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Resumo 

 

O Direito Humano à Alimentação Adequada-DHAA foi inserido na CRFB/88, no artigo 6º, no ano de 

2010, sendo considerado um direito social fundamental. Conforme o parágrafo 1º, do artigo 5º da 

CRFB/88, o Estado possui, assim, o dever de realizar o DHAA por caráter imediato. O DHAA é 

regulamentado pela Lei nº 11.346/2006, pela qual também foi instituído o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional-Sisan. Para direcionar a atuação do Estado frente a efetividade do 

DHAA, foi instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2010, obtendo 

como instrumento de realização os Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. O 

presente trabalho procurou estudar as políticas públicas descritas nos Planos mencionados, bem como 

nos seus documentos de execução, implementadas pelo Governo Federal, nos períodos abrangidos 

pelos dois Planos, entre os anos de 2012 e 2015, e entre 2016 e 2019. Objetivou-se, com isso, saber de 

que forma o Poder Executivo Federal vem atuando para efetivar o DHAA no país. Foi realizada, 

assim, uma breve análise das políticas públicas e programas sociais implementados e em execução, 

não só pelos documentos governamentais descritos, como também por consultas, em bases de dados, a 

artigos e pesquisas acadêmicas e institucionais realizadas sobre a temática. Tal análise foi articulada 

com teorias relacionadas aos direitos humanos. Foi possível perceber, pelo estudo realizado, indícios 

de que a gestão governamental do primeiro período abrangido atuou muito mais direcionada em prol 

da efetividade do DHAA, tanto pela implementação como pela continuidade de execução de 

programas e políticas públicas, se comparada às gestões abrangidas pelo segundo período. No entanto, 

também foi possível atentar para o fato de que todas as gestões pesquisadas contribuíram, de certa 

forma, para uma possível violação ao DHAA, como, por exemplo, por omissão ao movimento maciço 

e crescente de utilização de agrotóxicos no país. Assim, não há como se afirmar que o DHAA tem sido 

plenamente realizado no Brasil, por este apresentar indícios de violação, apesar de terem sido 

observados diversas atuações e iniciativas do Poder Executivo Federal em prol de sua realização, 

principalmente no primeiro período pesquisado. 

 

Palavras-chave: direitos humanos; direitos sociais; alimentação adequada; efetividade; políticas 

públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

El derecho humano a una alimentación adecuada-DHAA se insertó en el CRFB/88, en el artículo 6, en 

el año 2010, siendo considerado un derecho social fundamental. De conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 5 de la CRFB/88, el Estado tiene por lo tanto el deber de llevar a cabo el DHAA por carácter 

inmediato. La DHAA está regulada por la Ley No 11.346/2006, para la cual también se instituyó el 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-Sisan. Para dirigir el desempeño del Estado 

contra la eficacia de la DHAA, la política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se 

instituyó en 2010, obteniendo como un instrumento para la realización de los planes nacionales de 

seguridad alimentaria y nutricional. El presente trabajo buscaba estudiar las políticas públicas descritas 

en los planes antes mencionados, así como sus documentos de ejecución, implementados por el 

gobierno federal, en los períodos cubiertos por los dos planes, entre los años 2012 y 2015, y entre 

2016 y 2019. El objetivo era saber cómo el poder ejecutivo federal ha estado trabajando para hacer la 

DHAA en el país. Así, se llevó a cabo un breve análisis de las políticas públicas y los programas 

sociales implementados y ejecutados, no sólo por los documentos gubernamentales descritos, sino 

también mediante consultas, en bases de datos, a artículos e investigaciones académicas e 

institucionales. Realizado sobre el tema. Este análisis se articuló con teorías éticas relacionadas con los 

derechos humanos. Es posible percibir, a través del estudio, pruebas de que la gestión gubernamental 

del primer período abarcado estaba mucho más dirigida hacia la eficacia de la DHAA, tanto por la 

implementación como por la continuidad de la implementación de programas y políticas En 

comparación con la gestión cubierta por el segundo período. Sin embargo, también fue posible prestar 

atención al hecho de que toda la gestión investigada contribuyó, en cierto modo, a una posible 

violación de la DHAA, como, por ejemplo, por omisión al uso masivo y creciente de plaguicidas en el 

país. Por lo tanto, no hay manera de afirmar que la DHAA se haya realizado plenamente en Brasil, 

porque presenta pruebas de violación, aunque se observaron varias interpretaciones e iniciativas del 

poder ejecutivo federal a favor de su realización, principalmente en Primer período investigado. 

 

Palabras clave: derechos humanos; derechos sociales; alimentación adecuada; eficácia; políticas 

públicas 
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Introdução 

 

Inicialmente, gostaria de expor brevemente a motivação pessoal desta pesquisa. Minha 

trajetória acadêmica inclui a formação na área de Ciências Sociais e Direito, em nível de 

graduação. Durante meu percurso acadêmico, percebi um interesse maior sobre a temática dos 

direitos fundamentais e como se realiza sua efetividade na sociedade. O interesse pelo direito 

à alimentação surgiu a partir desse contexto, despertando para o fato de como um direito tão 

básico a todos os indivíduos só foi inserido como direito fundamental em nosso ordenamento 

jurídico no ano de 2010.  

Quando iniciei meus estudos no Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva, me interessei pela dimensão ética das ações do Estado. Aliando meu interesse na 

temática sobre o direito fundamental à alimentação e sobre tal dimensão do Estado, decidi 

pesquisar sobre as ações do Poder Executivo, no tocante às políticas implementadas, para a 

efetividade do direito à alimentação. 

No ano de 2004, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação- 

FAO aprovou as “Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional”, na 127ª Sessão do 

Conselho da FAO. Esse documento se caracteriza como sendo o primeiro elaborado com a 

finalidade de orientar os países-membros a colaborarem, em respectivo âmbito nacional, para 

a promoção e realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (FAO, 2015, p.III). 

 De acordo com o mesmo documento, o entendimento contemporâneo sobre o direito à 

alimentação se estabeleceu conceitualmente, nesse período, como Direito Humano à 

Alimentação Adequada- DHAA, sendo caracterizado não somente pelo direito de todos a não 

padecer da fome, mas também pelo acesso ao alimento adequado, seguro, em conformidade 

aos diferentes hábitos culturais alimentares. Conforme expresso no documento referido:  

A realização progressiva do direito à alimentação adequada exige que os Estados 

cumpram as suas obrigações pertinentes, em virtude do direito internacional, 

relativas aos direitos humanos. Estas Diretrizes Voluntárias têm por objetivo 

garantir a disponibilidade de alimentos em quantidade suficiente e de qualidade 

apropriada para satisfazer as necessidades alimentares dos indivíduos; a 

acessibilidade física e econômica universal, inclusive dos grupos vulneráveis, a 

alimentos adequados, livres de substâncias nocivas e aceitáveis no contexto de uma 

determinada cultura; ou os meios para consegui-las. (FAO, 2015, p.7) 

 

 Ainda, conforme definição dada pelo Comentário Geral número 12, do ano de 1999, 

do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de Direitos Humanos/ONU: 

 6. o direito à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e 

criança, sozinho ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico, 
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ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção. (...)” 

(COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA ONU, 

1999, p.2) 

 

 Em consonância a tal contexto, foi instituída no Brasil, no ano de 2006, a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional nº 11.346/2006-LOSAN, sendo a primeira 

legislação versando sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada como um direito de 

todos, bem como criando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- Sisan, 

responsável pela implementação de políticas públicas e ações governamentais no tocante à 

temática. A Lei referida pode ser considerada, aqui, como determinante no caráter 

obrigacional do Estado no que tange à realização do direito à alimentação adequada no Brasil.  

 No ano de 2010, o direito à alimentação foi inserido como direito social 

fundamental no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela 

Emenda Constitucional nº 64/2010. No mesmo ano, por meio do Decreto nº 7.272/2010, foi 

instituída a “Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”-PNSAN, com a 

finalidade de fomentar a implementação de políticas visando a garantia e realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e Nutricional no país. 

  Conforme a definição adotada pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Sisan)- especificamente pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea), o Direito Humano à Alimentação Adequada se caracteriza pelo direito 

de todos a não padecer da fome, e, também, pelo direito ao acesso regular, físico e econômico, 

à produção e ao consumo de alimentos seguros, sustentáveis, saudáveis, disponibilizados de 

forma “soberana, sustentável, digna e emancipatória”
1
, considerando os diferentes hábitos 

alimentares culturais. Ainda, conforme aduz Burity et al (2010, p.23), o Estado, em caráter 

obrigacional, por ser a alimentação um direito fundamental, deve: “respeitar, proteger, 

promover e prover” o direito supracitado, assegurando a não violação do direito por agentes 

ou órgãos estatais, bem como não sendo omisso à violação ou interferência desse direito por 

agentes ou grupos não estatais. Também deve promover a exigibilidade desse direito por meio 

de ações e medidas estatais.  

O presente trabalho, portanto, objetivou pesquisar sobre como o direito social 

fundamental à alimentação constitucional e infraconstitucional vem sendo realizado pelo 

Poder Executivo Federal no Brasil, por meio de suas ações governamentais. Para isso, 

pretendeu-se investigar em que medida o Estado brasileiro tem de fato assegurado, promovido 

                                                           
1
Definição dada pelo Consea. Disponível no primeiro parágrafo da plataforma do Consea. Disponível em 

<http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/conceitos/direito-humano-a-

alimentacao-adequada> 
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e realizado o direito social fundamental da alimentação, não somente no tocante ao não 

padecimento da fome, mas também em relação ao acesso regular físico e econômico à 

produção e ao consumo do alimento seguro, nutritivo e saudável por todos os indivíduos que 

se encontrem em território brasileiro, respeitando os diferentes hábitos alimentares. 

Para um melhor entendimento sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, foi 

necessário abordar, no trabalho, os conceitos e entendimentos atuais sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional, bem como o conceito sobre Soberania Alimentar. O primeiro 

conceito aduz sobre às condições de acesso ao alimento seguro e sustentável. Já o segundo, se 

relaciona ao direito de cada Estado, enquanto nação independente, de implementar políticas 

próprias para efetivar o direito à alimentação, respeitando e seguindo, porém, as diretrizes 

internacionais pactuadas sobre a questão. Ambos os conceitos serão melhor explicados 

posteriormente, assim como a relação e conexão entre os entendimentos atuais sobre 

Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania Alimentar e Direito Humano à Alimentação 

Adequada, mas importante destacar que o trabalho realizou uma pesquisa sobre a ação do 

Estado brasileiro, no tocante à efetividade do direito à alimentação, consoante a esses três 

conceitos. 

O recorte temporal optado foi a partir do ano de 2012, marco temporal de realização 

da “Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, por meio da elaboração, pelo 

Governo Federal, do primeiro “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, até o 

ano de 2019, período final de vigência do segundo “Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional”.  

O principal problema de pesquisa que orienta este trabalho se constrói quando se 

questiona até que ponto o Estado brasileiro, no recorte da esfera do Poder Executivo Federal, 

vem atuando na concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada, ou seja, 

assegurando o respeito, proteção, promoção e provento do direito supracitado, bem como sua 

não violação. A hipótese aqui levantada considera que o Estado deve atentar, na 

implementação de políticas públicas sobre alimentação, para o fato de não somente promover 

tal direito e sua efetivação, mas também por não o violar, não somente por omissão, mas 

também por demais políticas contraditórias ao que se entente por alimentação adequada como 

um direito. A atuação do Estado, portanto, no tocante à efetivação do direito à alimentação 

adequada, deveria não somente ser direcionada para ações de promoção do referido direito, 

mas também para ações que impedissem a violação de tal direito, sob pena de a alimentação 

como direito não ser de fato concretizada no país. Além disso, é considerada, aqui, a 

importância de uma significativa continuidade de ações governamentais executadas no 
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tocante à temática, sob o risco de não ser concretizado um dos aspectos que constituem o 

direito à alimentação adequada, que seria a regularidade de acesso físico e econômico à 

produção e ao consumo do alimento adequado.  

A pesquisa justifica-se pelo fato de ser relativamente recente o entendimento, em 

nosso ordenamento jurídico, a respeito do direito à alimentação como um direito social 

fundamental, bem como o próprio entendimento conceitual sobre direito à alimentação como 

direito à alimentação adequada. No mesmo sentido, também, em relação ao caráter 

obrigacional do Estado perante a realização do DHAA, sendo, portanto, considerado como 

necessário um estudo atual e aprofundado sobre a ação do Estado frente a tal temática. 

Portanto, como objetivo geral, buscou-se realizar um estudo comparativo sobre as 

ações governamentais implementadas sobre a alimentação adequada pelo Poder Executivo 

Federal, por meio de uma percepção crítica sobre como o Estado tem realizado a alimentação 

como um direito. A pesquisa foi realizada com vistas a realizar uma análise comparativa entre 

as ações governamentais federais executadas em dois períodos: entre os anos de 2012 a 2015 

e de 2016 a 2019.  

Tendo como principais fontes de pesquisa os dois Planos Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e seus respectivos documentos de avaliação de execução, a 

metodologia utilizada no presente trabalho se deu com base na análise dos documentos 

referidos, realizando, para tanto, uma revisão narrativa de artigos e estudos acadêmicos sobre 

as políticas públicas implementadas nos períodos estudados, bem como a respeito do que se  

entende sobre o direito social fundamental à alimentação adequada.  

Em relação aos objetivos específicos, o trabalho pretendeu cumpri-los conforme a 

seguinte divisão da pesquisa, em três capítulos: 

O primeiro capítulo da dissertação procurou fundamentar a pesquisa, realizando um 

breve estudo teórico- conceitual sobre o atual entendimento do direito à alimentação 

adequada, bem, como sua caracterização como direito social fundamental e suas implicações. 

Para tanto, inicialmente, no primeiro subcapítulo, foi realizada uma breve abordagem 

conceitual sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, bem como sua relação 

conceitual com o que se entende por Segurança Alimentar e Nutricional e por Soberania 

Alimentar, contextualizando a temática. Posteriormente, no segundo subcapítulo, foi realizado 

um breve estudo teórico sobre os direitos humanos e direitos fundamentais sociais, 

abrangendo o direito à alimentação, bem como a função do Estado perante sua efetividade, 

sob perspectivas jurídicas, sociológicas e bioéticas. 
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Posteriormente à fundamentação teórica, no segundo capítulo, foi realizada uma 

pesquisa sobre as políticas governamentais elaboradas e implementadas pelo Governo Federal 

brasileiro em prol da realização do direito à alimentação adequada no período entre os anos de 

2012 e 2015.  

Para tanto, no primeiro subcapítulo do capítulo dois, foram descritos os documentos 

instrumentais principais da “Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, o 

primeiro “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional” e seu respectivo “Balanço 

das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”. No segundo 

subcapítulo, foi realizada uma breve análise das políticas públicas implementadas, 

apresentadas pelo Balanço das ações do Plano. 

