt. Também surge, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

proclamando o ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. No seu artigo 25, 

item 1, estabelece que: 

 
 
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito a segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. (ONU, 1948) 

 

 

Em 1966, o direito à alimentação tornou-se pauta específica do Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que ratificou os direitos estabelecidos em 

1948. Desde o Pacto, os Estados Partes foram instados a prover os meios necessários para a 

                                                 
6A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, trabalha no combate à fome e à 
pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso 
de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos necessários para um vida ativa e saudável. 
Informações disponíveis em: www.fao.org.br. Acesso em: 23 jun. 2010. 
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subsistência de seus cidadãos. Infelizmente, alguns países, dentre os quais o Brasil, resistiram 

por longas décadas até subscreverem e implementarem o Pacto, que no seu artigo 11º 

determina que: 

 

§1º - Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, 
inclusive, à alimentação, vestuário e moradia adequadas, assim como 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 convencimento. 
§2º - Os Estados Partes no 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 necessários para: 

1. 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. 

2. 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 (1966, p. 4). 

 
 
 

Assim, o Pacto torna obrigatório que cada Estado participante garanta que as pessoas sob sua 

jurisdição tenham acesso ao direito à alimentação, que deve ser suficiente, nutricionalmente 

adequada e segura.  

Após o Pacto, vemos um forte movimento em direção à reafirmação do Direito 

Humano à Alimentação Adequada a partir da década de 1990. Na Conferência Internacional 

sobre Nutrição (1992), a FAO reafirmou o compromisso de buscar a melhoria da nutrição ao 

declarar: 

 
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.7 

 

 

                                                 
7 FAO. Declaración Mundial sobre Nutrición, 1992. Disponível em http://fao.org/docrep/v7700t/v7700t04.htm. 
Acesso em: 2 jun. 2010. 
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Quatro anos depois, a Declaração de Roma8, promovida pela FAO durante a Cúpula 

Mundial da Alimentação, consolida tal compromisso. 

A Declaração lembra que todo homem, mulher, criança tem o direito inalienável de 

estar livre da fome e da desnutrição para que possa se desenvolver integralmente e manter 

suas faculdades físicas e mentais. Os Estados subscritos comprometeram-se a promover 

esforços para erradicação da fome e a diminuição dos alarmantes números de desnutrição 

humana, como validado na Declaração:  

 
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. 
(FAO/ONU, 1996) 
 

 

Nessa Cúpula foi estruturado o Plano de Ação em torno de sete compromissos na 

Declaração de Roma, quais sejam: 

 

1. 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.  
2. Implementaremos políticas que tenham como objetivo erradicar a 
pobreza e a desigualdade, melhorar o acesso físico e econômico de todos, e a 
todo momento, a alimentos suficientes, nutricionalmente adequados e 
seguros, assim como à sua utilização eficiente.  
3. 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 a nível familiar, nacional, 
regional e global, assim como para combater as pragas, a seca e a 
desertificação, considerando o caráter multifuncional da agricultura.  
4. 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.  
5. 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.  
6. Promoveremos a distribuição e a utilização de investimentos públicos 
e privados para fazer progredir os recursos humanos, os sistemas 

                                                 
8 Disponível em: http://www.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.HTM. Acesso em: 20 mai. 2010. 
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alimentares, agrícolas, piscícolas e florestais duradouros e o 
desenvolvimento rural em áreas de alto e baixo potencial.  
7. Executaremos, monitoraremos e daremos prosseguimento a este plano 
de ação, a todos os níveis, em cooperação com a comunidade internacional. 
(FAO/ONU, 1996) 
 
 

Em 1999, o alto Comissariado de Direitos Humanos, em parceria com outras 

instituições da ONU, ONGs e instituições acadêmicas, elaborou o Comentário Geral nº 12 

sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada9. Tanto a sociedade civil internacional 

como diversos governos entendem como fundamental a adoção desse código para avançar na 

garantia da alimentação adequada à população. O conceito do Comentário Geral é abrangente 

e incorpora aspectos relativos à questão agrária, à distribuição de renda, ao abastecimento 

alimentar, ao respeito a diferentes culturas alimentares, à qualidade biológica, sanitária, 

nutricional e genética dos alimentos; à saúde; ao saneamento, e à educação, entre outros 

(VALENTE, 2002, p.176).  

O Comentário Geral nº 12 elucida a as obrigações dos Estados de promover o direito 

humano à alimentação adequada, sendo útil para orientar os países na elaboração de 

legislação pertinente. Também destaca a importância de se distinguir entre incapacidade de 

um Estado para cumprir suas obrigações e a falta de vontade para fazê-lo. Esse documento 

transformou-se em um marco para as organizações de direitos humanos e um norte para a 

comunidade internacional relacionada ao tema.  

Em 2002, a FAO criou um grupo de trabalho intergovernamental com a função de 

elaborar um conjunto de Diretrizes Voluntárias10, publicadas em 2004, para apoiar os esforços 

das nações na realização progressiva do direito humano à alimentação adequada. Tal grupo 

foi importante para democratizar e sistematizar os fundamentos e perspectivas do DHAA, e 

pode ser considerado uma das primeiras iniciativas de interpretar o direito à alimentação 

adequada como um direito econômico, social e cultural. Esse grupo, além de “recomendar 

ações para apoiar a sua realização”, vem orientando, desde então, todas as ações na sua 

consecução. 

Na Conferência Mundial sobre Alimentação, realizada em Roma em 2002, o Papa 

João Paulo II, na mensagem de abertura, afirmou que a fome e a desnutrição não são 

fenômenos meramente naturais ou de natureza estrutural, que afetam somente determinadas 
                                                 

9Comentário Geral número 12. O direito humano à alimentação. Disponível em: 
http://www.abrandh.org.br/downloads/Comentario12.pdf. Acesso em: 12 mai. 2010.  
10 FAO. Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva para o Direito à Alimentação Adequada, 
aprovada em 2004. Disponível em: http://www.abrandh.org.br/downloads/Diretrizes.pdf. Acesso em: 20 mai. 
2010. 
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áreas geográficas. Para o então líder máximo da Igreja Católica, fome e desnutrição ocorrem 

em função de fenômeno complexo, no qual a ausência da cultura de solidariedade é fator 

determinante, visto serem as relações internacionais baseadas no pragmatismo desprovido de 

fundamentos éticos e morais11.  

Desde 2006, a FAO tem buscado fomentar ações de promoção e monitoramento, com 

enfoques diferenciados por continente, no intuito de criar diretrizes e intervenções que se 

assemelhem com o demandado por cada um, de modo a contribuir para a efetivação do direito 

à alimentação adequada. 

