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Resumo: Para adentrar na seara dos direitos humanos é imprescindível compreender a
complexidade da realidade social evidenciando os fatores contribuidores para a cristalização
de  uma  sociedade  desigual.  Os  direitos  humanos  são  frutos  de  longo  caminhar,
protagonizado  por  diferentes  atores  e  grupos  sociais.  As  legislações  internacionais
reconhecem o direito à alimentação adequada - DHAA e de estar livre da fome como pré
requisitos  para  a  realização  de  outros  direitos.  Entretanto,  o  DHAA  está  distante  da
realidade de muitas pessoas do mundo. O presente artigo visa realizar uma trajetória na
temática  do  direito  humano  à  alimentação  adequada  apresentando  seus  avanços  e
desafios.
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Abstract: To enter the harvest of human rights is essential to understand the complexity of
social reality highlighting the contributors factors for the crystallization of an unequal society.
Human rights  are  the  result  of  long walk,  played  by  different  actors  and social  groups.
International  laws recognize the right  to adequate food - right to food and freedom from
hunger as prerequisites for the realization of other rights. However, the right to food is far
from the reality of many people in the world. This article aims to make a path on the theme of
the human right to adequate food presenting their progress and challenges.
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1. Introdução - Direitos humanos, que direitos são esses?   

O presente artigo visa realizar uma trajetória na temática do direito humano à

alimentação  adequada  apresentando  seus  avanços  e  desafios,  perpassando  ás

discussões acerca desta temática, inclusive no âmbito brasileiro.

Analisando  os  antigos  Códigos  como  o  Código  de  Hamurábi,  os  Dez

Mandamentos, a Lei das Doze Tábuas, percebe-se que os mesmos caracterizavam-

se por designar e conferir deveres aos povos não lhes assegurando direitos. Nas

antigas  relações  estatutárias,  todos  deviam  obediência  absoluta  ao  soberano,
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atrelados a laços comunitários e religiosos que evitavam seu livre arbítrio. Simões

(2009, p. 65) reforça que: 

A concepção dos  direitos  humanos assenta,  originalmente,  na transformação da
ordem  estamentária  feudal,  de  natureza  hierárquica,  organizada  pelos  estatutos
(status),  para  a  predominância  das  relações  contratuais,  de  natureza  paritária,
promovida pela revolução burguesa, implementando a Revolução Industrial. Institui-
se um novo modelo de relações sociais  e jurídicas entre as pessoas,  tanto nas
fábricas e no mercado, quanto na vida política; assente na formação dos Estados
nacionais e na separação entre interesses públicos (Estado) e privados (propriedade
privada, direitos civis e mercado).  

Assim, o nascimento dos direitos humanos ocorre com a necessidade dos

homens  e  das  mulheres  serem  titulares  de  direitos  em  relação  a  seu  Estado

soberano e, posteriormente, em relação à sociedade internacional, reforçando o que

Arendt (1989) afirmava que: o primeiro direito consiste no direito de ter direitos. 

A utilização do termo direitos humanos na atualidade tem sido elemento de

muita controvérsia. Devido a sua amplitude, pode-se chegar a inúmeras conclusões

que,  muitas  vezes,  chegam  a  prejudicar  o  seu  real  significado  e  dificultar  o

reconhecimento e a proteção de tais direitos. Qualquer conceituação sobre direitos

humanos  deve  considerar  a  dimensão  histórica,  reconhecendo  os  fatos  não

revelados à humanidade, e nem construídos em oportunidade única, mas que foram

ao  longo  da  história  humana  se  formatando,  através  das  modificações  sociais,

políticas, econômicas, das lutas de povos, de governos, de classes e de indivíduos.

Segundo Bobbio:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou
seja,  nascidos  em certas  circunstâncias,  caracterizadas  por  lutas  em defesa  de
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de
uma vez e nem de uma vez por todas (2004, p.5).   