No terceiro capítulo, em continuidade ao capítulo anterior, foi realizada uma pesquisa 

sobre as políticas públicas sobre alimentação implementadas pelo Governo Federal no período 

entre os anos de 2016 e 2019. Tal como no capítulo 2, o primeiro subcapítulo descreveu o 

segundo “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional” e seu respectivo “Balanço 

de Execução do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”. O segundo 

subcapítulo analisou as políticas públicas implementadas, também conforme o conteúdo 

apresentado pelo Balanço de execução do Plano. 

Na conclusão da pesquisa realizada, buscou-se realizar uma síntese dos resultados 

obtidos, objetivando perceber se o Poder Executivo Federal atuou, nos dois períodos 

pesquisados, em prol da realização do direito à alimentação adequada. 
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Capítulo 1 – Breve contextualização conceitual e teórica sobre o direito fundamental 

social à alimentação adequada 

 

1.1. Entendimentos sobre alimentação adequada como um direito e sua relação com os 

conceitos sobre Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania Alimentar 

 

A “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, de 1948, previu a alimentação como 

um direito a todos os seres humanos, pelo artigo 25, inciso 1, afirmando que:  

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

 

Ainda, em 1992, o Brasil, integrou, como parte signatária, o “Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” – PIDESC/1966, pelo qual, por meio do artigo 11, 

incisos 1 e 2, alíneas a e b, é percebido o direito à alimentação, principalmente o direito ao 

não padecimento da fome, como um direito fundamental. Também, a necessidade de os países 

signatários implementarem medidas, em seus respectivos territórios, que busquem melhorias 

na produção e distribuição de alimentos saudáveis, nutritivos e sustentáveis. Assim, o artigo 

11, incisos 1 e 2, alíneas a e b do “Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais” – PIDESC/1966 preceituam que:  

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

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

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

condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a 

consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da 

cooperação internacional fundada no livre consentimento. 

 2-Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 

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

cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam 

necessárias para:  

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 

alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela 

difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos 

regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais 

eficazes dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma distribuição equitativa dos recursos alimentares mundiais em 

relação às necessidades, tendo em conta os problemas que se colocam, tanto para os 

países que importam produtos alimentares, como para os que os exportam. 

 

Os conceitos sobre alimentação e Segurança Alimentar foram sendo transformados ao 

longo de diversas décadas, intrinsecamente relacionados. No ano de 1974, em Roma, foi 

realizada a “Primeira Conferência Mundial de Alimentação”, tendo como resultado a 
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formulação da “Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição”, 

reconhecendo a alimentação como um direito humano ao não padecimento à fome e à 

subnutrição (BEURLEN, 2009, p.47). A partir de então, tratados, declarações e conferências 

se intensificaram com a finalidade de legitimar a alimentação como um direito. 

No ano de 1996, foi realizada, em Roma, a “Cimeira Mundial de Alimentação”, 

organizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura- FAO, 

sendo formulada e aprovada nessa conferência a “Declaração de Roma sobre a Segurança 

Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cimeira Mundial de Alimentação”. O conceito de 

alimentação passa então a ser determinado como um “direito de todos a terem acesso a 

alimentos seguros e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação adequada e 

com o direito fundamental de todos a não sofrer da fome” (FAO, 1996, primeiro parágrafo). 

Os Estados-membros presentes na conferência da FAO, de 1996, firmaram o 

compromisso permanente de erradicação da fome, da desnutrição e promoção da segurança 

alimentar, sendo estabelecida como meta a redução da subnutrição e da fome até a metade de 

seu grau, à época, com o prazo até o ano de 2015 (FAO, 1996, segundo parágrafo). A partir de 

então, a nível internacional, o entendimento de alimentação como um direito inclui também a 

necessidade de uma alimentação segura, saudável e nutritiva a todos os indivíduos. 

No Brasil, em 1993, no governo Itamar Franco, por meio do Decreto nº 807/1993, foi 

criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- Consea, tendo caráter 

consultivo à Presidência da República sobre políticas e demais ações governamentais 

relacionadas ao exaurimento da fome e à promoção da segurança alimentar no país
2
. O 

Consea foi criado sendo constituído por membros do governo e por membros da sociedade 

civil, representando uma inovação de diálogo entre o governo e a sociedade civil na temática 

da Segurança Alimentar e Nutricional (SILVA, 2014, p.26). O Consea foi desativado em 

1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, sendo substituído pelo Conselho da 

Comunidade Solidária, no âmbito do recém-criado “Programa Comunidade Solidária”, tendo 

como objetivo uma integração de políticas públicas para exaurir a fome e a miséria no país 

(SILVA, 2014, p.27).  

Em 1999, foi instituída, pela Portaria nº 710/1999, a “Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição”-PNAN, elaborada pelo Ministério da Saúde, estabelecendo diretrizes 

para orientação de ações governamentais no tocante ao direito à alimentação interligado à 

saúde, sobretudo ao não padecimento da fome e desnutrição (INSTITUCIONAIS, 2000, 

                                                           
2
 Informação disponível no Decreto nº 807/1993.  

Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0807.htm> 
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p.104). Importante ressaltar que, nesse contexto, diversos movimentos sociais se destacaram 

objetivando o exaurimento da fome, dentre eles o “Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida”, fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho
3
.  

No ano de 2001, em prosseguimento às diretrizes internacionais adotadas sobre a 

alimentação, foi organizada pela FAO a “Cúpula Mundial da Alimentação: cinco anos 

depois”, com o objetivo de avaliar os resultados decorrentes da implementação de ações pelos 

Estados-membros em seus respectivos territórios, após a “Cimeira Mundial de Alimentação”, 

realizada em 1996. A nível nacional, foi criado um Comitê de acompanhamento de 

implementação do “Plano de Ação da Cúpula Mundial da Alimentação da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO”, por meio do decreto nº 3.982/01. O 

direito à alimentação foi assim definido pelo Relator especial da ONU, no ano de 2002:  

O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas 

de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de 

aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade 

adequadas e suficientes, correspondentes a tradições culturais do seu povo e que 

garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, 

individual e coletiva. (BURITY, 2010, p.15) 

 

 Por decorrência da conferência organizada pela FAO, em 2001, foi formulado, no ano 

de 2004, um documento sobre as diretrizes que os Estados- membros da ONU deveriam 

seguir, intitulado “Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional”, objetivando a 

formulação de orientações aos países para concretização das metas e  compromisso firmados, 

tanto na  “Cimeira Mundial de Alimentação” quanto na “Cúpula Mundial da Alimentação : 

cinco anos depois”.  

Em consonância a tal contexto internacional, no Brasil, inserido no âmbito da 

formulação da “Política Nacional de Alimentação e Nutrição”- PNAN, no ano de 2003 foi 

recriado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- Consea, órgão do poder 

Executivo, tal como anteriormente, em caráter consultivo de assessoria à Presidência da 

República, constituído por membros do governo e membros da sociedade civil, sendo um dos 

principais responsáveis pela discussão e monitoramento sobre a implementação de políticas 

públicas relacionadas à promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada e à Segurança 

Alimentar e Nutricional. Em 2006, por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional nº 11.346/2006-LOSAN, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional- Sisan, com a finalidade de assegurar e realizar o Direito Humano à Alimentação 

                                                           
3
 Informação disponível na plataforma da “Ação da Cidadania”.  

Disponível em  <http://www.acaodacidadania.com.br/nossa-historia> 
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Adequada, bem como a Segurança Alimentar e Nutricional. Em seu artigo 2º, a LOSAN 

estabelece em relação à alimentação adequada: 

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. 

 

 O Sisan foi criado tendo como instâncias integrantes a Câmara Intersetorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional- Caisan, as Conferências Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- Consea, 

bem como demais órgãos, entidades e instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que 

atuem sobre a temática.  

Não obstante o fato de o Brasil já ser signatário, desde o ano de 1992, do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (1966), no qual previa 

a alimentação como um direito a todos, no ano de 2010, por meio da Emenda Constitucional 

nº 64/2010, o direito à alimentação foi inserido e consolidado como direito social 

fundamental, no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Ainda no mesmo ano, foi instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional-PNSAN, por meio do Decreto nº 7.272/2010, objetivando orientar medidas 

estatais em prol da garantia e realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da 

Segurança Alimentar e Nutricional no país. Tal Política estabeleceu a criação de Planos 

Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional- PLANSANs, como principais instrumentos 

de formulação de metas e objetivos a serem cumpridos pelo Governo Federal, no tocante à 

implementação das ações. Foram elaborados dois Planos, sendo o primeiro com vigência 

entre os anos de 2012 e 2015, e o segundo, entre os anos de 2016 e 2019. 

Todas essas medidas foram instituídas em consonância às diretrizes internacionais 

formuladas pela FAO, mencionadas anteriormente, com a finalidade de assegurar, promover e 

concretizar o Direito Humano à Alimentação Adequada, intrinsecamente relacionada à 

Segurança Alimentar e Nutricional, respeitando a Soberania Alimentar.  

O conceito de alimentação adequada, assim, se estabeleceu e foi definido como um 

direito ao acesso regular e permanente físico e econômico a uma alimentação, ou condições 

de produção, de alimentos seguros, nutritivos, saudáveis, sustentáveis, e sendo culturalmente 

aceitos (BEURLEN, 2009, p.51), não sendo mais restrito somente ao não padecimento da 

fome e desnutrição, outrora estabelecido.  
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A respeito do conceito sobre Segurança Alimentar e Nutricional, o artigo 3º da Lei nº 

11.346/2006 estabelece seu conceito legal, assim sendo: 

Artigo 3º 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. 

 

Ainda na mesma lei, o artigo 4º, incisos I a VI, bem como o artigo 5º, descrevem os 

aspectos característicos da Segurança Alimentar e Nutricional, sendo:  

Art. 4
o
  A segurança alimentar e nutricional abrange: 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em 

especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, 

da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da 

distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e 

da redistribuição da renda; 

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,  incluindo-se 

grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade 

social; 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 

alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos 

de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da 

população; 

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação;  

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas 

de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas 

características culturais do País. 

Art. 5
o
  A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança 

alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a 

primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. 

 

Assim, percebe-se que o entendimento do direito à alimentação adequada se relaciona 

diretamente ao conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, estando o direito ao acesso ao 

alimento seguro a integrar e constituir o direito à alimentação adequada. A alimentação 

adequada somente pode ser garantida se forem fornecidas as condições necessárias ao acesso 

ou produção a um alimento nutritivo, seguro, saudável e sustentável, respeitando os hábitos 

alimentares de cada cultura ou localidade. E cada Estado, conforme o conceito de Soberania 

Alimentar, trazido pelo artigo 5º da Lei nº 11.346/06, descrito anteriormente, possui o direito 

de definir suas próprias políticas públicas e demais medidas estatais para promover e 

concretizar o Direito Humano à Alimentação Adequada de forma soberana, seguindo, no 

entanto, as diretrizes internacionais compromissadas. 

O sociólogo Irio Conti (2009, p.30-31) aduz sobre uma relação de interdependência 

entre os três conceitos acima mencionados, entendendo que o Direito Humano à Alimentação 

Adequada corresponderia ao acesso ao alimento como um pressuposto fundamental de 

efetividade da dignidade humana; o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 
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corresponderia à garantia das condições necessárias para efetivar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada; já o conceito de Soberania Alimentar estaria interligado à 

necessidade e ao direito de cada Estado ser soberano no que tange a políticas econômicas e 

sociais, em conformidade às características regionais, sociais e culturais de seu povo e 

território, respeitando os hábitos e tradições alimentares de cada região. Nas palavras do 

sociólogo: 

Cada um destes conceitos tem sua especificidade, mas existe uma ligeira relação que 

poderíamos chamar de uma relação de interdependência entre eles. O DHAA, por 

exemplo, implica na compreensão do acesso ao alimento como um direito humano 

fundamental para garantir a dignidade humana; a SAN explicita um conjunto de 

condições e características que precisam ser garantidas para que haja uma 

alimentação adequada e saudável; finalmente, a Soberania Alimentar enfatiza a 

importância da autodeterminação política e econômica de cada país, cada povo e 

cada território na definição soberana de seus sistemas alimentares de acordo com 

seus hábitos e tradições culturais. Portanto, as três concepções se desdobram em 

articulações e práticas que, cada uma a seu modo, visam garantir melhor qualidade 

de vida e cidadania ao povo. (CONTI, 2009, p.30-31) 

 

Josué de Castro, importante geógrafo e teórico da década de 1940, realizou estudos 

inovadores, à época, sobre a temática da fome e desnutrição no Brasil. Publicou em 1946 o 

primeiro exemplar do livro “Geografia da fome”, pelo qual discorre sobre o retrato de tal 

problemática no país, relacionando à extrema desigualdade social e econômica existentes. No 

livro, o autor realizou um mapeamento sobre o espectro do padecimento à fome por cada 

região do país, aduzindo sobre tal problemática sob a afirmação de que a fome seria um 

produto da história colonial do país (DE CASTRO, 1984, p.267). Isso devido às elites 

colonialistas brasileiras, principais detentoras do poder político, por meio das diversas formas 

e mecanismos de domínio, historicamente terem agido conforme interesses próprios e do 

capital estrangeiro, visando lucrar em cima dos diversos aspectos produzidos no país, em 

detrimento de atender aos interesses e anseios básicos da população brasileira. O acesso ao 

alimento estaria dentro dessa lógica colonialista, acarretando no padecimento à fome. 

 Assim, o autor defende que a produção agrícola brasileira se realizou pela mesma 

lógica colonialista histórica, por meio do incentivo político oligárquico a proprietários de 

terras latifundiários, com fins de atender ao capital estrangeiro, não priorizando a questão da 

alimentação interna da população à política agrícola. Nas palavras do autor: 

Sob o influxo desta política antinacional cultivaram-se com métodos vampirescos de 

destruição dos solos os produtos de exportação, monopolizados por meia dúzia de 

açambarcadores da riqueza do país, construíram-se estradas de ferro exclusivamente 

para ligar os centros de produção com os portos de embarque destes produtos e 

instituiu-se uma política cambial a serviço destas manipulações econômicas. Por trás 

desta estrutura com aparência de progresso — progresso de fachada — 

permaneceram o latifúndio improdutivo, o sistema da grande plantação escravocrata, 

o atraso, a ignorância, o pauperismo, a fome. (DE CASTRO, 1984, p.270) 
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 Josué de Castro, afirma, assim, que o país necessitava de um “desenvolvimento 

econômico- social autêntico” (DE CASTRO, 1984, p.272), ou seja, um desenvolvimento 

econômico estrutural que visasse, de fato, a diminuição das desigualdades sociais, 

consistindo, essas últimas, em produtos de uma histórica construção política elitista 

colonialista, sobretudo o desigual acesso às condições de uma alimentação nutritiva pela 

população. O autor também defende a existência de um investimento econômico proporcional 

nas diferentes regiões do país, tendo como base a distribuição de recursos produzidos no país.  

Em sentido parecido, Casemiro et al (2010, p.2086-2087), discorrem sobre os fatores 

que resultam e resultaram possíveis violações ao Direito Humano à Alimentação Adequada 

no Brasil, sendo tais violações o padecimento da fome, desnutrição e má nutrição da 

população, insegurança alimentar e não respeito aos hábitos alimentares de cada grupo social. 