Na Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar Mundial: os Desafios das 

Mudanças Climáticas e da Biotecnologia, realizada pela FAO, em 2008, chefes de Estado e 

de governo discutiram estratégias para a segurança alimentar nos anos seguintes, devido à 

preocupação com o impacto da alta dos preços dos alimentos nos países e populações 

vulneráveis do mundo. Nessa Conferência, o Papa Bento XVI também se posicionou frente ao 

problema: 

 

Como se pode permanecer insensível aos apelos daqueles que, nos vários 
continentes, não conseguem alimentar-se suficientemente para viver? 
Pobreza e subalimentação não são uma mera fatalidade, provocada por 
situações ambientais adversas ou por desastrosas calamidades naturais. Por 
outro lado, as considerações de índole exclusivamente técnica ou econômica 
não devem prevalecer sobre os deveres de justiça em relação a quantos 
sofrem de fome. O direito à alimentação responde principalmente a uma 
motivação ética: "dar de comer a quem tem fome”.12 

 

 

 
Entre a Convenção de Genebra, em 1929, e essa Conferência de 2008, outros 

instrumentos secundários foram criados e também ratificam o direito humano à alimentação, 

ainda que grande parte não esteja diretamente relacionada ao tema, como apresentamos na 

tabela a seguir: 

 

 

 

 
                                                 

11 Mensagem do Papa João Paulo II à Conferencia Mundial sobre Alimentação, realizada em Roma, em 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: 18 mai. 2010. 
12 Mensagem do Papa Bento XVI à Conferência de Alto Nível Sobre a Segurança Alimentar Mundial, em Roma, 
em junho de 2008. Disponível em: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/pont-
messages/2008/documents/hf_ben-xvi_mes_20080602_fao_po.html. Acesso em 18 mai. 2010. 
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Declaração dos Direitos da Criança 1959 
Declaração Universal Sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição 1974 
Conferência Mundial de Alimentação 1974 
Declaração dos Direitos dos Portadores de Deficiência Física 1975 
Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
Mulheres 

1979 

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

1979 

Declaração do Direito ao Desenvolvimento 1986 
Conferência Internacional sobre Nutrição 1992 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  1992 
Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos 
Humanos de Viena 

 
1993 

Declaração e Programa de Ação da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 
Social de Copenhague 

1995 

Cúpula Mundial de Alimentação 1996 
 
Tabela 1 – Instrumentos/encontros ratificadores de políticas voltadas ao acesso à Alimentação Adequada.  

 

 

3.2 Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil  

 

 

No Brasil, a trajetória do Direito Humano à Alimentação Adequada foi influenciada 

por vários acontecimentos ligados ao contexto social, econômico e político, e é inseparável 

das lutas da população brasileira contra a fome e a miséria. Eliminar a fome faz parte da busca 

pela democratização da sociedade, da luta por direitos e garantias de vida digna, da 

construção de um país com mais equidade e justiça econômica e social. Como sinaliza 

Valente: 

  

O direito à alimentação começa pela luta contra a fome, ou seja, pela 
garantia a todos os cidadãos de ter acesso diário a alimentos em quantidade e 
qualidade suficiente para atender as necessidades nutricionais básicas 
essenciais para a manutenção da saúde. Sem a alimentação adequada não há 
o direito à humanidade, entendida aqui como direito de acesso à vida e à 
riqueza material, cultural, científica e espiritual produzida pela espécie 
humana. (2002, p.37) 

 

 

 

 



27 
 

3.2.1 Josué de Castro, o estudioso da fome 

 

No século XX, uma das primeiras e mais importantes manifestações da luta contra a 

fome no país e no mundo foram desenvolvidas por Josué de Castro13. O estudioso, que 

publica O Problema da Alimentação no Brasil em 1933, há quase oitenta anos já refletia 

sobre o problema e propunha soluções para a fome em nosso país.  

Ao escrever, em 1946, o festejado Geografia da Fome, afirmava que a fome não era 

um problema natural, isto é, não dependia nem era resultado dos fatos da natureza; ao 

contrário, era fruto de ações dos homens, de suas opções, da condução econômica que davam 

a seus países.  

Josué de Castro desempenhou importante papel na criação da FAO, na Campanha 

Mundial contra a Fome e de Luta pela Paz, sendo posteriormente um de seus presidentes. 

Deu visibilidade ao problema ao colocá-lo em debate. Na década de 1950, quando foi criado o 

Plano de Alimentação e Nutrição, que estruturava um programa de alimentação nas escolas 

públicas em âmbito nacional, Josué de Castro era deputado federal. Nos moldes desse plano, 

em 31 de março de 1955, sob sua influência, o Decreto nº 37.106/55 institui a Campanha 

Nacional da Merenda Escolar (CNME)14. 

Em 1964, o golpe militar reprimiu as organizações democráticas da sociedade e 

impediu o avanço das conquistas sociais. A luta contra a fome e a desnutrição era considerada 

tema proibido, mesmo sendo ela parte do cotidiano de grande parte da população brasileira 

(VALENTE, 2002, p.45). Nesse ano, como embaixador do Brasil junto a Órgãos das Nações 

Unidas, em Genebra, teve seus direitos políticos cassados. Seu exílio revela, explicitamente, 

essa proibição. Faleceu em 1973, na França, exilado pela elite brasileira na tentativa de calar 

sua voz, que gritava contra a face obscura da fome no país (VALENTE, 2002, p. 44). Sempre 

lembrado como alguém que tentou modificar a cruel história da fome no Brasil e no mundo, 

José de Castro buscou criar uma teoria explicativa para a triste realidade do 

subdesenvolvimento, da pobreza, da miséria.  

Como uma das ressonâncias da sua luta, no início da década de 40 ocorre fato 

importante que contribui para a efetivação do direito à alimentação adequada. Em 1º de maio, 

                                                 
13 Pensador, geógrafo, médico, professor, escritor e deputado federal, Josué de Castro fez da luta contra a fome a 
sua bandeira. Nascido em 1908, em Pernambuco, foi autor de inúmeras obras, apresentando ideias 
revolucionárias para a época, com os primeiros conceitos sobre o desenvolvimento sustentável.  Disponível em: 
http://www.projetomemoria.art.br/JosuedeCastro/index.html. Acesso em: 15 jun. 2010. 
14 Posteriormente alterada pelo Decreto nº 40.052/56, que criou a Campanha Nacional da Merenda Escolar 
(CNME), sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Alimentos (CNA). Em 1965, o Decreto 5.688/65 
criou a Campanha Nacional de Alimentação Escolar. 
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o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, que assegurava à classe 

trabalhadora a certeza do rendimento mínimo mensal. 

A luta contra a fome e a desnutrição é retomada no início da década de 1980. O 

pensamento de Josué de Castro é resgatado no processo de debates sobre o Direito Humano à 

Alimentação Adequada que, já efetivo em âmbito internacional, começa a ressoar fortemente 

no país. A sociedade brasileira, após quase 20 anos de regime ditatorial, viu alavancar a 

capacidade de reorganização da classe sindical, do movimento sanitarista, e a ação da 

sociedade civil na busca pela democratização do país (VALENTE, 2002, p. 44).   

 

 

3.2.2 O Direito Humano à Alimentação Adequada nas leis brasileiras 

 

Outro ângulo importante para buscarmos entender a trajetória do tema no Brasil é sua 

presença nas leis do país, principalmente em suas Cartas Magnas. Como traçam as linhas 

mestras dos direitos fundamentais do cidadão e da organização do Estado, nenhuma outra 

norma do sistema jurídico pode estar em desacordo ou mostrar-se incompatível com o texto 

constitucional. Como observa Tácito, 

 

A eficácia de direitos fundamentais do homem, inseridos nas Constituições 
ou em documentos internacionais, inspira a pregação política ou religiosa, 
compõe reivindicação de segmentos da sociedade, ascende às cátedras e às 
colunas da imprensa, configura a inspiração do homem comum na 
convivência democrática da sociedade moderna. (1997, p.593 apud 
BEURLEN, 2008, p.60) 

 

 

Nossa primeira Constituição surgiu há 186 anos. Nessa, outorgada por D. Pedro I em 

1824, alguns direitos sociais, como a saúde, a liberdade de emprego e a educação gratuita 

foram tratados. Mas em nenhum momento foi mencionado o direito à alimentação ou 

correlatos (BEURLEN, 2008, p.57).  