Constitucionalistas,  averiguaram  o  desenvolvimento  progressivo  das

formulações  jurídicas  dos  direitos  humanos  em  direitos  de  primeira,  segunda,

terceira  e  quarta  geração.  Cada  geração1 está  relacionada  à  proteção  de

determinados interesses da humanidade. Todavia, não significa dizer que uma fase

geracional superou outra, ao contrário, se complementam pelo acúmulo gradativo

proporcionado pelo progresso de lutas históricas reconhecidas e eficazes. 

Assim,  os  direitos  humanos  de  primeira  geração  são  os  relacionados  à

proteção  da  vida  e  da  liberdade,  as  chamadas  liberdades  públicas  negativas,

caracterizando  limites  à  atuação  do  Estado  frente  ao  cidadão.  Os  direitos  de

segunda geração são os chamados direitos de proteção social, que se caracterizam

1 Alguns estudiosos, no entanto, entendem que o termo geração de direitos não é o mais adequado, visto que
sugere uma sucessão cronológica de etapas, como se tratasse de um processo evolutivo de caducidade dos
direitos anteriores. 

2



Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015.

pelo direito dos cidadãos em exigirem uma prestação positiva do Estado para sua

proteção. 

A  terceira  geração  de  direitos  humanos,  relacionada  aos  direitos  de

fraternidade. Em regra não se destinam à proteção individual, mas sim à proteção de

grupos,  o  que  se  afina  com  as  necessidades  das  sociedades  de  massa,

provenientes  da  urbanização  das  sociedades  humanas.  E  os  direitos  de  quarta

geração  são  aqueles  ligados  ao  direito  de  informação.  Também  se  discute  a

estruturação de direitos relacionados à genética e ao pluralismo. 

A  definição  dos  direitos  humanos  aponta  para  uma  pluralidade  de

significados.  Entre  estes,  destaca-se  a  chamada  concepção  contemporânea  de

direitos humanos, introduzida pela Declaração de 1948 e reiterada pela Declaração

de Direitos Humanos de Viena,  em 1993.  Os diretos humanos não são simples

dados,  mas uma construção,  uma invenção humana,  em constante processo de

construção e reconstrução. 

Bobbio  quando  referencia  o  direito  do  homem,  o  vê  como  um fenômeno

social, e que, a partir do final das guerras, o seu desenvolvimento, essencialmente,

se deu em duas direções- na universalização e na multiplicação: 

Essa multiplicação ocorreu de três modos: a) porque aumentou a quantidade de
bens considerados merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de
alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não
é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na
especificidade  ou  na  concreticidade  de  suas  diversas  maneiras  de  ser  em

sociedade, como criança, velho, doente, etc (BOBBIO, 2004, p.63)  
A promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos constituiu-se

como um referencial ético de enorme importância para a sociedade mundial, pois

editava direitos básicos e fundamentais do ser humano tendo um caráter universal e

indivisível,  correspondendo  ainda,  como  um  ícone  de  proteção  aos  direitos

humanos, bem como no combate as suas violações. Ainda constitui-se como um

marco legal em prol da paz mundial e como a maior conquista da humanidade com

vistas na afirmação, na civilização e na sobrevivência da humanidade introduzindo

uma contribuição histórica para a humanidade ao afirmar que direitos humanos são

direitos que todos os seres humanos possuem, indistintamente, pelo simples fato de

terem nascido  e  fazerem parte  da  espécie  humana,  na  condição de sujeitos  de

direitos e sujeitos com direito a uma vida digna (PIOVESSAN e CONTI, 2007).  

Bobbio (2004, p.26) acrescenta: 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da única
prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente
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fundado e, portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua
validade.

 Assim, a declaração de 1948 procurou dissolver a ideia de que os direitos

humanos deveriam ser  interpretados de forma diferente dentro  de  cada tradição

cultural, étnica ou religiosa, pois são direitos universais. 

A referida  declaração de 1948 um caráter  inovador  no  que diz  respeito  à

introdução da chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcada

pela universalidade e indivisibilidade destes direitos.  

Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos sob a
crença de que a  condição de  pessoa é  o requisito  único  para a  titularidade de
direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de
unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à condição humana.
Indivisibilidade porque a garantia  dos direitos civis e políticos é condição para a
observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um
deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim,
uma unidade indivisível,  interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o
catálogo de direitos sociais,  econômicos e culturais  (PIOVESAN e CONTI,  2007,
p.23).  

Assim, os direitos humanos são universais porque se consagra a todos os

seres  humanos  independentes  de  sexo,  etnia,  raça,  orientação  sexual,  religião,

ideologia política, etc. São indivisíveis porque o conjunto de direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais têm a mesma necessidade para a vida humana com

dignidade. Interdependente devido à realização de um direito depende da garantia

do  exercício  dos  demais  e  são  inalienáveis,  ou  seja,  intransferíveis,  pois  a  sua

realização não necessita de nenhuma outra condição. 

Com  a  efervescência  das  lutas  pela  consolidação  dos  direitos  humanos

ocorre um delineamento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que assume

a  proteção  dos  direitos  fundamentais  e  a  limitação  do  poder  do  Estado,

transformando-se em um sistema jurídico normativo de alcance internacional e uma

referência  para  as  diversas Constituições Nacionais  sendo observada em quase

todas as Constituições do mundo, a legítima expressão da proteção e defesa da vida

como primado na dignidade do ser humano.  

2. Desenvolvimento  - Alimentação é um direito sim!

Com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos verificou-
se  o  rol  de  preocupações  da  humanidade,  as  quais  foram  materializadas  com
inserção positivada nesta Declaração, a saúde, habitação, lazer, e o destaque ao
direito humano à alimentação, conforme previsto no artigo XXV:  

Art. 25º - Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em caso de
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desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstancias fora de seu controle (ONU, 1948)  

Depreende-se que, tanto na Declaração dos Direitos Humanos como na inicial

conceituação de segurança alimentar pela FAO2, ocorrem as primeiras iniciativas de

estabelecer um sistema de proteção alimentar a nível internacional e nacional a fim

de  assegurar  a  todos  condições  de  acesso  a  alimentos  básicos,  garantindo

mecanismos necessários à sobrevivência dos seres humanos.  

Visando tornar mais operativa a Declaração dos Direitos Humanos, inicia-se

em 1949 a juridicialização da mesma, sendo finalizada em 1966 com a Assembleia

Geral  das  Nações  Unidas.  Ela  possibilitou  a  edição  do  Pacto  Internacional  de

Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  -  PIDESC  e  o  Pacto  Internacional  de

Direitos Civis e Políticos – PIDCP, trazendo maiores detalhes dos direitos constantes

da Declaração Universal, bem como seus preceitos jurídicos obrigatórios. 

Os direitos civis e políticos passaram a ter efeitos imediatos, enquanto que os

direitos econômicos, sociais e culturais estabeleceram a obrigação dos Estados em

implantá-los e realizá-los, progressivamente, com o máximo de recursos disponíveis.

Portanto, esses compromissos, tornaram-se não apenas uma obrigação moral, mas

uma obrigação jurídica, ultrapassando estes direitos, que não são direitos legais. No

Pacto  Internacional  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  o  direito  à

alimentação adequada está presente da seguinte forma: 

Art.XI – § 1. 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, vestimenta e moradia contínua de suas condições de vida. Os Estados-
partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional
fundada  no  livre  consentimento.  §  2  –  Os  Estados-partes  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 (ONU, 1966).  