Para os autores, a problemática de escassez do acesso a alimentos seguros, nutritivos e 

saudáveis no país poderia ser resultante de diversas manifestações sociais construídas 

historicamente, e ainda em atuação no país, de acordo com interesses das elites econômicas e 

políticas do Brasil colonialistas, com a finalidade de atender aos interesses econômicos e 

políticos internacionais, em detrimento dos anseios alimentares da população brasileira.  

Considerando e interligando o DHAA ao direito à saúde, como direitos sociais 

fundamentais, Farena (2016, p.42) define o Direito Humano à Alimentação Adequada como  

um direito de todos a uma alimentação pela qual se obtenha nutrientes vitais e suficientes 

necessários para o indivíduo não padecer da fome e da subnutrição, que não comprometa a 

saúde dos indivíduos, respeitando o hábito alimentar cultural e regional respectivo de cada 

localidade e grupo social.  

A promoção e realização do referido direito, assim, se daria por meio do fornecimento 

de condições pelo Estado à população a fim de proporcionar o acesso regular, físico e 

econômico, à produção e consumo de alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, respeitando 

os hábitos alimentares culturais de regiões e grupos sociais distintos, atentando para as 

condições específicas de grupos populacionais que padecem da fome e da subnutrição. E 

essas condições devem ser garantidas pelo Poder Público, consoante à definição de Segurança 

Alimentar e Nutricional, por meio de execução de políticas, elaboração normativa e 

cumprimento das leis, por cada Estado, de forma autônoma, que assegurem e efetivem o 

DHAA. A realização do DHAA, assim, pressupõe a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional, tendo em vista o respeito à autonomia de cada Estado em promover políticas e 

ações em conformidade com a particularidade cultural, social e econômica de cada região 

nacional, ou seja, o respeito à Soberania Alimentar.  
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Sendo então o DHAA um direito fundamental social, se caracteriza como um direito 

prestativo de realização imediata pelo Estado, devendo esse garantir, respeitar e implementar 

não só o direito à alimentação, como também os demais direitos sociais (PIOVESAN, 2004, 

p.22). O poder público deve, conforme o caráter obrigacional do Estado frente ao direito 

fundamental social da alimentação, implementar ações que promovam e realizem o Direito 

Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional, efetivando, assim, o 

direito à alimentação adequada. 

 

1.2 Os direitos humanos e o direito fundamental social à alimentação adequada  

 

Este subcapítulo irá fazer uma abordagem sobre o que se entende por direitos 

fundamentais e sociais, sua garantia pelo Estado e sobre sua concretização social, sob os 

pontos de vista conceituais jurídico, sociológico e bioético. Importante destacar que, apesar de 

existirem diversas correntes teóricas jurídicas sobre a temática, e todas possuírem 

importâncias em alto grau, este trabalho irá se restringir à linha teórica pós-positivista sobre 

os direitos fundamentais sociais por ser considerada, aqui, a corrente que melhor se aprofunda 

sobre a temática. 

Os direitos humanos foram consagrados, a nível internacional, pela “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”, de 1948, no período pós-segunda guerra mundial. 

Posteriormente, foram legitimados por diversos tratados e pactos internacionais, tais como a 

“Convenção Americana de Direitos Humanos” (ou “Pacto de San José da Costa Rica”), de 

1969, o “Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos”, o “Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, a “Declaração de Direitos Humanos de Viena”, 

dentre outros, possuindo como principal norteio o princípio da dignidade humana.  

Conforme preceitua Norberto Bobbio (2004, p.19), a “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos” traz uma “afirmação dos direitos universal e positiva”. Isso porque os 

direitos humanos são reconhecidos como direitos de todos os seres humanos, a nível universal 

e internacional, não se restringindo a fronteiras estatais, além de serem assegurados pela 

positivação na Declaração. Nas palavras do autor: 

A Declaração Universal contém em germe a síntese de um movimento dialético, que 

começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na 

particularidade concreta dos direitos positivos, e termina na universalidade não mais 

abstrata, mas também ela concreta, dos direitos positivos universais. (BOBBIO, 

2004, p.19) 
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Ainda, Bobbio, ao discorrer sobre os direitos humanos, indaga a respeito de um 

possível caráter absoluto e inato deles, defendido pelo jusnaturalismo, aduzindo que, por 

serem produtos de construções históricas, e sendo passíveis de restrição, conforme dado 

contexto fático, não poderiam assim serem absolutos e metafísicos ao ser humano. Na 

verdade, para o autor, a principal problemática em relação aos direitos humanos não seria o 

caráter justificativo desses direitos, mas sim como proteger, assegurar e exigir juridicamente e 

politicamente os mesmos. Conforme aduz Bobbio: 

A efetivação de uma maior proteção dos direitos do homem está ligada ao 

desenvolvimento global da civilização humana. É um problema que não pode ser 

isolado, sob pena, não digo de não resolvê-lo, mas de sequer compreendê-lo em sua 

real dimensão. Quem o sola já o perdeu. Não se pode pôr o problema dos direitos do 

homem abstraindo-o dos dois grandes problemas de nosso tempo, que são os 

problemas da guerra e da miséria, do absurdo contraste entre o excesso de potência 

que criou as condições para uma guerra exterminadora e o excesso de impotência 

que condena grandes massas humanas à fome. Só nesse contexto é que podemos nos 

aproximar do problema dos direitos com senso de realismo. (...) (BOBBIO, 2004, 

p.25) 

 

Ainda sobre um possível entendimento dos direitos humanos como imutáveis e 

absolutos, o autor Celso Lafer (1997) menciona que Hannah Arendt discorre sobre tais 

direitos como produtos de construções históricas e humanas por comunidades políticas, pelo 

qual a cidadania seria entendida pelo direito do indivíduo a exercer seus direitos, tendo como 

finalidade a efetiva participação e pertencimento ao espaço público comum (LAFER,1997, 

p.57). E a viabilidade de tal feito passaria por uma “tutela internacional” (LAFER, 1997, 

p.58), de ordem global, indo além das esferas nacionais, de modo a esvaziar possíveis 

processos nacionais sociais e políticos tidos como totalitários. Ainda, o autor aduz que Arendt 

defende que um sistema jurídico se torna frágil quando a racionalidade lógica que o constitui 

não consegue perceber práticas de organizações sociais totalitárias, advindas de processos 

sociais e políticos constitutivos das mesmas esferas valorativas desse respectivo sistema 

jurídico. Com um sistema jurídico incapaz de perceber práticas de organizações sociais e 

políticas totalitárias, os seres humanos acabariam por serem considerados, por diversas 

manifestações sociais, como descartáveis, contrariamente à concepção do indivíduo enquanto 

pessoa que se constitui como fundamento da ordem jurídica pelos direitos humanos (LAFER, 

1997, p.57). 

 Sobre a formulação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, de 1948, o 

sociólogo português Boaventura de Souza Santos (2010, p.444-445), critica seu processo de 

formulação, aduzindo que a Declaração foi construída sob forte influência liberal ocidental, 

tendo sido reconhecidos, majoritariamente, os direitos individuais, bem como direitos civis e 

políticos, em detrimento de direitos de cunhos social, econômico e cultural. O autor destaca 



22 
 

que o direito à autodeterminação dos povos se apresenta como uma das exceções ao 

reconhecimento restrito acima descrito, porém, mesmo assim, não foi estendido a países que 

permaneciam sob domínio colonial europeu, o que, além de outros aspectos, contrasta o 

caráter universalista da Declaração. Por decorrência desse processo de construção da 

Declaração, houve certo direcionamento de pautas e políticas internacionais sobre os direitos 

humanos sob o viés de interesses capitalistas dos Estados ocidentais hegemônicos 

economicamente.  

No que diz respeito ao entendimento dos direitos humanos e fundamentais no contexto 

nacional, e justificando a escolha do presente trabalho pela linha teórica jurídica pós-

positivista, é considerado, aqui, que tal corrente se aprofunda melhor sobre a temática dos 

direitos humanos e fundamentais. Como bem afirmou Fábio Comparato (1998, p.6), o 

entendimento sobre os direitos fundamentais e direitos humanos acaba por extrapolar a 

concepção exclusiva da ordem estatal como fundamento e legitimação procedimental dos 

direitos, conforme defende a corrente positivista do direito. Tampouco, não seria possível 

teorizar sob a corrente jusnaturalista do direito, pois os direitos fundamentais e humanos não 

serão, aqui, considerados como naturais e transcendentais ao indivíduo. Acredita-se, aqui, que 

para discorrer sobre direitos humanos e fundamentais deve- se levar em conta a gama de 

princípios, valores e conteúdos de cunhos moral e fáticos que tais temáticas implicam, por 

meio de uma “nova hermenêutica constitucional” (BARROSO, 2003, p.147), isto é, uma 

corrente teórica de interpretação do ordenamento jurídico abrangendo as relações entre regras 

e normas jurídicas, princípios e aspectos valorativos fáticos que permeiam os respectivos 

ordenamentos jurídicos.  

Para Cléve (2003, p.1-2), tal corrente seria uma “dogmática constitucional 

emancipatória”, em contraponto à “dogmática da razão do Estado”. A “dogmática 

constitucional emancipatória” preceitua que a dignidade da pessoa humana se caracteriza 

como a concepção central da finalidade constitucional, se manifestando na efetividade dos 

princípios, normas e direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Já a “dogmática da 

razão do Estado” estaria inserida em um escopo mais positivista, priorizando o papel e 

atuação do Estado e o pleno funcionamento de suas instituições como fundamental ao 

entendimento do direito constitucional (CLÉVE, 2003, p.1-2). A Carta constitucional, pela 

“dogmática constitucional emancipatória”, só seria de fato concretizada se somente seus 

direitos fundamentais, princípios e demais elementos se realizassem, tendo como fundamento 

a pessoa humana e sua dignidade. Nas palavras do constitucionalista José Afonso da Silva, a 

dignidade da pessoa humana consiste em um “valor supremo, num valor fundante da 
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República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é apenas um 

princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica e cultural” 

(DA SILVA, 1998, p.92). 

A respeito do que se entende por direitos fundamentais, Ingo Sarlet (2012), também 

importante teórico da corrente pós-positivista, traz uma definição objetiva para tais direitos, 

os diferenciando dos direitos humanos propriamente dito. Os direitos fundamentais seriam o 

agrupamento de direitos e liberdades legitimados e tendo como base os direitos humanos, 

garantidos institucionalmente pelo Estado, sendo positivados no texto constitucional 

respectivo de cada país. Possuem, assim, os direitos fundamentais, como característica base, o 

caráter de fundamentação do ordenamento jurídico de cada Estado (SARLET, 2012, p.18). 

Tal caracterização de positivação pela Carta Magna diferenciaria os direitos fundamentais dos 

direitos humanos, ainda que sejam relacionados e conectados entre si. Os direitos 

fundamentais, assim, seriam direitos humanos que foram fundamentados, e, com isso, 

inseridos no texto constitucional, positivados hierarquicamente nos respectivos ordenamentos 

jurídicos (SARLET, 2012, p.18). O autor também destaca que os direitos humanos estariam 

relacionados ao direito internacional, a tratados e acordos internacionais que tenham como 

principal norte a dignidade humana (SARLET, 2012, p.19). Ao se referir, portanto, aos 

direitos fundamentais, esses seriam relacionados ao ordenamento jurídico de cada Estado.  

 Assim, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu Título II, sendo especificados como direitos e deveres 

individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e regramento dos 

direitos políticos, nos capítulos I, II, III, IV e V, respectivamente, do Título II. Conforme aduz 

Ingo Sarlet (2012, p.46), os direitos fundamentais se constituem como a “essência” do Estado 

Democrático de Direito, sendo o pilar das Constituições Federais dos respectivos Estados. A 

teoria dimensional dos direitos fundamentais, utilizada majoritariamente pelos teóricos do 

direito, consideram tais direitos como complementares entre si, sendo indivisíveis e 

interconectados. Os direitos mencionados podem, porém, serem classificados em direitos 

fundamentais da primeira dimensão, da segunda dimensão e da terceira dimensão, já que 

foram consolidados em diferentes contextos históricos e políticos, tendo implicações distintas 

(SARLET, 2012, p.47). 

Os direitos fundamentais da primeira dimensão seriam os de influência política, à 

época de sua concretização, liberal do século XVIII. Seriam os direitos dos indivíduos face a 

arbitrariedades estatais, sob um aspecto defensivo, não podendo o Estado intervir de modo 

fundamentalmente limitador a esses direitos (SARLET, 2012, p.32). São direitos da primeira 
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dimensão os direitos à propriedade, liberdade, vida, ao tratamento igual a todos diante da lei, 

direitos de cunhos civil e político. 

Os direitos da segunda dimensão possuem como cunho ideológico, manifestado, 

inicialmente, no século XIX, e amplamente no século XX pós-guerra, o princípio da justiça 

social, bem como pressupõe a necessária ação do Estado para sua concretização. O Estado 

possui, aqui, caráter prestacional, como garantidor desses direitos (SARLET, 2012, p.33). 

São, assim, os direitos de segunda dimensão denominados direitos sociais, por serem 

entendidos como direitos de todos os indivíduos inseridos em uma comunidade, sociedade 

sob a égide do princípio da justiça social.  

Por fim, os direitos de terceira dimensão, ou direitos de solidariedade e de 

fraternidade, se caracterizam como direitos difusos, não contemplando, em específico, 

determinados interesses individuais ou de grupos sociais. Sarlet (2012, p.34) afirma que tais 

direitos surgem em um contexto contemporâneo de emancipação social em muitas 

localidades, inserção social tecnológica, preocupações em maior escala com o meio ambiente, 

dentre outros. São direitos fundamentais de terceira dimensão, por exemplo, o direito à 

autodeterminação dos povos, à paz, ao desenvolvimento sustentável, proteção ao meio 

ambiente, dentre outros. O autor ressalta sobre a dificuldade de positivação de tais direitos nas 

Constituições Federais de cada Estado, porém destaca que muitos estão inseridos em tratados, 

acordos e demais documentos internacionais.  

Há, também, autores que defendem a existência de uma quarta e uma quinta 

dimensões dos direitos fundamentais. Paulo Bonavides (2008) discorre sobre isso, defendendo 

como quarta dimensão a democracia e o pluralismo social- como aspecto constitutivo da 

democracia- e, como quinta dimensão, o direito à paz. O reconhecimento da democracia como 

direito fundamental de quarta geração, para o autor, seria necessário devido às novas 

manifestações de direitos fundamentais inseridos em modelos constitucionais ocidentais 

contemporâneos, em específico em relação à países pós-regimes ditatoriais de governo, em 

transição para regimes democráticos. A democracia, como um direito, assim, estaria inserida 

em uma nova dimensão por ser direito não somente dos indivíduos, ou difusos, mas também 

como direito de cada Estado enquanto nação. A paz deveria ser caracterizada como um direito 

de quinta dimensão, para o autor, pois, inserido na terceira e quarta dimensões, careceria de 

uma completa abordagem e consideração, por possuir elementos caracterizadores complexos, 

caracterizados como “condição indispensável ao progresso de todas as nações, grandes e 

pequenas, em todas as esferas” (BONAVIDES, 2008, p.83). A paz, como um direito, assim, 

para o autor, deveria estar inserida em uma nova dimensão, por ser condição fundamental de 
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desenvolvimento e aplicação dos demais direitos fundamentais, bem como de um regime 

democrático efetivo, tendo como norteio o princípio democrático da justiça social. Salienta-

se, no entanto, que, conforme afirma Sarlet (SARLET, 2012, p.45), a doutrina jurídica 

majoritária não reconhece a consolidação de uma quarta e uma quinta dimensão dos direitos 

fundamentais, apesar de muitos autores considerarem a respectiva tese jurídica de Bonavides. 