A Constituição da República de 1891, mesmo rompendo com a Monarquia, manteve a 

ideologia liberal e tratou apenas dos direitos civis e políticos. Não reconhecia os direitos 

sociais propriamente ditos, tratava episodicamente de matéria econômica e social (TÁCITO, 

1997, p.469 apud BEURLEN, 2008, p.57). 
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 Já os constituintes de 1934, envolvidos com o espírito democrático peculiar à época, 

trataram de direitos econômicos, sociais e culturais como categoria específica – Ordem 

Econômica e Social. A Carta Magna daquele ano redefiniu o direito à propriedade privada, 

restringindo-o ao exercício conforme o interesse social ou coletivo; deu destaque aos direitos 

sociais do homem trabalhador e ao direito à educação; determinou a organização da ordem 

econômica de forma que possibilitasse a todos uma existência digna, limitando, com isso, ao 

menos teoricamente, a liberdade econômica. Através da indicação de necessidades de 

políticas públicas, pela primeira vez o direito à alimentação teve seu aspecto referido. Ao 

tratar do direito à educação 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 (BRASIL, 1934, art. 157 § 2º ). 

 Na Constituição Federal de 1937 houve um retrocesso na área dos direitos humanos, 

pois embora o texto tratasse de assistência social como competência da União, foi retirada a 

responsabilidade do presidente da Republica nos casos de desrespeito aos direitos civis e 

políticos. O texto constitucional manteve o direito à educação, entretanto não mais como 

dever do Estado. A educação seria, a partir daí, responsabilidade dos pais. Somente em 

situação de impossibilidade desses seria subsidiada pelo Estado. Nessa Carta, o único reflexo 

do direito humano à alimentação estava na responsabilidade pelas políticas públicas, no artigo 

127: 

 

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 aos Estados o 
dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à prevenção 
física e moral. 
 Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxilio e proteção do 
Estado para subsistência e educação da prole. (BRASIL, 1937) 

 

  

Em 1946, o novo texto constitucional, apesar de não resgatar os direitos de 

subsistência postos na Constituição de 1934, colocou o país em direção da busca pela defesa 

da dignidade humana. Considerou como crime de responsabilidade do presidente da 

República os atos contra os direitos políticos, individuais e sociais: 
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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) 
 
 

Cabe salientar que, nas Constituições de 1934 e 1946 iniciou-se um processo, mesmo 

de forma indireta, de reconhecimento do direito humano à alimentação adequada. Nos moldes 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi assegurado o direito de vida 

saudável. 

 Conforme observar Buerlen, a Constituição Federal de 1967 “permitiria a extração 

hermenêutica do direito humano à alimentação adequada e de estar livre da fome” (2008, 

p.59), registrando no texto constitucional a dignidade humana, a função social da propriedade 

e o salário mínimo: 

 
O acesso físico e econômico ao alimento aproxima o direito humano à 
alimentação adequada de inúmeros outros direitos humanos, tais como os 
direitos à propriedade, ao acesso à terra, ao trabalho, entre outros, que 
permitirão ao ser humano assegurar a satisfação adequada de sua 
necessidade alimentar. (BEURLEN, 2008, p.52) 

 

 

A Constituição da República de 1988 já correlacionava o tema ao reconhecer, no seu 

artigo 2º, os direitos e garantias “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 

1988), bastando para tanto o país ser signatário do documento.  

Tanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), aprovado por meio 

do Decreto-Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991, como o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, do ano seguinte, evidenciam o Direito Humano à 

Alimentação Adequada e foram instrumentos pelos quais o Brasil se tornou responsável pela 

implementação e proteção dos direitos fundamentais neles previstos. 

A Constituição de 1988 também já estabelecia relação com o direito à alimentação 

quando tratava a saúde como direito social. Demonstrava que protegia não apenas a vida 

natural, biológica, mas um conjunto de variáveis necessárias à vida saudável (NUNES, 2008, 

p.41). Ressalta, também, que “é competência do governo fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar (BRASIL, 1988, Art. 23) e que “compete ao Sistema 
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Único de Saúde – SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 

teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano” (BRASIL, 1988, Art. 

200). Ainda, em seu artigo 227 estabelece que “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

alimentação”. Destaca a importância do direito social ao trabalho que possa atender às 

necessidades vitais básicas como: moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social. E alinha com o artigo seguinte, o 7º, quando define claramente 

a ideia de salário mínimo capaz de atender as necessidades básicas, inclusive, as vinculadas à 

alimentação. Uma luta iniciada muito antes, por Josué de Castro, nos distantes anos de 1940. 

Pertinente também ressaltar que no artigo 23, inciso X, o Estado reconhece a pobreza 

em seu território e propõe seu enfrentamento, colocando-se a “combater as causas da pobreza 

e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”, 

aproximando desse objetivo o planejamento e a atenção básica à alimentação. 

Uma importante e recente emenda incorporada à Constituição Federal foi a nº64/2010. 

O processo legislativo para alteração do art. 6º da Constituição Federal, que introduziu a 

alimentação como direito social, teve início no Senado Federal, no ano de 2001, com a 

apresentação da PEC SF 21/2001, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares - PSB /SE. 

A partir daí foi uma longa trajetória até sua transformação na Emenda Constitucional 

nº64/2010, publicada no Diário Oficial da União de 05/02/2010. 

A Proposta de Emenda à Constituição que incluiu a alimentação como um direito 

social tramitou no Congresso Nacional por quase nove anos, desde sua apresentação em 

07/08/2001 até sua publicação, no Diário Oficial da União, em 05/02/10. A conquista do 

reconhecimento desse direito na Carta Magna representou uma vitória dos que lutam pela 

melhoria na qualidade de vida e saúde da população, tornando-se um legado da sociedade, um 

símbolo da busca por um país mais justo. Com sua publicação, foi então incorporada ao artigo 

6º da Constituição: 

 

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 a infância e a assistência aos desamparados. 
 
 

A inclusão desse direito na Constituição Federal representa o compromisso que o 

Estado assume perante a sociedade, no intuito de fazer valer o Direito Humano á Alimentação 

Adequada, a partir de então uma responsabilidade de todos os entes federativos. 