O PIDESC avança no campo dos direitos humanos por reconhecer o direito a

um padrão de vida adequado, assim como o direito fundamental de estar livre da

fome propiciada por uma alimentação apropriada. Explicitando, o direito humano à

alimentação adequada – DHAA possui duas dimensões indivisíveis, a de estar livre
2  FAO é a sigla de “Food and Agriculture Organizacion of the United Nations”, que em tradução para a língua 

portuguesa entende-se como “Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação”.
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da  fome/má  nutrição  e  o  direito  a  uma  alimentação  adequada.  Para  tanto,  nos

artigos 2º e 11º do PIDESC listam as obrigações dos Estados no que concerne ao

DHAA: 

a)  Obrigação  de  adotar  medidas,  com  o  máximo  de  recursos  disponíveis,  para
realizar  progressivamente  o  DHAA  –  como  os  Estados  podem  não  estar  em
condições de assegurar imediatamente a plena realização do DHAA, devido às suas
várias dimensões e, em alguns casos, devido às limitações de recursos, os Estados
podem fazê-lo progressivamente. No entanto, apesar desta prerrogativa, os Estados
têm a obrigação precípua de tomar as medidas necessárias para mitigar e aliviar a
fome e a má nutrição e para agir com toda efetividade possível, visando à realização
dos  direitos  humanos;  b)  Obrigação  de  adotar  as  medidas  necessárias  para
assegurar o direito fundamental de todos de estar livre da fome – os Estados devem
alocar recursos suficientes para garantir a sobrevivência digna da sua população. A
dignidade da pessoa humana deve ser assegurada a todos, independentemente do
nível  de  desenvolvimento  de  um  determinado  Estado;  c)  Obrigação  de  não
discriminação – o DHAA deve ser garantido sem discriminação de origem cultural,
econômica  ou  social,  etnia,  gênero,  idioma,  religião,  opção  política  ou  de  outra
natureza.  Isso, porém, não afasta a necessidade de que sejam realizadas ações
afirmativas e enfoques prioritários em grupos vulneráveis, em particular mulheres; d)
Obrigação de cooperar internacionalmente – significa que os Estados devem facilitar
a realização do DHAA em outros países, seja por meio de assistência financeira e
técnica e prestando ajuda necessária quando solicitado (BURITY, 2010, p. 51 e 52).

Fica  claro  que  os  Estados  devem  progressivamente  adotar  medidas  que

possam mitigar a fome no mundo, mesmo em situações de desastres naturais, bem

como, a eliminar do pensamento de que DHAA pode ser equiparado a um pacote

mínimo de calorias, proteínas e/ou nutrientes. O DHAA impõe ao Estado três papéis

fundamentais  que  são:  respeitar,  proteger  e  implementar.  Concorda  com  esse

pensamento Piovessan e Conti (2007, p.33) como se vê: 

A obrigação de respeitar o acesso à alimentação adequada exige que o Estado não
tome nenhuma medida que resulte em dificultar tal acesso. A obrigação de proteger
requer medidas do Estado para assegurar que empresas ou indivíduos não privem
pessoas de seu acesso à alimentação adequada. A obrigação de implementar ( que
abrange tanto a obrigação de facilitar, quanto a obrigação de prover) significa que o
Estado deve se engajar proativamente em atividades para fortalecer o acesso da
população  e  a  utilização  dos  recursos,  e  também  assegurar  seu  sustento  e
segurança alimentar.  

Complementando o pensamento de Piovesan e Conti, Flávio Valente reforça

que  a  realização  do  DHAA  implica  em obrigações  específicas  não  somente  do

Estado, mas também da sociedade, no qual o Estado deve liderar as ações para

esse fim, através de atos promotores tais como:

a) Acesso físico e econômico a uma alimentação saudável e diversificada de forma
sustentável;  b)  condições  que  propiciem  um  cuidado  adequado  na  escolha,
preparação e ministração da alimentação (higiene, preparação de alimentos, creche,
etc.); c) condições de vida que promovam a saúde e d) atenção integral à saúde
(VALENTE, 2003, p.55). 

   O  Pacto  deixou  bem explícito  as  obrigações  dos  Estados  Partes,  que

passaram a adotar medidas protetivas aos seus cidadãos residentes em sua pátria

de qualquer ato contribuidor para a privação do acesso a alimentos saudáveis. Por

exemplo, jamais o Estado poderá aceitar que outro país ou empresas impeçam o
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acesso à água de sua nação,  pois  sabe-se que a água é elemento essencial  à

sobrevivência tanto animal como humana. 