A respeito dos aspectos caracterizadores dos direitos fundamentais, Sarlet (2002, 

p.336-337) aduz, ainda, sobre a existência de uma “dupla fundamentabilidade” que 

caracterizam os direitos fundamentais. A primeira fundamentabilidade seria de cunho formal, 

já mencionada anteriormente, que seria a positivação desses direitos na Carta constitucional. 

Os direitos fundamentais teriam, assim, posição hierárquica superior ante aos demais direitos 

constantes no ordenamento jurídico, não podendo serem facilmente modificados pelo Poder 

Legislativo, e vinculando diretamente o Estado, consoante ao artigo 5º, § 1º da CRFB/88, bem 

como a sociedade, à sua aplicabilidade imediata e o respeito a tais normas jurídicas. A 

segunda fundamentabilidade, material, estaria relacionada à “relevância do bem jurídico 

tutelado pela ordem constitucional” (SARLET, 2002, p.336), ou seja, a importância social 

fática e valorativa dos respectivos conteúdos jurídicos contemplados por cada direito 

considerado como fundamental. 

 Ronald Dworkin (2002) sustenta uma teoria alternativa liberal do direito face a uma 

teoria jurídica que o autor denomina como “teoria dominante do direito” (DWORKIN, 2002, 

p.VII) britânica e anglo-saxã, fundamentada no positivismo jurídico, bem como no 

pensamento utilitarista das instituições jurídicas. Para o autor, a aplicabilidade do direito não 

se deve restringir à formalidade dos regramentos jurídicos existentes, expressos por 

manifestações políticas-sociais, bem como as práticas institucionais do direito não devem ser 

entendidas exclusivamente como tendo a finalidade de promoção do bem-estar dos 

indivíduos.  

O autor discorre sobre sua teoria alternativa do direito, aduzindo que a mesma deve 

abranger aspectos sobre a legislação das leis, as decisões judiciais e critérios de observância 

das leis pelos cidadãos. Em relação à legislação, o autor afirma que devem ser observados 

tanto os critérios de legitimidade dos indivíduos elencados para a formulação das leis, bem 

como de conteúdo e tipologia de produção legislativa. No que tange aos aspectos das decisões 

judiciais, a teoria alternativa do direito, proposta pelo autor, deve contemplar tanto padrões 

que sustentem decisões judiciais em casos fáticos de soluções difíceis, quanto aspectos morais 

que levem em consideração questionamentos sobre as decisões judiciais. Em relação aos 

critérios de observância das leis pelos cidadãos, o autor defende que a teoria alternativa deva 
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atentar para reflexões axiológicas quanto ao cumprimento das leis, bem como em relação às 

motivações e finalidade da aplicabilidade social do direito enquanto sistema. 

Assim, Dworkin defende uma nova concepção sobre as teorias do direito existentes, 

tanto do ponto de vista “normativo” como do ponto de vista “conceitual” (DWORKIN, 2002, 

p.VIII), aduzindo que a argumentação jurídica deve atentar para os princípios morais que 

norteiam e refletem o direito, tanto nas decisões judiciais como em demais esferas de 

aplicabilidades do direito, inseridos em dado sistema jurídico. De acordo com o autor, se for 

considerada a existência de aspectos morais do direito, abrangendo os princípios como parte 

do ordenamento jurídico que podem fundamentar sua aplicabilidade, a efetividade dos direitos 

pode ser melhor realizada, sobretudo dos direitos fundamentais.  

Ainda em relação ao que se entende por direitos fundamentais, Alexy (1999, p.61) os 

determina como sendo direitos que necessitam de proteção e fomentação primordial pelo 

Estado e ordenamento jurídico. O autor considera os direitos fundamentais por um caráter 

ambíguo de, por um lado serem o esteiro das Constituições Federais nacionais, e, por outro, 

terem “validez universal” (ALEXY, 1999, p.67), ou seja, possuírem uma essência 

principiológica transnacional, tendo como fundamento universal a proteção à dignidade da 

pessoa humana, positivada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

 A respeito da existência de uma teoria jurídica que discorra sobre os direitos 

fundamentais, Alexy (2015, p.41-42) atenta para o risco desses direitos serem fundamentados 

tanto por uma teoria única, somente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, como de 

uma teoria combinada, constituída por múltiplas funções, estruturas e finalidades dos direitos 

fundamentais. Em relação à uma teoria única dos direitos fundamentais, afirma que as 

matérias reguladas por esses direitos são de grau demasiadamente complexos e múltiplos, não 

podendo ter como justificação da teoria um único fundamento restrito ao princípio universal 

da dignidade da pessoa humana. Em relação à teoria combinada, o autor também explicita 

suas críticas devido ao risco de uma combinação de teorias, as quais se fundamentam em 

diversas ideias gerais, acabar por se tornar abstrata e vazia demais. Assim, propõe uma teoria 

integrativa dos direitos fundamentais, tendo em vista os conceitos estruturais dos direitos 

fundamentais, suas fundamentações e suas práticas inseridas no sistema jurídico (ALEXY, 

2015, p.43-44). O estudo jurisprudencial dos direitos fundamentais estaria fortemente 

interligado a esta teoria.  

Para um melhor entendimento sobre a teoria integrativa dos direitos fundamentais, 

Alexy (2015) discorre sobre a problemática do que seriam entendidos e considerados como 

normas de direitos fundamentais. Para o autor, regras e princípios seriam considerados como 
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normas jurídicas, por estarem inseridos na esfera do “dever-ser” (ALEXY, 2015, p.87). 

Reconhecendo princípios como normas jurídicas, assim como as regras jurídicas, a 

identificação da diferença entre regras e princípios seria o ponto- chave para o entendimento 

sobre uma teoria integrativa. Princípios, assim, seriam “mandamentos de otimização” 

(ALEXY, 2015, p.90), isto é, normas as quais abrangem situações fáticas e jurídicas em um 

grau muito abrangente, não prevendo casos em específico. Já as regras seriam normas as quais 

possuiriam “determinações” (ALEXY, 2015, p.91) em relação às possibilidades fáticas 

específicas, contendo, pois, especificidade maior de grau de abrangência de casos factuais.  

Ainda em relação à diferença necessária entre regras e princípios, para uma teoria 

fundamentada dos direitos fundamentais, bem como sua validade e aplicabilidade no 

ordenamento jurídico, Alexy (2015, p.90-92) discorre sobre a existência de situações em que 

os princípios entrassem em conflito entre si e, também, o mesmo em relação às regras, quando 

aplicados a casos reais. Seria o fenômeno jurídico de colisões entre normas jurídicas de 

direitos fundamentais. A partir disso, o autor defende que a forma de colisão e resolução entre 

regras seria diferenciada da forma de colisão entre princípios. No que tange à colisão de 

regras, o que se deve observar é a validade das mesmas, de modo que a resolução se daria 

com a declaração de invalidez de uma das regras conflitantes dentro do ordenamento jurídico, 

ou por meio da “cláusula de exceção” (ALEXY, 2015, p.92), isto é, a possibilidade jurídica, 

dentro do ordenamento, de extinção do respectivo conflito entre regras.  

Já em relação à colisão entre princípios, diferentemente das regras, a resolução do 

conflito não poderia se dar com uma declaração de invalidez, ou com a cláusula de exceção, 

devido à ausência de escopo jurídico no ordenamento para tais feitos. A colisão deveria ser 

solucionada, assim, por meio do sopesamento dos interesses em conflito pelos princípios. Ou 

seja, visto o caso concreto, deveria ser observado qual interesse teria um “peso” maior em 

detrimento do outro interesse. Assim, o princípio que representasse um interesse de maior 

grau, conforme o caso concreto, restringiria a abrangência do outro princípio na específica 

situação fática. E para se medir qual interesse teria maior grau de incidência no caso, o autor 

formulou a “lei de colisão” (ALEXY, 2015, p.99), pela qual recorre-se à “precedência 

condicionada” (ALEXY, 2015, p.96), entendendo como precedência condicionada as 

condições jurídicas que motivam e justificam um princípio ter precedência sobre o outro no 

fenômeno da colisão. Ou seja, ocorrendo a colisão entre princípios específicos, o fator 

resolutivo para tal conflito seria a fundamentação de determinada norma jurídica válida e em 

vigor no ordenamento jurídico, bem como a consequência jurídica fática atribuída a tal norma. 

Uma teoria que fundamentasse os direitos fundamentais, assim, deveria, então, abranger as 



28 
 

diferenças constitutivas, de fundamentações, bem como de aplicabilidade entre regras e 

princípios, dentro do ordenamento jurídico, por serem elementos constitutivos das normas 

jurídicas dos direitos fundamentais.   

A respeito da efetividade dos direitos fundamentais, importante diferenciar o que se 

entende por efetividade, eficácia social e eficácia jurídica. Barroso (1994, p.35) traz uma boa 

definição, aduzindo que a efetividade e a eficácia social possuem definições semelhantes, 

sendo a concretização das normas previstas no ordenamento jurídico no mundo fático, ou seja, 

a realização dos direitos pela e perante a sociedade, se relacionando aos mecanismos de 

aplicação e realização das normas jurídicas na esfera social. Já a eficácia jurídica diz respeito 

à capacidade de a regulação da norma, por seus aspectos formais, produzir efeitos na 

sociedade, em sua aplicabilidade (DA SILVA
4
, 1968 apud BARROSO, 1994, p.35).  

Assim, no que tange à efetividade dos direitos fundamentais, autores como Daniel 

Sarmento (2009, p.125-126) defendem que essa deve ser direta e imediata nas relações 

privadas, isto é, entre indivíduos, e, também, pelo Estado. Os direitos fundamentais, portanto, 

geram direitos e deveres aos indivíduos tanto de cunho negativo como positivo, isto é, não só 

afirmam o que deve ser, mas também o que não pode ser, tanto na esfera pública Estado-

sociedade como na privada, entre indivíduos. Porém, Sarmento atenta para o risco de tal 

incidência dos direitos fundamentais sobre as relações privadas acabar por gerar interferência 

nas liberdades individuais, não podendo, assim se dar de forma que interfira sobre questões 

existenciais dos indivíduos (SARMENTO, 2009, p.126-127).  

Ainda sobre a efetividade dos direitos fundamentais, Lênio Streck (2008, p.261-262), 

afirma que o entendimento sobre a garantia e a realização desses direitos a todos os indivíduos 

se interconecta, diretamente, ao próprio entendimento de Estado Democrático de Direito, 

fundamentado nas ideias de justiça social e igualdade. Assim, a fundamentação e existência 

dessa concepção de Estado pressupõe a eficácia social dos direitos fundamentais.  

No tocante à vinculação do Estado, por seus três Poderes, aos direitos fundamentais, 

Flávia Piovesan (2004, p.37) defende que se caracteriza não somente como uma “obrigação 

jurídica” do Estado, mas também como uma obrigação moral, não só sob o ponto de vista 

constitucional, mas, inclusive, por meio de pactos e tratados compromissados 

internacionalmente. Assim, também em relação aos direitos sociais fundamentais, pelos quais 

o Estado deve “realizar prestações positivas” (DUARTE, 2004, p.114) à sociedade, não se 

                                                           
4
 DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT, 1968 
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abstendo ou se omitindo, mas sim cumprindo sua responsabilidade perante a efetividade de 

tais direitos e à realização da justiça social. 

Inseridos no escopo dos direitos fundamentais, os direitos sociais são assim entendidos 

constitucionalmente, e majoritariamente pela doutrina jurídica, juntamente aos direitos 

individuais, civis, políticos e difusos. Estão previstos no capítulo II do Título II do texto 

constitucional, o qual versa sobre as garantias e direitos fundamentais, precisamente no artigo 

6º da CRFB/88, o qual preceitua: 

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

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

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

Constituição. 

 

São considerados, então, conforme tal artigo, como direitos sociais: a alimentação, 

educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção 

à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Dentro dessa perspectiva, a 

garantia e efetividade do direito à alimentação adequada, como um direito social, se 

interligam à efetividade dos demais direitos sociais previstos em nosso ordenamento 

constitucional, em uma relação de interdependência e indivisibilidade entre esses direitos e os 

demais direitos fundamentais (PIOVESAN, 2004, p.22). 

Ainda em relação à efetividade dos direitos fundamentais sociais, muitos teóricos 

jurídicos defendem formas de limitações na aplicabilidade desses direitos. Por influência do 

direito alemão, a teoria denominada “reserva do possível” aduz que a realização de todos os 

direitos sociais poderia ultrapassar o orçamento previsto de gastos públicos nos respectivos 

países, devendo, por isso, atentar para a necessidade e razoabilidade da prestação pretendida 

(MÂNICA, 2015, p.13-14) dos direitos sociais. O Estado se restringiria, por essa teoria, no 

que tange ao seu dever prestacional dos direitos sociais, a garantir e realizar as condições 

básicas, um mínimo existencial, de subsistência digna aos indivíduos (CUNHA, 2015, p.99).  

No entanto, tal concepção de aplicabilidade dos direitos sociais acaba por restringir a 

própria concepção desses direitos como indivisíveis entre si e em relação aos demais direitos 

fundamentais, além de ser considerado, aqui, de difícil entendimento sobre o que se 

caracterizaria como um mínimo existencial e em quais circunstâncias. Como exemplo, o 

direito social à alimentação adequada, pelo qual não se pressupõe como única realização o 

exaurimento da fome, de caráter subsistencial, mas também a garantia de condições dignas de 

produção e acesso ao alimento seguro, nutritivo, saudável, sustentável e respeitando os 

aspectos culturais de alimentação (BEURLEN, 2009, p.51). 
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Em relação à exigibilidade do direito, o direito à alimentação é passível de ser exigível 

pela população ao Estado por meio dos mecanismos de exigibilidade do direito 

administrativa, político-administrativa, semijudicial e judicial. Os autores Zimmerman e Silva 

(2012, p.141), preceituam que a exigibilidade administrativa diz respeito às instâncias de 

comunicação da população com órgãos e instituições da administração pública direta e 

indireta, como os sistemas de ouvidoria, por exemplo. A exigibilidade político-administrativa 

se relaciona à comunicação entre a população e instâncias legislativas.  A exigibilidade 

semijudicial, em relação às instâncias que não constituem o Poder Judiciário, mas possuem 

âmbito de atuação judicial, como o Ministério de Público. E a exigibilidade judicial se 

caracteriza como sendo a comunicação entre a população e as esferas judiciais. 