32 
 

Assim, no Brasil a exigibilidade do DHAA tem como base legal a Constituição 

Federal de 1988, principalmente em seu artigo 6º. Também existem outras várias leis vigentes 

no Estado brasileiro, como a lei que reinstituiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CONSEA), em 2003, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), de 2006. Além, claro, dos tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. 
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4 CAPÍTULO III - Segurança Alimentar e Nutricional & Soberania Alimentar 

 

 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é um conceito em construção, que vem 

sendo ampliado ao longo dos anos através de debates coletivos. No processo de ampliação do 

conceito, além das dimensões biológicas da adequação diária de nutrientes para a manutenção 

da sobrevivência humana (VALENTE, 2002), também são envolvidas a criação tanto de 

condições adequadas para que os seres humanos exerçam seus direitos e deveres, como de 

mecanismos que possibilitem a aquisição de alimentos para uma alimentação saudável, de 

qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente.  E isso baseado no respeito ao 

meio ambiente. Como sinaliza Valente,  

 
Segurança alimentar e nutricional trata exatamente de como uma sociedade 
organizada, por meio de políticas publicas, de responsabilidade do Estado e 
da sociedade como um todo, pode e deve garantir o direito à alimentação a 
todos os cidadãos. Assim, alimentação é um direito do cidadão, e segurança 
alimentar e nutricional para todos é um dever do Estado e responsabilidade 
da sociedade. (2002, p.40) 
 
 
 

No conceito de SAN consideram-se dois elementos distintos e complementares: a 

dimensão alimentar e a dimensão nutricional. Na dimensão alimentar, a produção e a 

disponibilidade de alimentos devem ser: 

 

a) suficientes para atender a demanda; 
b) estáveis e continuadas para garantir a oferta permanente, neutralizando as 
flutuações sazonais; 
c) autônomas para que se alcance a autossuficiência nacional nos alimentos 
básicos; 
d) equitativas para garantir o acesso universal às necessidades nutricionais 
adequadas para manter ou recuperar a saúde nas etapas do curso da vida e 
nos diferentes grupos da população; 
e) sustentáveis do ponto de vista agroecológico, social, econômico e cultural 
com vistas a assegurar a SAN das próximas gerações15. 
 
 

Ainda segundo a ABRANDH, a dimensão nutricional incorpora as relações entre o 

homem e o alimento, implicando na: 

 

                                                 
15 ABRANDH. Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos humanos. Elementos conceituais de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Disponível em:  http://www.direitohumanoalimentacao.org.br. Acesso em: 2 jun. 2010. 
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a) escolha de alimentos saudáveis; 
b) preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional 
e sanitário 
c) consumo alimentar adequado e saudável; 
d) boas condições de saúde, higiene e de vida para melhorar e garantir a 
adequada utilização biológica dos alimentos consumidos; 
e) promoção dos cuidados com sua própria saúde, de sua família e 
comunidade; 
f) acesso aos serviços de saúde de forma oportuna e com resolutividade das 
ações prestadas; 
g) promoção dos fatores ambientais que interferem na saúde e nutrição como 
as condições psicossociais, econômicas, culturais, ambientais.  

 

 

Ao longo dos anos o aumento das doenças crônicas não-transmissíveis na população 

brasileira levou movimentos e organizações da sociedade civil a discutir suas causas e 

incorporar outras questões ao conceito de SAN, como acesso aos alimentos, condições de 

preparo, aspectos nutricionais, culturais e socioambientais. Dessa forma, 

 
O conceito de segurança alimentar amplia-se, incorporando às esferas da 
produção agrícola e do abastecimento, as dimensões do acesso e da 
qualidade dos alimentos, bem como das carências nutricionais. (VALENTE, 
2002, p.45) 
 
 

A insegurança alimentar e nutricional pode ser detectada a partir de diferentes tipos de 

problemas, tais como fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, consumo de 

alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção de alimentos 

predatória com relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de 

padrões alimentares que não respeitam a diversidade cultural (CNSAN, 2006, p.8). 

A manifestação mais grave da insegurança alimentar e nutricional é a fome, que 

envolve questões psicológicas e físicas que comprometem e colocam em risco a saúde e a 

própria vida das pessoas. Sendo sua dimensão psicológica configurada pela preocupação de 

uma pessoa ou de uma família devido à falta do alimento de forma regular, ou seja, que o 

alimento acabe antes que haja condições ou dinheiro para produzir ou comprar alimento. 

A insegurança alimentar e nutricional é configurada pela falta de alimento (não ter o 

que comer), a carência de determinados nutrientes (carência de ferro e vitamina A pela baixa 

ingestão de carnes e legumes), o consumo de alimentos contaminados (agrotóxicos) e ou 

deteriorados (estocados por longos períodos aguardando o melhor peço de mercado), o 

consumo de alimentos quimicamente (enlatados e embutidos) e geneticamente modificados 

(soja, milho transgênico), o acúmulo de substâncias nocivas no organismo (alumínio, bisfenol 
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A), higiene sanitária (do meio, do manipulador, do consumidor), a falta de emprego e renda 

(instabilidade do mercado de trabalho e instabilidade econômica), desinformação nas escolhas 

alimentares (rotulagem; consumo excessivo de carboidrato e gordura, e baixo em proteína), 

modo de produção e distribuição de alimentos (produção > distribuição > consumo), elevando 

potencialmente os riscos à saúde e a vida. 

Além disso, outros aspectos relacionados ao tema devem ser sinalizados, como a 

distinção entre acesso e disponibilidade de alimentos, além da qualidade e da regularidade 

desse acesso. O acesso aos alimentos é muito distinto da sua disponibilidade. Os alimentos 

podem estar disponíveis, mas as populações podem não ter acesso a eles, seja por problemas 

de renda, ou devido a outros fatores. 

 No que diz respeito à qualidade dos alimentos consumidos, deve-se ter em mente que 

a alimentação disponível para o consumo da população não pode estar submetida a qualquer 

tipo de risco (contaminação, apodrecimento, prazo de validade). Consequentemente, a 

qualidade dos alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma digna. 

Quanto à regularidade, as pessoas devem ter acesso constante à alimentação, com a 

possibilidade de alimentar-se ao menos três vezes ao dia.  

 

 

4.1 Segurança Alimentar e Nutricional & Soberania Alimentar no mundo 

 

 

Após a 2ª Guerra Mundial, surge no âmbito da FAO a primeira referência ao conceito 

de segurança alimentar, que vem relacionada à discussão da assistência alimentar, tocando na 

questão da utilização dos excedentes de alimentos dos países ricos (LEHMAN, 1996 apud 

VALENTE, 2002, p.41). Surge, dessa forma, em um contexto no qual mais de metade da 

Europa encontrava-se devastada e sem condições de produzir o seu próprio alimento. Esse 

conceito leva em conta três aspectos principais: quantidade, qualidade e regularidade no 

acesso aos alimentos. 

No início da década de 1970, o conceito de segurança alimentar passa a ser discutido 

de forma ampla no cenário mundial a partir da crise de escassez de alimento levou a 

Conferência Mundial de Alimentação, de 1974, a identificar que a garantia da segurança 

alimentar teria que passar por uma política de armazenamento estratégico e de oferta de 

alimentos, associada à proposta de aumento da produção de alimentos. Ou seja, a segurança 
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alimentar se afastava do plano dos direitos humanos e se inseria progressivamente em uma 

visão essencialmente produtivista. Passava a ser uma questão de produção de alimento, e não 

de direito humano aos alimentos (VALENTE, 2002, p.41). 

Essa estratégia aumentou a produção de alimentos, mas, contraditoriamente, fez 

crescer o número de famintos e de excluídos, pois o aumento da produção não implicou no 

aumento da garantia de acesso aos alimentos. 

Com a superação da crise de alimentos sem que se resolvesse o grave problema 

nutricional mundial, reforça-se, no início da década de 1980, a visão de que a fome e a 

desnutrição decorriam muito mais de problema de demanda e distribuição - ou seja, de 

acesso-, que de produção. Nessa década, reconhece-se que umas das principais causas de 

insegurança alimentar da população era a falta de acesso aos recursos físicos e econômicos 

aos alimentos, principalmente acesso à renda e à terra (VALENTE, 2002, p.41). 

A Declaração do Direito ao Desenvolvimento, de 1986, foi adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, que retomou e aprofundou o debate acerca do tema, contando com 

a participação de técnicos e de vários setores da sociedade civil organizada. 