  Também,  a  partir  da  adesão  ao  Pacto,  ficou  estabelecido  aos  Estados

Partes adotar, gradativamente, mecanismos capazes de atenuar a situação da fome,

sempre respeitando os hábitos de cada região e população, buscando evitar que os

hábitos de outras regiões invadam e modifiquem costumes alimentares existentes

desde a antiguidade. 

  Além do mais os Estados Partes, também, assumiram compromissos que,

nas situações de emergências individuais e/ou familiares provocadas por condições

estruturais  ou  conjunturais,  não  tenham  condições  de  garantir  para  si  mesmo

alimentação, deve o Estado promover políticas de proteção e emancipação capazes

de aumentar a capacidade das famílias de alimentarem a si próprias. 

No Brasil, a publicação da Constituição Federal de 1988 – CF/88 revelou os

instrumentos  jurídicos  juntamente  com  a  inclusão  de  direitos  internacionais,

respeitando a universalidade e a dignidade da pessoa humana. A CF/88 representa

o ponto central da ruptura da ditadura e restabelecimento da democracia, conforme

explana Piovessan e Conti (2007, p.35):  

A  Constituição  Federal  de  1988  surge  como  um  marco  jurídico  da  transição
democrática e da institucionalização  dos direitos humanos,  estando em absoluta
consonância com a concepção contemporânea de direitos humanos.  A Carta de
1988 empresta aos direitos e garantias ênfase extraordinária, situando-se como um
documento mais avançado, abrangente e pormenorizado sobre a matéria, na história
constitucional do país.  

No que concerne a positivação do direito  humano à alimentação,  a  Carta

Magna reconhece a alimentação como um direito social, conforme os artigos abaixo

relacionados:  

Art. 7 º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: IV–salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Art. 208º - O dever do Estado com
a educação será efetivado mediante a garantia:  VII – atendimento ao educando, no
ensino  fundamental,  através  de  programas  suplementares  de  material  didático-
escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à  saúde.  Art.  227º  –  É  dever  da
família,  da  sociedade  e  do  estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com
absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e
opressão (BRASIL, 1988).  

Após a promulgação da CF, outras legislações também, passam a acolher o

direito  humano  à  alimentação  como  um  direito.  No  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente - ECA, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, a preocupação com o direito à

alimentação aparece nos seguintes artigos:
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Art. 4º - É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral  e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e
comunitária. Art. 54º - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: VII -
atendimento  no  ensino  fundamental,  através  de  programas  suplementares  de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde Art. 94º - As
entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações,
entre outras: VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa
etária dos adolescentes atendidos (BRASIL, 1990).  

Percebe-se que a positivação do direito humano à alimentação não somente

ocorreu  a  nível  nacional,  mas  também  no  cenário  internacional,  pois  com  a

Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança,  ocorrida  em  1989,  reconhece-se  a

importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das

crianças em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento. No

tocante ao direito à alimentação, o artigo 24º informa que:  

1.Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível  de  saúde  e  dos  serviços  destinados  ao  tratamento  das  doenças  e  à
recuperação  da  saúde.  Os  Estados  partes  envidarão  esforços  no  sentido  de
assegurar que nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses
serviços sanitários. 2. Os Estados-partes garantirão a plena aplicação desse direito
e,  em  especial,  adotarão  as  medidas  apropriadas  com  vistas  a:  a)Reduzir  a
mortalidade infantil;  b)  Assegurar  a  prestação de  assistência médica  e  cuidados
sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de
saúde;  c) Combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados
básicos de saúde mediante, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento
de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da
poluição ambiental; d) Assegurar às mães adequadas assistência pré-natal e pós-
natal; e) Assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as
crianças,  conheçam os  princípios  básicos  de  saúde  e  nutrição  das  crianças,  as
vantagens da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas
de prevenção de acidentes,  e  tenham acesso à educação pertinente e recebam
apoio para a aplicação desses conhecimentos (BURITY, 2010, p.45).  