 No entanto, os autores defendem que tais mecanismos ainda carecem de diversos 

aspectos efetivadores para seu funcionamento. Assim, Zimmerman e Silva (2012, p.141-142) 

defendem que a atuação do Estado deveria priorizar, além da implementação de políticas 

públicas de promoção do direito à alimentação adequada, também mecanismos de 

acessibilidade e de cunho informacional a respeito da possibilidade de a população exigir a 

efetividade do direito supracitado, sob pena de comprometer a realização do DHAA. Para os 

autores, a exigibilidade do DHAA se constitui, portanto, como elemento fundamental de 

concretização social desse direito. 

Assim sendo, considerando o artigo 5º, § 1º da CRFB/88, pelo qual “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, bem como o 

caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos fundamentais, em relação aos 

direitos sociais, direitos civis, políticos, econômicos e culturais, o Estado está comprometido e 

obrigado em efetivá-los. Para tanto, deve levar em consideração, mas não somente, as etapas 

de planejamento orçamentário de recursos, cabendo, ao Poder Executivo, a execução de 

políticas públicas e demais medidas governamentais, que garantam e efetivem sua 

aplicabilidade (PIOVESAN, 2004, p.22-23). Nesse contexto, portanto, é considerado o direito 

à alimentação adequada, inserido como direito social na CRFB/1988, pela Emenda 

Constitucional nº 64 de 2010, pelo qual o Estado possui o dever imediato de efetivá-lo. 

A socióloga Vera Telles (1998, p.42) faz uma importante observação a respeito da 

realidade brasileira frente aos direitos sociais, avaliando que há uma atual “corrosão dos 

direitos” por meio de sua “destituição”. Ou seja, para a socióloga, há um processo atual de 

negação dos direitos sociais pela e para a população brasileira, no geral, mesmo que não 

tenham sido efetivados, interligado ao brutal espaço existente entre os espaços públicos e 

privados, bem como ao desgaste das esferas de representação política. A autora critica ideias 
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neoliberais econômicas e políticas, sobretudo em relação à mínima atuação estatal frente à 

realização e proteção tutelar dos direitos sociais, afirmando que há uma tendência 

contemporânea na sociedade brasileira de defesa desse ideal. E tal tendência poderia culminar 

em uma mínima responsabilização progressiva do Estado em relação à efetivação dos direitos. 

Há, portanto, atualmente, por esse processo de destituição dos direitos sociais uma 

interferência na “dimensão ética da vida social” (TELLES, 1998, p.43). 

De forma parecida, Joaquín Herrera Flores (2009), teórico espanhol, atenta sobre a 

necessária diferenciação entre o contexto em que os direitos humanos foram consagrados na 

Declaração de 1948 e o atual cenário, recaindo sobre a questão de como efetivar os direitos 

humanos fundamentais. O autor observa que, no período pós-guerra, o contexto europeu de 

formulação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, em 1948, foi permeado, 

principalmente na Europa ocidental, por uma inclusão de direitos, por meio de uma 

“geopolítica de acumulação capitalista baseada na inclusão” (HERRERA FLORES, 2009, 

p.145), sob a lógica ideológica de Estado de Bem-Estar social como garantidor de direitos. 

Em contrapartida, atualmente, uma lógica neoliberal de exclusão de direitos pode ser 

observada, pela qual o mercado se destaca como norte de tal cenário, de encontro a uma ideia 

fundamentada na inclusão social. 

 Diante disso, o autor propõe uma teoria sobre os direitos humanos que abarque tanto 

seu caráter universalista, isto é, os direitos humanos garantidos a todos os indivíduos, sem 

distinção, quanto a inclusão fundamentada no respeito à diferença plural, o que o autor 

denomina de uma teoria baseada na “racionalidade de resistência” (HERRERA FLORES, 

2009, p.157). A visão contemporânea sobre os direitos humanos, para o autor, deveria atentar, 

primordialmente, para as diferenças multiculturais e sociais, adentrando nas lutas políticas de 

inclusão por diversos grupos e movimentos sociais. O caráter universal dos direitos humanos 

deveria, portanto, levar em conta, como premissa, tais diferenças individuais, sociais e 

culturais, como também, desigualdades políticas e sociais existentes. 

Também, Boaventura de Souza Santos (2010, p.433-470) discorre criticamente sobre 

uma, denominada pelo autor, “política dos direitos humanos” ocidental contemporânea como 

um dos pontos para se entender as crises e distanciamentos existentes entre Estado e 

sociedade. Para tanto, o autor apresenta três “tensões dialéticas” (SANTOS, 2010, p.434) 

como fenômenos sociais ocorrentes nas atuais sociedades ocidentais, quais sejam: as tensões 

entre “regulação social” e “emancipação social” (SANTOS, 2010, p.434); tensões entre as 

concepções e funcionamentos dos Estados e sociedades civis; e tensões entre as concepções 

de Estado-nação e o fenômeno da globalização. Em relação ao primeiro conflito, por 
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regulação social o autor entende que se caracteriza pelos mecanismos sociais integrantes de 

relações sociais, especificamente entre o Estado, a comunidade social e práticas de mercado, e 

as respectivas práticas sociais advindas de tais relações. O entendimento sobre emancipação 

social, para o autor, seria relacionado às críticas e reações sociais progressistas às práticas 

surgidas a partir dos mecanismos de regulações sociais. Ou seja, a emancipação social pode 

ser caracterizada como um contraponto crítico à regulação social. No entanto, Santos atenta 

para o fato de tal relação crítica não se sustentar na contemporaneidade, especificamente a 

partir do final do século XX e início do século XXI, com o advento de ideias neoliberais 

influenciando na governança de Estados ocidentais. Para o autor, as práticas sociais críticas 

caracterizadoras da emancipação social têm se tornado semelhantes às de regulação social, 

como um mecanismo de defesa de estruturas e funcionamentos regulares característicos das 

relações reguladoras.  

Como exemplo, diversos movimentos sociais na América Latina têm voltado suas 

concepções críticas à defesa das instituições estatais garantidoras de direito, em oposição a 

um contexto político e social atual neoliberal de funcionamento do Estado. Em outras 

palavras, muitas ideias e atuações sociais progressistas ocidentais estariam relacionadas à 

defesa do status quo, especificamente em relação à concepção de um Estado garantidor de 

direitos, intervencionista social e economicamente, em detrimento de uma atuação 

emancipatória progressista crítica do status quo. Essa mudança relacional entre regulação 

social e emancipação social interfere, para o autor, nas ideias e dinâmicas sociais e políticas 

inseridas, principalmente no âmbito dos direitos fundamentais, em relação a sua garantia, 

aplicabilidade e exigibilidade social. 

Sobre a segunda tensão, qual seja, a relação entre os funcionamentos do Estado e da 

sociedade, o autor discorre afirmando que a ideologia neoliberal, emergida no  final do século 

XX, inserida nas governanças dos Estados ocidentais, pode ter contribuído para aumentar o 

grau de um pensamento social de oposição e distanciamento entre sociedade e Estado. Pelo 

fato de as ideias neoliberais, em geral, defenderem uma concepção de um Estado intervindo 

minimamente nas necessidades e esferas sociais, acabam por conceber o Estado quase como 

um ente figurativo, interferindo, pois, nos processos de garantia e efetividade dos direitos 

fundamentais.  

A terceira tensão seria entre a concepção de Estado-nação e o fenômeno social da 

globalização, entendida essa última, por Santos, como uma diversidade de conjuntos 

constituídos por uma gama de relações sociais, a nível internacional, ultrapassando fronteiras 

nacionais (SANTOS, 2010, p.438). O autor discorre sobre a questão, relacionando as 
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diferentes relações globais com a soberania dos Estados, bem como com as práticas sociais 

regulatórias e emancipatórias, fundamentadas nas concepções de Estado-nação. Santos 

percebe um atual fenômeno da globalização predominante influenciado pela ideologia 

neoliberal de governanças e poder. A partir de então, como contraposição, o autor aduz sobre 

uma possível reconsideração sobre as práticas sociais regulatórias e emancipatórias sob a 

ótica de uma esfera global, em detrimento de uma limitação de entendimento interno nacional 

de cada Estado. 

O autor considera que, diante desse questionamento, a política de direitos humanos 

poderia sofrer uma dupla transformação, pois, ao mesmo tempo em que a efetividade dos 

direitos humanos fundamentais poderia ser fragilizada, com uma possível fragilização das 

concepções de Estado-nação, os direitos humanos, a nível internacional, poderiam ser 

fortalecidos, sendo reconhecidos como fundamentos de uma possível “política pós-nacional” 

(SANTOS, 2010, p.436), caracterizando um fenômeno de “globalização contra-hegemônica” 

(SANTOS, 2010, p.436). E isso poderia ser considerado como uma contraposição ao 

fenômeno da globalização predominante, atualmente, por interesses capitalistas de Estados 

hegemônicos economicamente e sob influência da ideologia neoliberal. 

Para isso, o autor defende que os direitos humanos não poderiam ser considerados 

somente em um nível abstrato universalista, mas sim concebidos sob um viés intercultural, 

observando, assim, tanto a soberania e legitimidade dos Estados no tocante aos interesses e 

características sociais, econômicas e culturais de cada localidade, bem como suas práticas 

sociais regulatórias e emancipatórias, mas também o fortalecimento dos direitos humanos a 

nível internacional, como embasamento das políticas globais.  Seria, assim, uma política de 

direitos humanos sob o viés de um “multiculturalismo emancipatório” (SANTOS, 2010, 

p.442), ou seja, uma concepção contra- hegemônica dos direitos humanos, face ao atual 

capitalismo ocidental global, reconhecendo as diferentes culturas locais e aspectos culturais e 

sociais desconsiderados pela histórica dominação colonialista em diversos territórios. Uma 

nova política dos direitos humanos emancipatória, no sentido de conceber uma luta por 

igualdade de diferenças, em detrimento de uma luta por igualdade universalista (SANTOS, 

2009, p.470). 

 As autoras brasileiras Cecília Coimbra, Lília Lobo e Maria Nascimento (2008), 

discorrem a respeito de uma ética dos direitos humanos inserida no âmbito das relações 

sociais no país, sob uma perspectiva foucaultiana. Para as autoras, não obstante o fato de 

existir atuações de diversos movimentos sociais em prol da efetividade dos direitos 

fundamentais, em diversos contextos temporais brasileiros, só poderíamos observar, de fato, 
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uma “nova ética afirmativa”  (COIMBRA, et al, 2008, p.96) dos direitos humanos se as 

dinâmicas e hierarquização de poder nas microesferas sociais fossem modificadas. Ou seja, a 

realização desses direitos pressupõe, assim, a atuação constante dos indivíduos, enquanto 

cidadãos, por meio de mecanismos de transformação dos poderes constituídos não somente na 

relação Estado - sociedade, mas principalmente nos mecanismos de controle inseridos nas 

relações sociais. De forma semelhante, os autores Vieira e Dupree (2004, p.50-52) discorrem 

sobre os direitos humanos, afirmando que o seu entendimento não deve ser restringido 

somente sob a ótica relacional entre Estado e sociedade, pela qual o primeiro possui caráter 

obrigacional na eficácia social dos direitos fundamentais em relação aos indivíduos. Para o 

autor, a sociedade também detém certo grau de responsabilização pelos direitos fundamentais, 

por meio dos diversos mecanismos de poder sociais constituídos, não somente institucionais, 

mas entre grupos e esferas sociais (VIEIRA; DUPREE, 2004, p.62). 

 Inserido no âmbito da discussão sobre os direitos humanos, mas de forma mais ampla, 

por meio de um entendimento sobre justiça, Amartya Sen (2011), importante teórico indiano, 

discorre sobre tal concepção, mas não somente em relação à função social das instituições, 

mas, principalmente, em relação aos indivíduos, pelo modo como se organizam, interagem e 

se comportam de forma plural nas respectivas sociedades. Também considera como 

necessário um contínuo debate argumentativo racional para o próprio entendimento de justiça, 

visando o “melhoramento da justiça e a remoção de injustiças no mundo” (SEN, 2011, p.13) 

na consideração de uma sociedade justa. 

 Com a finalidade de auxiliar seu entendimento sobre justiça, o teórico descreve uma 

concepção da literatura sânscrita sobre o direito, por meio das palavras sânscritas niti e nyaya. 

Tal descrição analisa a ideia de justiça não somente abrangendo o funcionamento das 

instituições, mas também incluindo, em sua análise, os mecanismos comportamentais dos 

indivíduos.  

Considere duas palavras diferentes, niti e nyaya; no sânscrito clássico, ambas 

significam justiça. Entre os principais usos do termo niti, estão a adequação de um 

arranjo institucional e a correção de um comportamento. Contrastando com niti, o 

termo nyaya representa um conceito abrangente de justiça realizada. Nessa linha de 

visão, os papéis das instituições, regras e organizações, importantes como são, têm 

de ser avaliados da perspectiva mais ampla e inclusiva de nyaya, que está 

inevitavelmente ligada ao mundo que de fato emerge, e não apenas às instituições ou 

regras que por acaso temos. (SEN, 2011, p.36-37) 

 

 A partir desse entendimento, o autor considera que o conceito de justiça estaria 

interligado aos conceitos diferenciados de capacitação (ou capability), capacidades e 

funcionamentos. O primeiro conceito, capacitação, seria a livre escolha por cada indivíduo em 

optar por desenvolver capacidades que expressem e proporcionem melhores vivências por e 
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para si mesmo (DIAS, 2017, p.41). E os mecanismos institucionais seriam considerados como 

“instrumentos” que devem propiciar condições para essa livre escolha. (RIBEIRO, 2014, 

p.963) As capacidades seriam aptidões de cada indivíduo em realizar ações, proporcionadas 

pela combinação de diversos tipos de funcionamentos individuais (DIAS, 2017, p.42), 

possibilitada pela capability. Assim, a capacitação seria a liberdade de escolha, por todos os 

indivíduos, de elementos ou ações que melhor desenvolvam suas capacidades, combinando 

seus diversos tipos de funcionamentos individuais. Estariam, assim, os indivíduos 

considerados, por essa definição de Sen, em condição de pessoas livres, vivenciando a 

igualdade e justiça na sociedade.  

A função ética do Estado, para Sen, seria a garantia de exercício a todos os indivíduos, 

sem restrição, em “condição de agentes” (SEN, 2010
5
 apud DIAS, 2017, p.41). Ou seja, para 

que haja liberdade, o Estado deve fornecer, sob o ponto de vista ético, primordialmente, 

garantias aos indivíduos de ações que possibilitem o pleno exercício e sua emancipação como 

agentes sociais na respectiva sociedade.  

Sob o ponto de vista bioético dos direitos humanos, a pesquisadora Aline de Oliveira 

(2007, p.173-174), observa que os campos da bioética e dos direitos humanos se interligam 

em relação à proteção de valores fundamentados no princípio da dignidade humana, embora 

não somente por esse princípio. A formalização contemporânea dessa aproximação seria a 

elaboração da “Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos”, pela UNESCO, no 

ano de 2006.  