No final da década de 1980 e início da de 1990, o conceito de segurança alimentar é 

ampliado, incluindo questões relativas à qualidade sanitária, biológica, cultural e nutricional 

dos alimentos e das dietas. Permeia as discussões a preocupação para que os alimentos sejam 

produzidos de forma sustentável, equilibrada e culturalmente aceitável. A questão do direito à 

alimentação passa a se inserir no contexto do direito à vida, da dignidade, da 

autodeterminação e da satisfação de outras necessidades básicas (VALENTE, 2002, p.41). 

 

 

4.2 Segurança Alimentar e Nutricional & Soberania Alimentar na realidade brasileira 

 

 

Face ao decorrente crescimento da mobilização nacional em prol do combate à fome, 

no final de 1985 surgem as primeiras referências documentais sobre o conceito de segurança 

alimentar no Brasil, relacionadas ao Ministério da Agricultura, com a elaboração do 

documento Segurança alimentar – proposta de uma política de combate à fome, no governo 

do então presidente José Sarney. 

Em 1986, com a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, o Brasil adotou o 

conceito de segurança alimentar, consolidando-o a partir da I Conferência Nacional de 
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Segurança Alimentar, em 1994. O conceito foi posteriormente incorporado à Lei nº 11.346, 

de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Eis o 

seu texto:  

 
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis. (CNAN, 1986) 
 
 

No contexto da abertura política, os movimentos sociais se reorganizaram e 

conquistaram significativos direitos com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A década de 1990 se destacou, certamente, como um marco no que se refere à questão 

da segurança alimentar no Brasil, com a criação do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA), instrumento de articulação entre o governo e a sociedade 

civil na proposição de diretrizes para as ações na área de alimentação e nutrição.  

Vale ressaltar que o Conselho surge como resultado de um processo de negociação do 

Movimento pela Ética na Política, com o objetivo de combate a corrupção. Foi coordenado 

pelo sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho, que se tornou um dos 

principais atores na articulação da campanha cívica pelo impeachment do presidente Collor.  

Herbert de Souza, mineiro nascido em Bocaiúva, engajado nos movimentos operários 

e na luta pelas chamadas reformas de base, trouxe do exterior a experiência de um novo modo 

de organização da sociedade civil que não passava pelos partidos políticos e pelos sindicatos, 

mas pelas organizações sem fins lucrativos, que hoje reconhecemos pela sigla ONG – 

Organização Não Governamental. Betinho fundou o movimento de Ação da Cidadania 

Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, que distribuiu alimentos à população carente, 

passando posteriormente a priorizar a luta pela democratização da terra como forma de 

combater a fome e o desemprego, se tornando parceiro civil do CONSEA. Segundo o 

sociólogo,  

 
A motivação fundamental da Ação da Cidadania era a certeza de que 
democracia e miséria eram incompatíveis. A indigência havia alcançado 
níveis alarmantes, agravando ainda mais o quadro de pobreza que sempre 
caracterizou a realidade brasileira.16 

                                                 
16Betinho mobilizou vários artistas e personalidades, que juntos foram à TV e aos jornais estimular os brasileiros 
a tomarem parte nas discussões e ações contra o problema da fome no país. Formularam a Carta de Ação da 
Cidadania, que denunciou a fome e a miséria de milhões de brasileiros. Disponível em:  
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Em 1990, após a promulgação da Lei 8080/1990, com a publicação da Portaria 1.156 

em 31 de agosto desse mesmo ano, é estabelecido nacionalmente o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN)17, que já havia sido proposto pelo INAN (Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição) ainda em 1976. O Sistema foi concebido sobre três 

eixos: 

 

I - formular políticas públicas; 
II - planejar, acompanhar e avaliar programas sociais relacionados à 
alimentação e nutrição; e 
III - avaliar a eficácia das ações governamentais. Dessa forma cumpre seu 
papel em auxiliar os gestores públicos na gestão de políticas de alimentação 
e nutrição. (BRASIL, 1990) 
 
 

Através dos apelos e das mobilizações da época, em 1993 o presidente Itamar Franco 

se mobiliza e passa a encarar o tema como uma das prioridades do governo. Mas as iniciativas 

adotadas não tinham estruturação e com isso os resultados esperados não foram alcançados. 

A partir de 1993, com a publicação do Mapa da Fome pelo Instituto de Pesquisa e 

Estatística Aplicada (IPEA), a questão da alimentação tomou novos rumos. 

A primeira experiência do CONSEA durou de 1993 a 1994, e nesse período realizou a 

I Conferência Nacional de Segurança Alimentar (CNSA), em Brasília, em julho de 1994, com 

amplo apoio das organizações da sociedade civil e de quase dois mil participantes, vindos de 

todo o país. A Conferência resgatou as propostas da construção de mecanismos diretos de 

debate entre a sociedade civil organizada e setores do governo. O relatório final refletiu a 

preocupação da população com a concentração de renda e de terra, considerada um dos 

principais determinantes da fome e da miséria no país. Traçou, também, um diagnóstico da 

fome e elaborou estratégias para seu combate. Pela primeira vez no país, a noção de 

Segurança Alimentar como Direito Humano à Alimentação foi discutido, sendo colocadas 

obrigações ao Estado na efetivação desse direito básico, através da aprovação de 

recomendações de diretrizes e prioridades para a SAN: 

 

                                                                                                                                                         
http://www.acaodacidadania.com.br/templates/acao/novo/publicacao/publicacao.asp?cod_Canal=2&cod_Publica
cao=299. Acesso em: 20 mai. 2010. 
17 Na saúde o SISVAN é um instrumento para obtenção de dados de monitoramento do estado nutricional e do 
consumo alimentar das pessoas que frequentam as Unidades Básicas do SUS. Disponível em: 
http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php. Acesso em: 13 mai. 2010. 
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A Segurança Alimentar e Nutricional deve ser então objeto nacional básico e 
estratégico. Deve permear todas as políticas e todos os níveis de governo e 
ser perseguida por toda a sociedade, comprometendo todos os segmentos 
sociais. (I CNSA, 1994, p.6)18 
 

 

O CONSEA foi extinto em 1995, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

que criou no seu lugar o Programa Comunidade Solidaria. A interrupção da curta experiência 

em nível federal do CONSEA não impediu que vários governos municipais e estaduais 

passassem a incorporar a referência de Segurança Alimentar e Nutricional entre suas ações.  

Em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recria o CONSEA, com o apoio de 

movimentos sociais na luta em torno do direito humano à alimentação adequada e pela 

segurança alimentar e nutricional. É criado o Programa Fome Zero, pelo qual foram definidas 

ações emergenciais e estruturais voltadas para o atendimento dos segmentos vulneráveis da 

população, com o objetivo de superar a fome e a desnutrição que acomete grande número de 

brasileiros (CADELHA, 2007).  

Atualmente, o CONSEA é formado por 57 conselheiros, 38 representantes da 

sociedade civil organizada e 19 ministros de Estado e representantes do governo federal, além 

de contar com observadores convidados. Visa estimular a participação cidadã na construção e 

na melhoria das políticas públicas sociais, destacando a sociedade como corresponsável nessa 

atribuição (BRASIL, 2003).  