Na Carta Africana sobre os Direitos e o Bem Estar da Criança, em 1990, a

referência ao DHAA aparece no artigo 14º, inciso 2º, que declara:  

Os Estados partes na presente Carta, assegurarão a realização integral deste direito
e, em especial, adotarão medidas apropriadas por forma a: a) Reduzir o índice de
mortalidade infantil e de crianças [...] c) Assegurar o aproveitamento de alimentos
nutritivos e o acesso a água potável; d) Lutar contra a doença e a má nutrição, no
quadro dos cuidados primários de saúde, mediante entre outras coisas, utilização de
tecnologias  apropriadas  e  disponíveis;   h)  Assegurar  que  todos  os  setores  da
sociedade  e,  em  particular,  os  pais,  as  crianças,  os  líderes  comunitários  e  os
trabalhadores comunitários conheçam e suportem os princípios básicos de saúde e
nutrição, as vantagens do aleitamento materno, higiene, do saneamento do meio
ambiente, bem, como das medidas de prevenção de acidentes e outros (BURITY,
2010, p.46).  

Não bastavam somente os preceitos jurídicos internacionais e os nacionais,

era preciso ir mais além à efetivação do DHAA, era preciso uma política nacional de

segurança alimentar que fosse capaz de operacionalizar e fornecer materialidade

aos programas e projetos no combate à fome.      

Assim, em 2006, no Brasil, após uma grande mobilização social, que contou

mais uma vez com a participação da sociedade civil e dos setores público e privado,

foi sancionada a Lei Nº 11.346 - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional -
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LOSAN, significando um avanço na promoção,  garantia e exigibilidade do direito

humano à alimentação adequada. 

A  promulgação  da  LOSAN é  referência  jurídica  e  veio  dirimir  dúvidas  no

tocante  à  temática,  bem  como  chamou  a  responsabilidade  do  poder  público

juntamente com a sociedade civil,  no que concerne articulação, monitoramento e

controle  da política  de segurança alimentar  e  nutricional,  oportunizando o amplo

acesso da sociedade aos dados já consolidados da política e as suas prospecções.

O  direito  humano  à  alimentação  adequada  ficou  assegurado  através  da

LOSAN. Ela determina ao poder público criar mecanismo de promoção do direito de

todas as pessoas ao acesso regular  e permanente a alimentos,  em qualidade e

quantidade, positivada nesse termo:  

Art. 2º - A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados
na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se
façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população (BRASIL, 2003).  

Em 04 de fevereiro de 2010, ocorreu a aprovação da Emenda Constitucional

nº  64/2010,  que  incluiu,  ao  texto  constitucional,  a  alimentação  como um direito,

demarcando uma relevante conquista no que concerne aos direitos sociais e aos

direitos humanos, demonstrando sua identidade com o princípio da dignidade do ser

humano,  bem como a  responsabilidade do Poder  Público  na sua concretização,

conforme redação abaixo:  

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância,  a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL,
2010).   

A inserção  da  alimentação  como um direito  social  no  artigo  6º  da  CF/88

demarca a conquista da pressão dos movimentos sociais para a compreensão de

que a alimentação é direito fundamental, implicando na elevação de uma categoria

mutável de diretriz de governo para o patamar de dever precípuo do Estado. Desta

forma,  anuncia  o  direito  indispensável  à  concretização  da  própria  vida  humana,

ratificando a responsabilidade do Estado para com a sua concretização, bem como a

sua ressonância para com a dignidade humana.  

Deste modo, o reconhecimento da alimentação como direito social assume o

desdobramento  dos  mínimos  e  ingressa  no  campo  dos  requerimentos

imprescindíveis,  ou  seja,  aqueles  que,  se  não  adequadamente  preenchidos,
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implicam em risco grave à condição humana (JÚNIOR, PESSANHA, MITCHELL,

2010).  