A “Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos” formaliza e consolida os 

direitos humanos, assim, como vertentes de reflexão e propostas de ação no campo da 

bioética, tendo como princípios norteadores a equidade e a justiça social, no âmbito da 

dignidade humana (DE CARVALHO; ROCHA, 2013, p.279). A respeito do direito humano à 

alimentação adequada, a “Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos”, em seu 

artigo 14, incisos 1 e 2, alíneas a à e, preceitua que: 

Artigo 14 Responsabilidade social e saúde  

1.A  promoção  da  saúde  e  do  desenvolvimento  social  em  benefício  dos 

respectivos povos é um objetivo fundamental dos governos que envolve todos os 

sectores da sociedade. 

2.Atendendo a que gozar da melhor saúde que se possa alcançar constitui um dos 

direitos fundamentais de  qualquer  ser  humano,  sem  distinção  de  raça, religião, 

opções políticas e condição económica ou social, o progresso da ciência e da 

tecnologia deve fomentar: 

(a)o acesso  a  cuidados  de  saúde  de  qualidade  e  aos  medicamentos essenciais,  

nomeadamente  no  interesse  da  saúde  das  mulheres  e  das crianças, porque a 

saúde é essencial à própria vida e deve ser considerada um bem social e humano; 

                                                           
5
 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Coimbra: Almedina, 2010. 
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(b)o acesso a alimentação e água adequadas; 

(c)a melhoria das condições de vida e do meio ambiente; 

(d)a eliminação da marginalização e da exclusão, seja qual for o motivo em que se 

baseiam; 

(e)a redução da pobreza e do analfabetismo. 

  

 Este artigo consolida, de forma universal, a relação entre a bioética, enquanto campo 

de estudos, e questões de cunho social, referentes ao desenvolvimento social, como a 

alimentação, melhorias de condições de vida das populações, o meio ambiente, a desigualdade 

social, pobreza, dentre outros (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010, p.94-95), afirmando o 

compromisso dos países na promoção e realização dos mesmos. De Carvalho e Rocha (2013, 

p.279-280) consideram que o artigo 14 da Declaração, assim, insere a temática sobre o DHAA 

como um debate importante dentro do campo da Bioética. 

 De acordo com Cunha e Lorenzo (2014, p.119-120), Tristam Engelhardt Jr, importante 

teórico do campo da bioética, discorre sobre as diversas moralidades existentes em diversas 

culturas, em contraponto a existência de uma universalidade moral que conduza as ações 

humanas. Sob uma premissa crítica em relação ao caráter universalista e generalizante da 

“Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos”, em relação aos seus princípios e 

normas, Engelhardt afirma, conforme aduz Cunha e Lorenzo (2014), que uma concepção de 

bioética global deve levar em consideração a existência de um “pluralismo moral” 

(ENGELHARDT JR
6
, 2012 apud CUNHA et al, 2014, p.119) nas diversas esferas sociais, ou 

seja, a existência de diversas moralidades que respaldam as ações dos indivíduos. Em 

contraponto a uma ética de caráter universal, o autor defende uma “ética procedimental” 

(CUNHA et al, 2014, p.120), de cunho liberal, pela qual o livre exercício das diferentes 

moralidades só poderia ser concebido em um cenário de relações contratuais entre os 

indivíduos, ou seja, por meio de ações em formato de acordos em que ambas as partes 

estariam exercendo livremente seus princípios éticos morais, o que Engelhardt denominou 

como “mercados de interesses morais” (ENGELHARDT JR
7
, 2012 apud CUNHA et al, 

2014, p.123). 

Em diferente sentido, há correntes da bioética latino-americanas que defendem um 

campo de estudos que adentre e interfira mais nas questões sociais, sob a égide do princípio 

de justiça social. Uma dessas correntes pode ser considerada a denominada “bioética da 

                                                           
6
 ENGELHARDT, T Jr. A busca de uma moralidade global: bioética, guerras culturais e diversidade moral. In: 

Engelhardt HT Jr, (org).Op.cit, p.53, 2012 
7
 ENGELHARDT, T Jr. A busca de uma moralidade global: bioética, guerras culturais e diversidade moral. In: 

Engelhardt HT Jr, (org).Op.cit, p.54, 2012 
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intervenção”, elaborada conceitualmente por Volnei Garrafa e Dora Porto, no contexto 

brasileiro de defesa, por movimentos sociais, de um ideal de saúde pública sistemática, no 

final do século XX (FEITOSA; DO NASCIMENTO, 2015, p.280).  

A bioética da intervenção defende uma reflexão ética-moral política sobre as 

desigualdades sociais e injustiças sociais exploratórias existentes na América Latina e demais 

países do hemisfério Sul, frutos de mecanismos, dispositivos e estruturas de poder existentes 

nas esferas sociais, característicos do fenômeno da “colonialidade” (NASCIMENTO et al, 

2011, p.293). Nas palavras de Garrafa e Nascimento (2011):  

Foi-se o colonialismo, ficou a colonialidade. A mesma lógica de usurpação, 

exploração e violência continua sendo aplicada, só que agora com métodos mais 

sofisticados do que a presença formal da metrópole no país colônia. A América 

Latina é colonizada sem uma metrópole única. Nisso reside um dos efeitos mais 

perversos da colonialidade: não há um Estado-Nação concreto a quem culpar pelos 

desmandos e injustiças que ceifam vidas em nome do progresso do mundo 

globalizado. É o próprio mundo globalizado, entidade ao mesmo tempo concreta e 

ultra-abstrata, que é responsável pela atual colonialidade, que fora gerada em outro 

tempo e em outras circunstâncias. (NASCIMENTO et al, 2011, p.293) 

 

 Para os autores, a bioética da intervenção se propõe, assim, a refletir sobre questões 

sociais desiguais, presentes na América Latina e demais países do hemisfério Sul, em 

contraponto aos mecanismos de “colonialidade” existentes nessas sociedades 

(NASCIMENTO; GARRAFA, 2011, p.293). Se apresenta, assim, não só como um estudo 

reflexivo crítico, mas também como uma alternativa para se pensar as problemáticas sociais 

dessas regiões, sob um ponto de vista epistemológico do Sul.  

 Em sentido semelhante, outra corrente da bioética crítica pode ser considerada como a 

“bioética da proteção”, de autoria de Fermin Roland Scharamm e Miguel Kottow, também 

como proposta de um campo de estudos voltados para as problemáticas sociais da América 

Latina e demais países considerados em desenvolvimento. A bioética da proteção, no entanto, 

prioriza seu campo de estudos em relação aos indivíduos e grupos sociais considerados 

“vulnerados” (SCHRAMM, 2008, p.12), ou seja, marginalizados socialmente aos processos 

sociais contemporâneos globais e locais em contraponto aos “vulneráveis” (SCHRAMM, 

2008, p.12), sendo esses indivíduos que, não obstantes carecerem de alguma realização de 

direitos, não carecem, na mesma medida que vulnerados, de condições para plena realização 

de suas capacidades.  

Schramm (2008, p.14-18), sob a ótica da bioética da proteção, partindo da premissa de 

que aos sujeitos vulnerados não são fornecidas condições sociais, econômicas, dentre outras, 

de realizar plenamente suas capacidades, não sendo, a eles, garantido e efetivado os direitos 

humanos fundamentais, propõe um estudo crítico sobre a resolução dessa problemática. 
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Também propõe um estudo crítico reflexivo sobre a atual degradação dos ecossistemas, sob 

um ponto de vista global não antropocêntrico (SHCRAMM, 2008, p.19). Assim, a bioética da 

proteção induz à responsabilidade do Estado perante os vulneráveis e vulnerados, sobretudo a 

estes últimos, de fornecer condições que permitam o desenvolvimento das diferentes 

capacidades por cada indivíduo, sob uma perspectiva emancipatória. Nas palavras do autor: 

Em suma, proteger significa dar as condições de vida que cada qual julgue 

necessárias para capacitá-lo na tomada de suas próprias decisões enquanto ser 

racional e razoável. Se não for assim, a Bioética da Proteção contraditaria um dos 

valores básicos das sociedades seculares e democráticas modernas, que é o direito ao 

exercício da autonomia pessoal e, em alguns casos, o dever de exercê-la, sendo, 

portanto, responsável por seus atos. (SCHRAMM, 2008, p.17) 

 

No tocante aos direitos humanos fundamentais, uma reflexão a respeito poderia ser em 

relação ao Estado possuir a função ética-moral, não só jurídica, de garantir o exercício desses 

direitos por todos os indivíduos, mas priorizando grupos sociais atingidos diretamente pelas 

desigualdades sociais e econômicas, à margem dos mecanismos de poder sociais existentes. 

Tal garantia não poderia ser sob um viés paternalista, mas sim tendo em vista uma finalidade 

emancipatória dos indivíduos, por meio do fornecimento de condições para a efetividade dos 

direitos a todos, para, a partir de então, cada um realizar e desenvolver suas capacidades e 

funcionamentos de forma autônoma. 
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Capítulo 2 – Descrição e breve análise sobre ações implementadas pelo Poder Executivo 

Federal brasileiro no tocante à promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada, 

no período entre os anos de 2012 e 2015 

 

No ano de 2003, o Governo Federal, então presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, 

pertencente ao Partido dos Trabalhadores, se comprometeu na construção de uma política 

nacional que criasse diretrizes para a implementação de medidas que visassem a garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional e a realização do Direito Humano à Alimentação 

Adequada no país. O objetivo principal delineado foi o combate à fome, miséria e subnutrição 

nacional, por meio da criação do programa “Fome Zero” (PAES-SOUSA et al, 2003, p.22).   

Como já mencionado no capítulo anterior, por meio do Decreto nº 7.272/2010, a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi instituída como principal política 

garantidora do Direito Humano à Alimentação Adequada, possuindo diretrizes básicas as 

quais deveriam nortear as ações estatais em prol da efetivação de tal direito.  Os Planos 

Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional foram os principais documentos elaborados 

para a organização, planejamento e execução da PNSAN, contendo os principais objetivos e 

metas a serem cumpridos, no que se refere às ações governamentais, no tocante à temática no 

Brasil. 

Conforme a LOSAN (Lei nº 11.346/2006) preceitua, em seu artigo 11, são instâncias 

integrantes do Sisan: as Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, a 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional- Caisan, o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional- Consea e demais órgãos e entidades federais, estaduais e 

municipais, os quais atuem sobre questões relativas à segurança alimentar e nutricional, bem 

como instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que estejam envolta da temática e que 

respeitem as diretrizes e princípios do Sisan.  

No início do presente ano, houve uma tentativa governamental federal, por meio da 

Medida Provisória nº 870/2019 (atual Lei Ordinária nº 13.844/19), em desintegrar o Consea 

do Sisan, bem como alterar seu funcionamento, por meio da integração isolada do Conselho 

ao recém-criado Ministério da Cidadania. No entanto, após intensa repercussão pública 

negativa, o texto referente a tal mudança foi retirado da MP referida, em sua aprovação no 

Congresso. O Consea, assim, permanece com suas funções e funcionamentos, como instância 

integrante do Sisan.  
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Instituída pelo decreto nº 6.273/07, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 

e Nutricional- Caisan é responsável pela coordenação e monitoramento intersetorial das 

implementações de políticas públicas sobre alimentação. As Conferências Nacionais de 

Segurança Alimentar e Nutricional, organizadas e promovidas pelo Consea, objetivam a 

indicação de diretrizes, metas e prioridades para serem inseridos na formulação dos Planos 

Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, além de avaliarem a atuação do Sisan como 

sistema
8
. 

O Consea, órgão de assessoramento direto à Presidência da República, se constitui 

como órgão responsável por indicar ao Caisan as diretrizes e prioridades da Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como do Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, tendo como base de fundamento as deliberações advindas das Conferências 

Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, organizadas pelo mesmo órgão. O Consea 

também é responsável por formular, sugerir e avaliar a implementação de políticas públicas 

sobre alimentação, tendo em vista a observância da Segurança Alimentar e Nutricional, bem 

como do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

O mesmo Conselho se caracteriza por ser um importante órgão não só em relação à 

implementação de políticas públicas sobre o direito à alimentação, mas também por 

representar a participação da sociedade civil nas discussões sobre as políticas públicas 

necessárias à efetividade da alimentação como um direito. Isso porque sua composição se dá 

por meio de dois terços de representantes de movimentos e organizações da sociedade civil, e 

um terço de representantes do governo
9
. Ainda, o Consea realiza seis reuniões plenárias por 

ano, sob temas e propostas debatidos previamente pelas Comissões Permanentes e Grupos de 

Trabalho. 

Como já abordado na introdução deste trabalho, a pesquisa objetivou uma análise 

sobre as principais ações do Poder Executivo Federal para efetivar a alimentação adequada, a 

partir da instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar. Para tanto, teve como fonte 

principal os documentos em que constam o que foi elaborado e executado desde então, quais 

sejam, os Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, pelos quais são 

apresentados objetivos e metas as quais o Governo Federal deve cumprir e priorizar, bem 

como os Balanços de Execução dos Planos, pelos quais são descritas medidas governamentais 

implementadas a partir dos Planos. Os documentos analisados foram o primeiro “Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”- PLANSAN, com vigência entre os anos de 

                                                           
8
 Informação disponível no artigo 11, inciso I da LOSAN.  

9
 Informações disponíveis no parágrafo 2º, incisos I e II do art.11 da LOSAN. 
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2012 e 2015, bem como o “Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional”, com a mesma vigência. Após, o “II Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional”, com vigência entre os anos de 2016 e 2019, e o “II Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional: PLANSAN 2016/2019- Balanço da Execução 2016/2017”. 

A pesquisa, assim, foi realizada em dois períodos distintos, em consonância aos dois 

Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional existentes até o momento, entre os 

anos de 2012 e 2015 e entre 2016 e 2019.  As apresentações e análises dos documentos 

referidos estão distribuídas neste capítulo e no capítulo seguinte, devido à extensão dos 

períodos analisados, de forma a proporcionar uma leitura mais organizada.  

 

2.1 – Primeiro “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015” 

 

O primeiro “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”-PLANSAN foi 

publicado no ano de 2011, com vigência entre os anos de 2012 e 2015. Durante esse período, 

o Governo Federal estava sendo representado pela então presidenta Dilma Roussef, dando 

continuidade à gestão presidencial do Poder Executivo pelo Partido dos Trabalhadores (a qual 

teve início no ano de 2002, com a eleição do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva), 

representando uma significativa continuidade de políticas e projeto de Estado. 

O “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional” PLANSAN foi elaborado 

pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional- Caisan, juntamente pelo 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-Consea, em caráter consultivo, e 

tendo como embasamento o conteúdo deliberado na IV Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Teve como um de seus embasamentos as metas do Plano Plurianual 

para os anos de 2012 e 2015, com fins de facilitar e organizar a questão orçamentária federal 

para sua implementação. Sua elaboração objetivou não somente consolidar e unificar os metas 

e objetivos a serem cumpridos pelo Governo Federal no tocante à proteção, promoção e 

realização do Direito Humano à Alimentação Adequada, bem como da Segurança Alimentar e 

Nutricional, contribuindo, também, para o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional-Sisan (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p.11). 