O país entra em um novo patamar com a participação na Cúpula Mundial da 

Alimentação em Roma (1996), cujo objetivo foi o de reunir chefes de Estado para debaterem 

a situação da alimentação no mundo e proporem um plano de ação. Uma expressiva delegação 

brasileira, composta por representantes de movimentos sociais, sindicais, pastorais, ONGs e 

membros da Ação da Cidadania, participou da conferência paralela, organizada pelo Fórum 

Global. 

Em 2004 foi realizada em Olinda, Pernambuco, a II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, que pleiteava, na apresentação do seu relatório final, que 

as propostas prioritárias relacionadas às questões institucionais deveriam ser o 

reconhecimento do direito humano à alimentação na Constituição Federal e a elaboração da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN). Assim, recomendava: 

 

                                                 
18 Disponível em: http://www.mds.gov.br/institucional/conselhos1/conselho-nacional-seguranca-alimentar-e-
nutricional-consea. Acesso em: 10 jun. 2010. 
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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 SAN, que deverá estabelecer os princípios, a estrutura e a gestão do 
Sistema Nacional de SAN e Emenda Constitucional no artigo 6º da 
Constituição Federal. 
Aplicar uma política econômica com redistribuição de renda que privilegie o 
desenvolvimento e o crescimento econômico, negociando de forma soberana 
os acordos com os organismos financeiros internacionais, como premissa 
para existência de uma política nacional de SAN e do Direito Humano à 
Alimentação: o controle de câmbio para evitar a fuga de capitais; a imediata 
redução das taxas de juros para que haja investimentos na geração de 
emprego e renda, na produção industrial, na agricultura, na saúde, na 
educação, etc. (II CNSA, 2004)19  

 

 

Este entendimento foi reafirmado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional – LOSAN (Lei 11.346/06), aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente Lula em setembro de 2006. Essa lei conferia uma vitória, em meio governamental, 

ao reconhecimento da alimentação e nutrição e sua devida importância em prol da sociedade 

brasileira20.  

A LOSAN, em seu artigo 4º, estabelece quais ações a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PNSAN) deve abranger, mencionando desde a garantia de acesso 

aos recursos necessários para o exercício desse direito até a intervenção em políticas de 

produção, comercialização e consumo de alimentos. Essa política tem como objetivo a 

garantia do DHAA, e deve ser formulada e implementada através do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) (BRASIL, 2006). 

Em Brasília, nesse mesmo ano de 2006, o CONSEA promoveu o Encontro de 

Segurança Alimentar e Nutricional, no qual realizou um balanço das ações, políticas e 

programas públicos, constatando avanços mas, igualmente, que a segurança alimentar e 

nutricional da população brasileira ainda carecia de ações prioritárias do Poder Público (2006, 

p.24). 

Realizada em julho de 2007 em Fortaleza, Ceará, a III Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN) reafirmou que o objetivo da segurança 

alimentar e nutricional implica em uma concepção de desenvolvimento socioeconômico que 

questiona os componentes do modelo hegemônico no Brasil, geradores de desigualdade, 

                                                 
19 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/consea/static/documentos/Outros/IIConferencia.pdf. Acesso em: 
17 jun. 2010. 
20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/_lei-principal.htm. Acesso em 10 mai. 2010. 
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pobreza e fome e com impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde. A busca desse 

objetivo requer que a Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional (PNSAN) seja 

orientada por seis diretrizes integradoras dos diferentes setores de governo e da sociedade 

civil. São elas: 

  

I) promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável;  
II)  estruturar sistemas justos, de base agroecológica e sustentáveis de 
produção, extração, processamento e distribuição de alimentos;  
III)  instituir processos permanentes de educação e capacitação em 
segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada;  
IV)  ampliar e coordenar as ações de segurança alimentar e nutricional para 
povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais definidos pelo 
decreto 6040/07;  
V) fortalecer as ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de 
atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança 
alimentar e nutricional;  
VI) promover a soberania e segurança alimentar e nutricional em âmbito 
internacional. (III CNSAN, 2007, p.9)  

  

 

De acordo com o relatório, a Conferência procurou contemplar em suas atividades as 

diversidades de gênero, geracional, étnica, racial e cultural que caracterizam a população 

brasileira, em especial pela participação de representantes dos povos indígenas, quilombolas, 

população negra, comunidades de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, caboclos, pescadores 

artesanais, pomeranos e outros povos e comunidades tradicionais, além de pessoas com 

deficiência e representantes do movimento de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais, 

Transgêneros e Simpatizantes (GLBTTS). 

Destacando a Política Nacional de Segurança Alimentar (PNSAN), dentre suas 

diretrizes está a acessibilidade aos alimentos básicos, em quantidade, qualidade e condições 

saudáveis, respeitada a diversidade cultural. Como reitera o documento, 

 
Essa perspectiva deve contemplar ações intersetoriais, garantindo integração, 
articulação, descentralização e exigibilidade das políticas públicas de 
erradicação da fome e da miséria e na promoção da segurança alimentar e 
nutricional e da saúde do conjunto da população brasileira. (III CNSAN, 
2006, p.26) 
 
 

Em visita oficial ao Brasil em outubro de 2009, o Relator Especial das Nações Unidas 

sobre o Direito à Alimentação, Olivier De Schutter, elogiou os esforços realizados pelo 

governo para a melhoria da situação da segurança alimentar, e no progresso no combate à 
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fome e à desnutrição infantil. Aproveitou a oportunidade para indicar recomendações para o 

progresso contínuo e duradouro das políticas públicas, com vistas a alcançar a efetivação do 

direito à alimentação adequada. No documento da visita oficial o Relator propõe:  

. 

(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, 2009, p.2)21 
 
 

 

A experiência brasileira mostra a importância do diálogo e da parceria entre todos os 

membros da sociedade, preocupados com os Direitos Humanos e com a Segurança Alimentar 

e Nutricional, o que favorece resultados concretos e efetivos na solução de problemas sociais. 

A elevação da participação da sociedade civil na elaboração, implementação, monitoramento 

e ação de políticas públicas demonstra que o Estado não é mais o único responsável pela luta 

contra a exclusão social e econômica do país. 

Na análise e comparação da primeira e da terceira CNSA é possível constatar avanços, 

tais como: a preocupação com a sustentabilidade da produção de alimentos, a exigibilidade ao 

Estado em garantir o cumprimento do Direito Humano à Alimentação Adequada de forma 

sistemática e em conjunto com plano internacional, e o surgimento do termo Soberania 

Alimentar. 

Na política de Segurança Alimentar e Nutricional destaca-se o principio de soberania 

alimentar como o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis 

de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para 

toda população, respeitando as múltiplas características culturais dos povos. A noção de 

soberania alimentar remete ao contexto das relações econômicas internacionais como fator 

                                                 
21 Disponível em: http://www6.ufrgs.br/pgdr/nesan/arquivos/A-HRC-13-33-Add6_Brazil_Port.pdf. Acesso em: 3 
jun. 2010. 
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determinante no quadro de definições da política alimentar e de produção de cada povo e país 

respeitando as tradições culturais. 

Esses princípios relacionam-se com o direito de todos de participarem das decisões 

políticas de seu país, cujo governante deve agir de forma livre e soberana e de acordo com os 

direitos fundamentais de seus habitantes. Dessa forma, a política de segurança alimentar e 

nutricional deve ser regrada e submetida às políticas nacionais. Cada nação precisa entendê-la 

e considerá-la como elemento estratégico de seu desenvolvimento. O desrespeito à soberania 

alimentar pode resultar na destruição dos sistemas nacionais de produção, distribuição e 

consumo de alimentos, modificando os hábitos alimentares das populações nacionais e 

gerando sua dependência por alimentos disponibilizados por grupos multinacionais e de 

países que exercem o controle das modernas tecnologias de alimentos.  