No entanto, o que se tem observado na prática é que, mesmo países como o

Brasil  que  possuem  consideráveis  avanços  normativos  e  institucionais  para  a

promoção dos direitos humanos,  continuam a enfrentar  grandes desafios  para a

efetivação dos mesmos, tais como: ações estatais concretas que exerçam as suas

obrigações, elaborando, implementando e monitorando leis, programas e políticas

públicas  sob  a  perspectiva  do  DHAA e  na  indivisibilidade  dos  direitos  humanos

incorporando de forma efetiva, dispositivos que garantam a realização prática e o

cumprimento das obrigações do DHAA. Assim, o Estado deve assumir, na prática,

suas obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o DHAA. 

A população em geral deve saber que são titulares de direitos humanos no

qual inclui o direito humano à alimentação adequada tendo a capacidade de exigir a

realização  de  direitos.  Para  tal  fim,  pressupõe  uma  crescente  mobilização  e

participação da sociedade civil, imprimindo mudanças na correlação de forças em

favor  da  redução  das  desigualdades  superando  a  histórica  cultura  autoritária,

discriminatória e paternalista que ainda insiste em prevalecer.

3. Conclusão

A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta princípios ideais a

serem  avançados  por  todas  as  nações,  não  podendo  apresentar-se  como  algo

definitivo,  haja vista,  a  historicidade dos homens.  Assim sendo, o homem tem o

desafio de, firmemente, buscar meios para aperfeiçoar os direitos no sentido amplo,

tendo por horizonte as mudanças naturais por que passa a sociedade.  

Um  destes  direitos  mais  fundamentais,  constantemente  violado  na

contemporaneidade,  é  o  direito  à  alimentação  adequada,  condição  primeira  de

existência do ser humano. Portanto, se faz cada vez mais necessário, na sociedade

moderna, políticas públicas voltadas para a garantia e para o desenvolvimento de

ações de combate à fome. 

Assim,  abordar  direitos  humanos,  principalmente,  o  DHAA,  é  lembrar  a

impotência  estatal  frente  às  discriminações,  exclusões  e  violências  do  seio  da

sociedade, é autenticar barreiras aos poderosos que, em uma situação de maior

força e poder, aproveitam-se do desconhecimento e da fragilidade das pessoas para
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atingi-las  em seus  direitos  mais  fundamentais,  em seus  direitos  mais  básicos  e

elementares.

No  Brasil,  o  reconhecimento  de  direitos  vem se  instituindo  historicamente

como  atributo  efetivo  das  políticas  sociais,  observando  a  presença  ainda  muito

marcante  do clientelismo embasado em uma cultura política  tuteladora,  que não

favorece  o  protagonismo  nem a  emancipação  das  classes  mais  subalternas  da

nossa sociedade. 

Discorrer sobre direitos humanos e DHAA significa falar de um dos dilemas

mais  cruciais  do  Brasil  e  do  mundo,  pois  ainda  é  latente  na  sociedade

contemporânea a  presença  de várias  pessoas que  se  encontram em estado de

desnutrição e de fome. Mesmo com tantos avanços internacionais e nacionais no

tocante às legislações, ainda não foi  possível  superar tal  quadro, haja vista,  não

termos ainda suplantado o desafio milenar de construir uma sociedade mais justa e

igualitária. 

É preciso lembrar que o quadro atual de garantia do DHAA ainda é incipiente,

apesar  de  alguns  avanços  significativos  na  implementação  de  programas  de

enfrentamento da fome nos grupos populacionais mais excluídos. Portanto, faz-se

necessário  extrapolar  a  cultural  do  assistencialismo,  que em diversos  momentos

impede  o  florescimento  de  políticas  e  programas  que  deixem  explícito  que  sua

implementação está vinculada à obrigação do poder público de garantir o DHAA e

tragam em seu bojo a instituição de instrumentos que permitam que os titulares de

direito possam exercer essa função.
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