O Plano possuía, como principais diretrizes, as mesmas que norteiam a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme o artigo 3º, incisos I a VIII do 

Decreto nº 7.272/2010, quais sejam: 

Art. 3º. A PNSAN tem como base as seguintes diretrizes, que orientarão a 

elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 
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I- promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade 

para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

II- promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 

descentralizados, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, 

processamento e distribuição de alimentos; 

III- instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito 

humano à alimentação adequada; 

IV- promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 

nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, 

povos indígenas e assentados da reforma agrária; 

V- fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção 

à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e 

nutricional; 

VI- promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, 

com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 

produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura;   

VII- apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e 

nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a 

negociações internacionais; 

VIII- monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 

 

Sob tais diretrizes, assim, o Plano se constituiu como uma organização das metas e 

objetivos governamentais de implementação de políticas públicas com fins de promover e não 

violar o direito à alimentação adequada, bem como a segurança alimentar e nutricional, 

contribuindo, com isso, também, para o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional e de uma política nacional sobre alimentação, pois tal plano 

representa o “principal instrumento de planejamento, gestão e execução da Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN)” (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2011, p. 11). 

Primeiramente, o Plano (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 33-39) 

apresenta os principais desafios a serem enfrentados para a plena realização dos objetivos e 

metas constantes no mesmo, no tocante à realização do Direito Humano à Alimentação 

Adequada. Os desafios são assim propostos: Ampliação e consolidação institucional do Sisan 

por meio da participação social e da intersetorialidade no tocante à discussão, implementação 

e controle de políticas públicas como estratégia de Estado, à nível federal, estadual e 

municipal; Erradicação da miséria e da insegurança alimentar extrema, principalmente em 

áreas rurais, nas regiões Norte e Nordeste, bem como em comunidades e povos tradicionais, 

sendo populações mais vulneráveis à fome, conforme anuncia o relatório, com base em dados 

do PNAD de 2009, à época. (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 34); 

Diminuição das taxas de excesso de peso e obesidade, indo de encontro a um padrão de 

consumo alimentar brasileiro considerado inadequado do ponto de vista da saúde- o Plano 

chama atenção para a necessária instituição de um Plano Intersetorial de Prevenção e Controle 
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da Obesidade para combater tal problemática; Maior incentivo e promoção estatal à 

agricultura familiar agroecológica, bem como maior proteção estatal da agrobiodiversidade e 

de povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais; Realização da reforma agrária, 

acesso à terra, bem como maior proteção e regularização da demarcação de terras indígenas, 

quilombolas e de demais povos tradicionais; Implementação da Política Nacional de 

Abastecimento Alimentar, promovendo uma alimentação adequada e saudável como acesso 

permanente pelos brasileiros; Maior acesso e participação de povos e comunidades 

tradicionais, bem como de indivíduos beneficiários de programas estatais de transferência de 

renda ao mercado institucional de alimentos, visando a maior integração dos mesmos aos 

sistemas de produção, abastecimento e consumo de alimentos; Ampliação do acesso à água de 

qualidade em relação à produção de alimentos, abastecimento, pesca e aquicultura, 

priorizando indivíduos e grupos sociais vulneráveis a situações de insuficiência hídrica; 

Diminuição das desigualdades sociais em relação a fatores socioeconômicos, de gênero e 

étnico- raciais de acesso à saúde e à nutrição, enfatizando o acesso a políticas públicas de 

segurança alimentar e nutricional; Maior integração intersetorial, inclusive nas esferas federal, 

estadual e municipal, com fins de proteção, promoção e realização do Direito Humano à 

Alimentação Adequada, fundamentando-se nas diretrizes inseridas na Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em relação aos objetivos específicos a cada diretriz do Plano, estes foram dispostos no 

documento integrados por diversas metas. Pelo motivo de serem diversas as metas, em um 

total de 330 metas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2017, p.13), serão somente descritos, 

aqui, os objetivos específicos referentes a cada diretriz. 

Diretriz 1- Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional: 

Objetivo1- Assegurar melhores condições socioeconômicas às famílias pobres e, 

sobretudo, extremamente pobres, por meio de transferência direta de renda e reforço 

ao acesso aos direitos sociais básicos nas áreas de alimentação, saúde, educação e 

assistência social, para a ruptura do ciclo intergeracional de pobreza e a proteção do 

DHAA. (...) 

Objetivo 2- Promover o acesso à alimentação adequada e saudável para alunos da 

educação básica, de forma a contribuir para o crescimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis. 

(...) 

Objetivo 3- Promover a melhoria das condições socioeconômicas e de acesso à 

alimentação e nutrição a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, 

beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio do acesso à 

rede dos serviços socioassistenciais, das ações de segurança alimentar e nutricional e 

das demais políticas setoriais. (...) 

Objetivo 4- Ampliar as condições de acesso à fome à alimentação adequada e 

saudável das famílias mais vulneráveis, por meio do provimento de refeições e 
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alimentos, em equipamentos públicos de alimentação e nutrição e da distribuição de 

alimentos a grupos populacionais específicos e que enfrentam calamidades. (...) 

Objetivo 5- Ampliar as condições de acesso à alimentação adequada e saudável aos 

trabalhadores de baixa renda empregados no setor formal. (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2011, p. 49 a 54). 

 

Diretriz 2- Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados, de 

base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de 

alimentos: 

Objetivo 1- Fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a 

organização de circuitos locais e regionais de produção, abastecimento e consumo 

para a garantia do acesso regular e permanente da população brasileira a alimentos, 

em quantidade suficiente, qualidade e diversidade, observadas as práticas 

alimentares promotoras da saúde e respeitados os aspectos culturais e ambientais. 

(...) 

Objetivo 2- Aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação de safras, bem como a 

geração e disseminação de informações agrícolas e de abastecimento, incluindo as 

da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e os produtos da 

sociobiodiversidade, de forma a subsidiar a formulação de políticas públicas, a 

comercialização, a tomada de decisão pelos agentes da cadeia produtiva e assegurar 

a soberania alimentar. (...) 

Objetivo 3- Utilizar os mecanismos da Política Agrícola em apoio à comercialização 

de produtos agropecuários que compõem a pauta da Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM), incluindo o público da agricultura familiar, assentados da 

reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais, de modo a contribuir para a garantia do abastecimento interno e da 

soberania alimentar. (...) 

Objetivo 4- Ampliar a participação de agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais no 

abastecimento dos mercados, com ênfase nos mercados institucionais, como forma 

de fomento a sua inclusão socioeconômica e à promoção da alimentação adequada e 

saudável. (...) 

Objetivo 5- Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da 

produção e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da 

agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e 

de povos e comunidades tradicionais. (...) 

Objetivo 6- Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e 

extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente, para os 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, 

quilombolas, aquicultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades 

tradicionais. (...) 

Objetivo 7- Promover o acesso à terra a trabalhadores rurais e o processo de 

desenvolvimento dos assentamentos como formas de democratizar o regime de 

propriedade, combater a pobreza rural, ampliar o abastecimento alimentar interno e a 

segurança alimentar e nutricional. (...) 

Objetivo 8- Fomentar e estruturar a produção dos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais, em situação de insegurança alimentar e nutricional, de forma a gerar 

alimentos, excedentes de produção e renda. (...) 

Objetivo 9- Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio da sua 

inclusão na gestão econômica e no acesso aos recursos naturais e à renda, da 

ampliação e qualificação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. 

(...) 

Objetivo 10- Promover o modelo de produção, extração e processamentos de 

alimentos agroecológicos e orgânicos e de proteção e valorização da 

agrobiodiversidade. (...) 
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Objetivo 11- Aperfeiçoar os mecanismos de gestão, controle e educação voltados 

para o uso de agrotóxicos, organismos geneticamente modificados e demais insumos 

agrícolas. (...) 

Objetivo 12- Utilizar a abordagem territorial como estratégia para promover a 

integração de políticas públicas e a otimização de recursos, visando à produção de 

alimentos e ao desenvolvimento rural sustentável. (...) 

Objetivo 13- Fomentar e estruturar a produção de pescadores artesanais e 

aquicultores familiares, de forma a gerar sua inclusão produtiva e ampliar e 

qualificar o abastecimento de pescado para o consumo interno. (...) 

Objetivo 14- Garantir a qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos 

produtos a serem consumidos e facilitar a comercialização no mercado formal dos 

produtos das agroindústrias familiares, por meio da reestruturação do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) em todo o território 

nacional (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 55 a 83). 

 

Diretriz 3- Instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do Direito Humano à 

Alimentação Adequada: 

Objetivo 1- Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e 

respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na 

perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e da garantia do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA). (...) 

Objetivo 2- Estruturar e integrar ações de Educação Alimentar e Nutricional nas 

redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia do 

sujeito para produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis. (...) 

Objetivo 3- Promover ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente 

escolar e fortalecer a gestão, execução e o controle social do PNAE, com vistas à 

promoção da segurança alimentar e nutricional. (...) 

Objetivo 4- Estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes 

alimentação, nutrição e consumo saudável. (...) 

Objetivo 5- Promover ciência, tecnologia e inovação para a Segurança Alimentar e 

Nutricional. (...) 

Objetivo 6- Promover cultura e educação em direitos humanos, em especial o 

Direito Humano à Alimentação Adequada. (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2011, p. 84 a 89). 

 

Diretriz 4- Promoção, universalização e coordenação das ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais, de que trata o Decreto nº 6 040/2007, e povos indígenas: 

Objetivo 1- Garantir aos povos indígenas, por meio de ações participativas, a plena 

ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação dos espaços e definição 

dos limites territoriais mediante ações de regularização fundiária, fiscalização e 

monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados. (...) 

Objetivo 2- Realizar a regularização fundiária das comunidades quilombolas, por 

meio da delimitação, reconhecimento, indenização das benfeitorias e imóveis, 

desintrusão e titulação dos territórios quilombolas. (...) 

Objetivo 3- Implantar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e 

territorial de terras indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável, autonomia e segurança alimentar e 

nutricional dos povos indígenas. (...) 

Objetivo 4- Promover a segurança alimentar e o etnodesenvolvimento dos povos 

indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, por meio do uso 

sustentável da biodiversidade, com enfoque na valorização da agrobiodiversidade e 

dos produtos da sociobiodiversidade. (...) 
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Objetivo 5- Promover a saúde, a alimentação e a nutrição de povos indígenas, 

quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2011, p. 90 a 97). 

 

Diretriz 5- Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de 

atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de Segurança Alimentar e Nutricional: 

Objetivo 1- Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança 

alimentar e nutricional. (...) 

Objetivo 2- Promover o controle e a regulação de alimentos. (...) 

Objetivo 3- Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde. (...) 

Objetivo 4- Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional. (...) (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2011, p. 98 a 102). 

 

Diretriz 6- Promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica, e para a 

produção de alimentos da agricultura familiar, pesca e aquicultura: 

Objetivo 1- Garantir o acesso à água para o consumo humano e a produção de 

populações rurais difusas e de baixa renda, de forma a promover qualidade e 

quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional. (...) 

Objetivo 2- Ampliar a cobertura de ações e serviços de saneamento básico e serviços 

de abastecimento de água em comunidades quilombolas, assentamentos rurais, terras 

indígenas e demais territórios de povos e comunidades tradicionais, priorizando 

soluções alternativas que permitam a sustentabilidade dos serviços. (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 103 a 105). 

 

Diretriz 7- Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança 

alimentar e nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada, em âmbito 

internacional: 

Objetivo 1- Expandir a participação do Brasil em ações internacionais de proteção, 

promoção e provimento do Direito Humano à Alimentação Adequada por meio de 

cooperação humanitária no combate à fome e à pobreza. (...) 

Objetivo 2- Fortalecer a atuação brasileira em foros de negociação internacional para 

governança global em segurança alimentar e nutricional. (...) 

Objetivo 3- Ampliar as ações de cooperação internacional referentes aos programas 

que compõem o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com ênfase 

na cooperação sul-sul e na integração latino-americana. (...) 

Objetivo 4- Expandir e assegurar a implementação das iniciativas relacionadas à 

segurança alimentar e nutricional previstas nos Planos de Ação da Unasul e do 

Mercosul. (...) 

Objetivo 5- Garantir a aplicação do princípio de participação social, contido na 

LOSAN em processos de discussão e de tomada de decisão nos foros de negociação 

internacional para governança global em segurança alimentar e nutricional. (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 106 a 110). 

 

Diretriz 8- Monitoramento da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada: 
 

Objetivo 1- Identificar avanços e retrocessos no cumprimento das obrigações de 

respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA). (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2011, p. 111). 

 

 O monitoramento do Plano foi realizado tanto pela Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional-Caisan, como pelo Conselho Nacional de Segurança 
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Alimentar e Nutricional-Consea e alguns ministérios governamentais (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2011, p. 115). 

 O primeiro e principal documento publicado direcionado para o monitoramento de 

cumprimento de metas e objetivos do “Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional” 

foi o “Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 

PLANSAN 2012-2015”, publicado no ano de 2013 pela Caisan, com base em indicativos e 

informações apresentadas pelo Consea, bem como pelo sistema informativo do Sisan, o 

Sisplansan.  

Assim, serão agora aqui apresentadas as principais ações propostas e implementadas 

pelo governo federal no período, contidas no “Balanço das Ações do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional: PLANSAN 2012-2015”. Esse documento foi organizado 

por sessões, conforme as oito diretrizes que nortearam o Plano- já mencionadas 

anteriormente-, informando quais medidas governamentais foram implementadas 

contemplando cada diretriz. Assim, objetivando uma melhor leitura deste trabalho, serão 

relatadas aqui as medidas governamentais implementadas separadas por cada diretriz. 

Primeira diretriz - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, 

com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional: 

 O documento indica que uma das principais questões sobre a dificuldade de acesso ao 

alimento se vincula à questão da renda. Programas de transferência de renda se 

caracterizariam, assim, como fundamentais em relação à problemática. Como exemplo, o 

documento cita o programa “Bolsa Família”, criado no ano de 2003, constituído como um 

programa de transferência de renda que atende famílias em condições caracterizadas como de 

pobreza e de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal- CadÚnico. O documento informa que, no ano de 2011, houve um aumento 

de repasse de verbas federais ao programa, ocasionando um aumento de 1,3 milhão de 

crianças e adolescentes abrangidos pelo programa (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2013, p.37).  

O “Bolsa Família” foi criado no âmbito de criação pelo Governo do “Plano Brasil sem 

Miséria”, também em 2003, com a intenção de diminuir a pobreza e miséria no país, 

atendendo, para isso, por meio de programas sociais, famílias em condição de extrema 

pobreza, isto é, consideradas, para o governo, aquelas que possuíam, à época, renda familiar 

per capita até setenta reais (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.37). O 

documento ressalta que as políticas de transferência de renda seriam uma importante aliada no 
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combate à fome, à miséria e à insegurança alimentar e nutricional (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2013, p.25), no tocante à possibilidade de aquisição de alimentos. 

Entre os anos de 2011 e 2012, houve o lançamento do “Guia de Cadastramento de 

Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos”, objetivando a maior inclusão de grupos 

populacionais tradicionais no CadÚnico como beneficiários do “Bolsa Família”. Grupos 

tradicionais seriam considerados, pelo documento, como aqueles pertencentes a comunidades 

tradicionais e indígenas, quilombolas, extrativistas, populações ribeirinhas, acampados e 

assentados de reforma agrária, grupos em situação de rua, ciganos, familiares de detentos, 

catadores de material reciclável, enfim, em condições de maior vulnerabilidade (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.38). O documento ressalta que essas populações 

específicas citadas já vinham sendo atendidas pelo programa de transferência de renda, porém 

o Guia poderia contribuir para uma maior inclusão dessas populações ao CadÚnico e ao 

“Bolsa Família”. 