As políticas públicas devem auxiliar a população a optar por escolhas mais saudáveis, 

tanto para o consumo alimentar quanto com relação ao estilo de vida. É importante preservar 

essa autonomia de escolha, só possível mediante a garantia do direito à informação. O resgate 

de hábitos regionais brasileiros, apostando em um movimento oposto à globalização das 

dietas e descaracterização das culturas alimentares mundiais, além de promover saúde, pode 

contribuir para reforçar a soberania alimentar e auxiliar na preservação da identidade 

alimentar e cultural do Brasil. 

A FAO (Food And Agriculture Organization) através do sistema denominado Faostat, 

que possibilita a estimativa para a disponibilidade de alimentos no país para o consumo 

humano ao considerar as informações de dados sobre a produção, a exportação e a importação 

de alimentos e a quantidade de alimentos destinados à alimentação animal e os utilizados 

como sementes para plantio, fornece dados necessários para avaliar a situação de segurança 

alimentar e nutricional de uma população. 

Segundo a Faostat, no Brasil a disponibilidade total de alimentos tem aumentado 

continuamente nas últimas décadas. Em 1961, era de 2.216kcal por pessoa/dia e em 2002, 

chegou a 3.010kcal por pessoa/dia. Considerando que a necessidade média de consumo 

energético recomendado para a população brasileira, pela própria FAO, é de 2.300kcal por 

pessoa/dia (FAO, 1999/2000), observa-se que no país não há problema de indisponibilidade 

de alimentos. A quantidade de alimentos é suficiente para atender às necessidades energéticas 

de toda a população brasileira. 

 Essa evidência vem corroborar a tese de que os problemas relacionados à insegurança 

alimentar e nutricional, que atingem contingentes significativos de nossa população ocorrem 
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devido à desigualdade de acesso à alimentação adequada. Essa desigualdade ocorre tanto com 

relação à quantidade de alimentos consumidos com em termos da sua qualidade, se 

manifestando por deficiências de micronutrientes que não podem ser mensuradas por 

alteração no peso corporal, visto também implicar no de excesso de peso, na obesidade e em 

outras doenças crônicas não-transmissíveis associadas. 

A busca pela Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é amparada por dados 

assustadores. De acordo com dados coletados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD 2004), do IBGE, no Brasil há 72 milhões de pessoas (cerca de 40% da 

população) convivendo com alguma forma de insegurança alimentar. Dessas, 14 milhões 

(7,7% da população) estão em insegurança alimentar grave - ou seja, passam fome -, e têm 

seu Direito Humano à Alimentação Adequada violado. Como analisa a pesquisa: 

 

A insegurança alimentar é percebida em seus vários níveis, desde a 
preocupação de que o alimento venha a acabar antes que haja dinheiro para 
comprar mais, o que configura uma dimensão psicológica da insegurança 
alimentar, passando, em seguida, pela insegurança relativa ao 
comprometimento da qualidade da dieta, porém ainda sem restrição 
quantitativa, até chegar ao ponto mais grave, que é a insegurança 
quantitativa, situação em que a família passa por períodos concretos de 
restrição na disponibilidade de alimentos para seus membros. (PNAD, 2004, 
p.24) 

 

A pesquisa aponta, ainda, que existe uma desigualdade étnico-racial permeando esses 

dados. Mais da metade da população negra (52%) vive em insegurança alimentar moderada e 

grave, contra 28% dos brancos (III CNSAN, 2007, p.16 e PNAD, 2004). 

Outra análise pode ser feita a partir da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher (PNDS, 2008), que investigou a segurança alimentar por meio da 

aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), para a qual foram 

entrevistadas mais de 15 mil mulheres com idade entre 15 e 49 anos. A pesquisa foi realizada 

em 2006 e seus dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2008. Esse estudo  

 
mostrou que o acesso aos alimentos, em termos quantitativo e qualitativo, é 
desigual, em relação às seguintes variáveis: as regiões do país; situação 
urbano-rural; a escolaridade da pessoa de referência do domicílio e a cor da 
mulher entrevistada. No geral, a segurança alimentar esteve presente em 
62% dos domicílios pesquisados, variando de 75% nos domicílios da região 
Sul para 45% na região Nordeste. A insegurança alimentar grave foi 
observada em 4,8% dos domicílios e significa que seus moradores tiveram 
restrição quantitativa importante na sua alimentação nos três meses que 
antecederam a pesquisa, com prevalências mais altas no Norte (13%) e 
Nordeste (7%). (PNDS, 2008, p.266) 
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 A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) foi desenvolvida por 

pesquisadores brasileiros do IBGE, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, para avaliar o grau de insegurança alimentar. Foram elaboradas 15 

perguntas com a finalidade de avaliar, de forma qualitativa e quantitativa, a capacidade de 

acesso das famílias às refeições, incluindo a percepção sobre o acesso a alimentos nas 

próximas refeições. A seguir, a Síntese da Escala: 

 

1. Preocupação que a ‘comida acabasse antes que tivesse condição de 
comprar mais’; 
2. A comida acabou antes que tivesse dinheiro para comprar mais; 
3. Ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada;. 
4. Dispõe de apenas alguns tipos de alimentos para alimentar os moradores 
com menos de 18 anos porque o dinheiro acabou; 
5. Adulto diminuiu a quantidade de alimentos ou pulou refeições porque não 
havia dinheiro para comprar a comida. (PNDS, 2008, p.264) 
 

Adiante, dados sobre segurança e insegurança alimentar no Brasil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 – Prevalência domiciliar de segurança /insegurança alimentar, por grandes regiões e situação de 
residência. Fonte: PNDS 2006. 
 
 

Pela tabela é possível observar que a insegurança alimentar apresentou uma frequência 

maior na área rural. Nos domicílios da região Norte, na área rural, o indicativo é de 39,2% de 

incidência de insegurança moderada ou grave. No Nordeste, as áreas urbana e rural 

apresentaram taxa elevada de insegurança alimentar. Já na Região Sul a insegurança alimentar 

foi maior em área urbana. A tabela ressalta, assim, a preocupação nas regiões Norte e 

Nordeste, considerando a forma grave como fome instalada. 
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 Na tabela seguinte, é possível identificar a insegurança alimentar com prevalência 

maior em domicílios chefiados por pessoas do sexo feminino, nos de adultos em comparação 

com de crianças e idosos, e nos de pessoas com pouco ou nenhum estudo comparadas a de 

pessoas com maior escolaridade. 

 

 
Tabela 3 – Prevalência domiciliar de segurança /insegurança alimentar, por sexo do responsável pela residência. 
Fonte: PNDS 2006. 

 

Os dados do PNDS mostraram que a insegurança alimentar é realidade para milhões 

de brasileiros e que esta é mais perversa no meio rural.  

Na compreensão da importância da alimentação nos mais diversos aspectos da vida 

humana, é de se indagar se os seres humanos têm realmente assegurado o direito a uma 

alimentação adequada às suas necessidades e se o Estado tem qualquer tipo de 

responsabilidade para com a incapacidade ou impossibilidade de o ser humano atendê-las ou 

as de sua família, ou se cada indivíduo, por si, deve ser responsabilizado pelo seu estado de 

insegurança alimentar. Tal concepção, no entanto, não impede que reconheçamos a obrigação 

estatal, de cunho ético, para com as necessidades alimentares (BEURLEN, 2008, p.36).  

Para José Afonso da Silva, a eficácia e a aplicabilidade dos direitos fundamentais 

dependem do direito positivo. No caso do Brasil, a Constituição estatui que as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata (art. 5, § 1º). O 
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constitucionalista alerta que tal regra não resolve todos os problemas. Para ele, por vezes a 

Constituição 

 

(...) faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas 
definidoras de direitos sociais, enquadrados dentre os fundamentais. Por 
regra, as normas que consubstanciam direitos fundamentais democráticos e 
individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, enquanto as 
que definem os direitos econômicos e sociais tendem a sê-lo também na 
Constituição vigente, mas algumas em especialmente as que mencionam em 
lei integradora, são de eficácia limitada, de princípios programáticos e de 
aplicabilidade indireta, mas são tão jurídicas como as outras e exercem 
relevante função, porque quanto mais se aperfeiçoam e adquirem eficácia 
mais ampla, mais se tornam garantias da democracia e do efetivo exercício 
dos demais direitos fundamentais. (apud NUNES, 2008, p.34) 
 
 
 

Para Mendes (2000), “as garantias fundamentais asseguram ao individuo a 

possibilidade de exigir dos poderes públicos o respeito ao direito que instrumentalizam”. A 

inclusão da alimentação como um direito fundamental constitucional está, assim, resguardada 

em face de qualquer governo presente e futuro no nosso país, devendo esse zelar pelo seu 

cumprimento. O caminho que se segue requer responsabilidade, atenção, disposição e ação 

para a garantia da execução do Direito Humano à Alimentação. Como principais metas para a 

execução desse direito estão: a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade 

suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais das pessoas, devendo esses estarem 

livre de substâncias adversas; serem aceitáveis para cada cultura, com acessibilidade de forma 

sustentável, que não interfira no cumprimento de outros direitos humanos. 

 Há que se pontuar que a todo direito humano correspondem obrigações do Estado e 

responsabilidade de diferentes atores sociais (individuais, famílias, comunidades, 

organizações, sociedade civil e setor privado). Dessa forma toda vez que se define um direito 

humano, estabelece-se um titular de direitos e um portador de obrigações22.  

 

 

 

                                                 
22 I Guia para Análise de Políticas e Programas Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional sob a perspectiva 
dos Direitos Humanos – Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/consea/static/agenda/Plenarias2009/090617/Relat%F3rio%20Final%20da%20metod
ologia%20do%20DHAA-PPs.pdf. Acesso em: 5 jun. 2010. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As ações, discussões e reflexões sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada ao 

longo deste estudo refletem a importância do tema e revelam tanto o tamanho da fome no 

mundo quando, igualmente, algumas das ações empreendidas para combatê-la. Fome, 

desnutrição e alimentação inadequada são problemas que ainda atingem quantidade alarmante 

de pessoas, no país e no mundo, o que nos mostra que ainda há muito o que fazer para 

eliminá-los. São problemas atuais e presentes no meio da sociedade.  

O século XX, marcado por várias transformações nos hábitos alimentares da 

população, também por isso se caracteriza pelo processo de unificação e globalização 

alimentar, que vem alterando culturas, suprimindo identidades regionais, substituindo a 

comida caseira por produtos industrializados. Com a alteração dos padrões alimentares e o 

aumento de consumo de gorduras, carboidratos e açúcares, além da ausência de alimento - a 

fome -, outros problemas associados à alimentação assolam a humanidade. A obesidade, por 

exemplo, já se tornou um novo e grave problema de saúde pública. Um paradoxo, segundo 

Lília Cuppari, pois “enquanto pessoas sofrem por falta de alimento, carecendo da 

disponibilidade de macro e micronutrientes, outras são vítimas do oposto” (2005, p.149). 

Em um país como o Brasil, onde as desigualdades regionais são expressivas, é 

importante destacar que a promoção da alimentação saudável pressupõe a necessidade de 

definição de estratégias de saúde pública capazes de dar conta de um modelo de atenção à 

saúde e de cuidado nutricional, direcionados para a prevenção da desnutrição, e outras 

doenças relacionadas à fome, como também ao sobrepeso, obesidade e demais doenças 

crônicas não-transmissíveis (DCNT), resultantes da inadequação alimentar. 

A alimentação adequada não se traduz em mero quantitativo calórico, mas sintetiza a 

qualidade efetiva para aqueles que dela se utilizarão. Além disso, deve se apresentar como 

uma alimentação saudável, fruto da soberania nacional e da progressiva liberdade e cidadania, 

firmada na cultura e na sustentabilidade ambiental. 

A promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada demanda a realização de 

ações especificas para diferentes grupos e passa também pela promoção da reforma agrária, 

da agricultura familiar, de equidade na área da saúde, de escolaridade, de políticas de 

abastecimento, de orientação nutricional, de vigilância sanitária dos alimentos, de 

abastecimento de água e saneamento básico, de distribuição de renda, de alimentação escolar, 
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do atendimento pré-natal de qualidade, de discriminação social, etnia e gênero, entre outros 

direitos básicos dos cidadãos. O estabelecimento de políticas públicas deve ser coerente com 

esses direitos e possibilitar a superação de inadequações alimentares. Tal meta exige esforço, 

integração e articulação de ações governamentais, com a sociedade civil. 

No âmbito internacional, os pactos e acordos internacionais têm desempenhando um 

importante papel na consolidação do direito a uma alimentação adequada para a população. 

As raízes do problema da fome e da má nutrição estão, prioritariamente, na falta de acesso à 

alimentação disponível, decorrente de um sistema econômico e social em que a pobreza 

atinge grande parte da população mundial. Como direito, a alimentação adequada se dará 

quando todos os membros da sociedade tiverem acesso aos nutrientes indispensáveis para 

uma vida saudável. Situação que, infelizmente, não é de fácil resolução, como atestam tantos 

programas, projetos e ações aqui mostrados. 

E o Estado, como observado, não é sujeito único nessa luta. Articulado com a 

sociedade civil, o Estado deve respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à 

Alimentação Adequada. Este direito se constitui obrigação do Poder Público e 

responsabilidade da sociedade, agrupando a concepção de um estado físico ideal aos 

princípios de direitos humanos. Importante destacar que a todo direito humano correspondem 

obrigações do Estado e responsabilidade de diferentes atores sociais (individuais, famílias, 

comunidades, organizações, sociedade civil e setor privado).  

O Brasil está no caminho para eliminar os problemas relacionados à alimentação 

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

saudáveis deve ser incorporada ao processo de desenvolvimento humano sustentável, no 

intuito de promover a dignidade humana e a redução da discriminação e das desigualdades. 

No país, a Emenda Constitucional nº64-2010, que incorpora o direito à alimentação adequada 

ao Artigo 6º da Constituição Brasileira, reflete a construção de uma rede de proteção social 

com direitos fundamentais, norteando as ações e políticas desenvolvidas pelo Estado e pela 

sociedade, permitindo uma melhoria das condições de vida. A exigibilidade do DHAA tem 

base legal na Constituição Federal de 1988, principalmente em seu artigo 6º, assim como em 

outras leis vigentes no Estado brasileiro, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), de 2006.  
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