  Também, o Balanço atribui como um grande fator para a realização da alimentação 

adequada os investimentos governamentais a políticas sociais. O documento traz dados sobre 

a ampliação de gastos orçamentários do governo federal em programas e ações relacionadas à 

Segurança Alimentar e Nutricional e ao DHAA, entre os anos de 2004 e 2013, aumentando os 

gastos de, em torno de 10 bilhões em 2004, para quase 80 bilhões de reais em 2013 (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.26), indicando que houve um aumento 

significativo de investimento.  

 A alimentação escolar também é destacada no documento, por meio do incremento de 

repasse de valores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE para o 

“Programa Nacional de Alimentação Escolar”- PNAE. Conforme afirma o documento, com o 

aumento de repasse, o programa pôde abranger um maior número de alunos da rede pública 

federal, estadual e municipal. Além disso, no ano de 2013, o FNDE criou um “Grupo de 

Trabalho sobre Alimentação Escolar Indígena”, objetivando articular as políticas sobre 

alimentação escolar do PNAE com os diferentes hábitos alimentares de alunos indígenas. O 

documento menciona, também, a intenção de se realizar o mesmo Grupo de Trabalho em 

relação aos escolares quilombolas.  

No mesmo âmbito, incentivou-se a produção de agricultura familiar por meio de maior 

incentivo à política de abastecimento de, pelo menos, 30% de alimentos provenientes da 

agricultura familiar às merendas escolares. Tal política foi inserida no “Programa Nacional de 

Alimentação Escolar”- PNAE, no ano de 2009, pela Lei nº 11.947/09, como modalidade da 

“Política de Aquisição de Alimentos”-PAA. O documento afirma, tendo como fonte o FNDE, 
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que em 2012, 81% dos municípios adquiriram produtos provenientes da agricultura familiar 

para alimentação escolar da rede pública (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, 

p.40). 

Além disso, houve significativo investimento para construção de cozinhas 

comunitárias, restaurantes populares, bancos de alimentos e unidades de apoio para 

distribuição de alimentos provenientes de agricultura familiar, sendo administrados, à época, 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Foram construídos, em âmbito nacional, até o 

ano de 2013, 373 cozinhas comunitárias, 145 restaurantes populares, 121 bancos de alimentos 

e 96 unidades de apoio à distribuição de alimentos provenientes da agricultura familiar (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.41). Também, na mesma abrangência, houve 

maior incentivo governamental à distribuição de cestas básicas para famílias em maior 

vulnerabilidade social, como acampados e assentados, quilombolas, indígenas, populações de 

comunidades de terreiro, atingidos por barragens, pescadores artesanais e demais 

atendimentos especiais, sendo beneficiados, no ano de 2012, 30.726 toneladas de alimentos a 

412.567 famílias (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.41). 

Por fim, o documento público menciona o “Programa de Alimentação do Trabalhador- 

PAT”. Instituído no ano de 1976, esse programa objetiva o incentivo, por meio de deduções 

fiscais, ao fornecimento de uma alimentação saudável e nutritiva pelos empregadores aos 

empregados no ambiente de trabalho. Houve, até o ano de 2013, um aumento significativo de 

adesões de empregadores ao programa, havendo uma ampliação de abrangência do programa, 

principalmente, nas regiões Norte e Centro-Oeste (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2013, p.42). 

Diretriz 2 - Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 

descentralizados, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento 

e distribuição de alimentos: 

O documento afirma que houve um maior incentivo federal à agricultura familiar, por 

meio de políticas públicas, no período abrangente do Plano. Um exemplo foi o crescimento da 

incidência do “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar”- Pronaf. 

Instituído no ano de 1996, o programa consiste no financiamento de créditos agrícolas aos 

agricultores provenientes da agricultura familiar. O documento destaca que houve incentivo 

maior principalmente nas regiões Norte e Nordeste, por meio do aumento da concessão de 

crédito rural aos produtores (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.53). 

Ainda no âmbito do Pronaf, houve um aumento de incidência do programa “Garantia-

Safra”. Criado no ano de 2002, esse programa garante uma renda mínima, conforme o 
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quantitativo do prejuízo, aos agricultores em casos de perdas de safras por conta de situações 

ocasionadas por fenômenos naturais, nas áreas compreendidas pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE. Em relação ao “Seguro da Agricultura Familiar- 

SEAF”, oferecido aos pequenos e médios agricultores familiares financiados pelo Pronaf, 

aproximadamente 540 mil empreendimentos de agricultora familiar foram segurados (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.54). 

No ano de 2011, inserida na “Política de Garantia de Preços Mínimos- PGPM”, foi 

criada a “Política de Garantia de Preços Mínimos da Agricultura Familiar- PGPM-AF”, pela 

qual há garantia de financiamento pelo governo ao produtor rural familiar, inscrito no Pronaf, 

por um preço mínimo igual ou superior ao custo de produção do alimento produzido.  

O documento destaca também um maior investimento à “Política de Aquisição de 

Alimentos”-PAA. Instituída em 2003, tal política objetiva promover a agricultura familiar por 

meio da aquisição de alimentos provenientes dessa modalidade por instâncias 

governamentais, com a dispensa de licitação. Os alimentos adquiridos são destinados a 

diversas instituições assistenciais em parceria com o Poder Público, bem como a 

Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional-EPSAN, como restaurantes 

comunitários, constituição de cestas básicas, dentre outros. No ano de 2012, o Programa 

atendeu 185 mil agricultores familiares em âmbito nacional, sendo 45% desse montante, 

agricultores assentados pelo “Programa Nacional de Reforma Agrária”, bem como também 

agricultores em condições de baixa renda econômica (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2013, p.50). 

No ano de 2003, foi criado o “II Plano Nacional de Reforma Agrária”, sendo o 

primeiro Plano lançado no ano de 1985
10

, com a redemocratização no país. Sob as diretrizes 

do II Plano, compreende-se o funcionamento do “Programa Nacional de Reforma Agrária”, 

objetivando a redistribuição de terras improdutivas, consoante ao disposto no artigo 184 da 

CRFB/88, a famílias cadastradas no Cadastro das Famílias Candidatas à Reforma Agrária, 

administrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Incra.  

O Balanço informa que, no ano de 2013, foram instituídas novas formas de execução 

do Programa, passando a ser obrigatório o cadastro das famílias beneficiárias no CadÚnico, 

facilitando, com isso, a priorização de famílias rurais em situação de extrema pobreza. Ainda 

no mesmo ano, foram publicados oito decretos determinando a desapropriação de terras com 
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 Informação disponível na plataforma do Incra. Disponível em <http://www.incra.gov.br/content/pnra> 
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fins de realização da reforma agrária nos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, 

Sergipe, Tocantins (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.58). 

 O documento destaca que nos programas de habitação e infraestrutura “Minha Casa, 

Minha vida”, “Luz para Todos”, “Água para Todos” e “Programas de Aceleração do 

Crescimento- PAC-2”, as medidas para realização de obras de infraestrutura dos 

assentamentos da reforma agrária possuíram prioridade, sendo adotas diversas ações para tal 

feito, como a parceria realizada entre as Superintendências Regionais do Incra e as Prefeituras 

de cada município contemplados nos programas de infraestrutura. O documento informa que, 

no ano de 2012, foram atendidas 47.275 mil famílias assentadas (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2013, p.58). 

No ano de 2012, foi instituída a “Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica”- PNAPO, por meio do Decreto nº 7.794/12, com intuito de articular e promover a 

implementação de políticas públicas de incentivo à produção orgânica e agroecológica de 

alimentos. Também no mesmo ano, houve a criação de “Projetos de Uso e Conservação da 

Biodiversidade” tanto para orientar meios de proteção do meio ambiente a comunidades 

conservacionistas, mas também para orientações específicas de proteção a espécies da fauna e 

da flora consideradas ameaçadas de extinção. 

Em relação à utilização de agrotóxicos nas produções agrícolas, o documento destaca 

que, no âmbito do “Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos- PARA”, 

instituído em 2001, foi adotado, em 2011, um novo método de análise que permitiu analisar, 

avaliar e contabilizar quais são os alimentos de origem vegetal mais consumidos no país, com 

fins de aumento de produção dos mesmos, tendo em vista os hábitos alimentares 

populacionais. Em relação aos Organismos Geneticamente Modificados- OGMs, o documento 

prevê uma maior fiscalização para cumprimento das metas estabelecidas, porém sem 

especificar o modo de fiscalização. 

Por fim, em relação à pesca artesanal, o documento destaca um aumento no 

atendimento de pesqueiros, por meio de um maior investimento público em infraestruturas 

aquícolas, principalmente entre os anos de 2012 e 2013. Também, foram implantados oito 

“Unidades de Beneficiamento de Pescado- UBP” em Três Fronteiras (SP), Iracema (RR), 

Pinhalão (PR), Anhembi (SP), Cássia (MG), Dois Irmãos do Buriti (MS), Dourados (MS), 

Rolim de Moura (RO),  também sendo implementados cinco “Terminais Pesqueiros Públicos” 

em Belém (PA), Natal (RN), Aracaju (SE), Salvador (BA), Ilhéus (BA) (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2013, p.64). 
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Diretriz 3 - Instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 

alimentação adequada: 

No ano de 2012, foi elaborado, pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, o 

“Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutrição para as Políticas Públicas”, 

articulando tanto setores governamentais, como o Consea, MEC, dentre outros, com setores 

da sociedade civil, como a Associação Brasileira de Nutrição e o Observatório de Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade Federal de Brasília. O Marco tinha como 

finalidade a promoção de ações públicas e governamentais em prol de uma educação e 

orientação alimentar, consoante aos conceitos de DHAA e Segurança Alimentar e Nutricional, 

à população, tanto em relação aos processos de produção e comercialização, quanto de 

consumo de alimentos.  

Junta-se a isso, a publicação, no ano de 2014, da segunda edição do “Guia Alimentar 

para a População Brasileira”, elaborado pelo Ministério da Saúde, publicado, em sua primeira 

versão, em 2006. O Guia possui como finalidade divulgar recomendações sobre uma 

alimentação adequada como uma das maneiras principais de promoção de saúde à população, 

além de ser uma importante ferramenta de orientação das práticas de educação alimentar no 

âmbito do SUS (BRASIL et al, 2014, p.6). 

Por meio da Resolução/CD/FNDE nº 26/13, no ano de 2013, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação-FNDE, no âmbito do MEC, aprimorou ações de educação 

alimentar e nutricional nas redes escolares, no âmbito do PNAE, aliando a isso o aumento de 

restrições alimentícias a alimentos que contribuem para o excesso de peso nas merendas 

escolares. Tal feito apresentou como objetivo o combate à obesidade, fomentando, também, o 

aumento do consumo de frutas e hortaliças (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, 

p.70). 

Ainda, entre os anos de 2011 e 2012, houve um aumento de incidência do “Projeto 

Educando com a Horta Escolar e Gastronomia”, realizado pela parceria entre o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Centro de Excelência em Turismo da 

Universidade Federal de Brasília, com a finalidade de formar agentes profissionais com 

conhecimento de práticas alimentares que levem em conta os entendimentos sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional, sustentabilidade e gastronomia. (DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

et al, 2013, p.71). 

No ano de 2013, foi realizada uma campanha pública para incentivar uma melhor 

alimentação de frutas, legumes e verduras, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e pelo 
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Ministério da Saúde. A “Campanha de Incentivo ao Consumo de Frutas, Legumes e 

Verduras” foi, assim, realizada no final do ano referido nas Centrais Estaduais de 

Abastecimento, solicitada pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.72). 

Por fim, no âmbito de fomento da pesquisa sobre a temática da Segurança Alimentar e 

Nutricional, o CNPq e o Ministério do Desenvolvimento Social, em 2012, realizaram a 

chamada pública CNPq/MDS-SESAN N º 027/2012 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2013, p.72) para a realização de pesquisas sobre a educação alimentar nutricional, com o 

objetivo de formar uma rede de pesquisa e inovação sobre a Segurança Alimentar e 

Nutricional. Ainda sob a perspectiva de incentivo à pesquisa sobre a temática, foi realizado, 

no mesmo ano, o “Seminário de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional”
11

, com fins 

de elaboração e criação de uma ampla rede de pesquisadores para estudos sobre a temática.  

Diretriz 4 - Promoção, universalização e coordenação das ações de segurança 

alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, 

povos indígenas e assentados da reforma agrária: 

Em relação aos povos indígenas e comunidades tradicionais, criou-se, em 2012, a 

“Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígena- PNGATI”, voltada 

para a preservação e organização das terras de demarcação indígenas. Também, o documento 

menciona a necessidade de se estabelecer uma medida política de aumento e incentivo à 

certificação das terras remanescentes de quilombolas, com fins de legitimação e garantia das 

terras às respectivas comunidades (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.27).  

No ano de 2013, o Ministério do Meio Ambiente lançou um edital público para 

elaboração dos “Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas-PGTA”, no 

âmbito da Amazônia Legal, com fins de organização e proteção das terras indígenas 

demarcadas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.79). Além de terem sido 

implementados os “Projeto de Gestão Ambiental das Terras Indígenas-GATI”, também com 

tais objetivos. 

Também, por meio da Portaria MDA nº. 94, de 27/11/2012, foi instituída a 

“Declaração de Aptidão Indígena ao Pronaf-DAP I”, permitindo e facilitando aos indígenas o 

acesso às políticas públicas, até então destinadas aos trabalhadores da agricultora familiar (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.79). 
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 Relatório final do “Seminário de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional” disponível em 

<http://pesquisassan.net.br/wp-content/uploads/2019/01/I-Semina%CC%81rio-de-pesquisa-em-san-2012-1.pdf> 
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Em relação às comunidades quilombolas, em 2012, foram publicados cinquenta e três 

decretos (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.79) instituindo a “Declaração de 

Interesse Social de Territórios Quilombolas”, para certificação e titulação das comunidades e 

territórios. 

Também em relação à regularização e titulação de terras, o documento informa que, no 

mesmo ano, 2.694 áreas, sendo 167.036 hectares de terras (DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

et al, 2013, p.81), da Amazônia Legal foram regularizados e titulados às comunidades 

ribeirinhas agroextrativistas, por meio do “Programa Nossa Várzea: Cidadania e 

Sustentabilidade na Amazônia Brasileira”. O Programa, em 2011, abrangeu o estado de 

Roraima, com a criação do “Programa das Águas de Makunaima”, e, em 2013, o estado de 

Mato Grosso, com o “Programa Nosso Pantanal” (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 

2013, p.81). 

Em 2011, foi instituído o “Programa de Apoio à Conservação Ambiental- Bolsa 

Verde”, administrado pelo Ministério do Meio Ambiente, objetivando auxiliar na diminuição 

de condições de extrema pobreza e informar famílias de baixa renda, que residem em 

“Unidades de Conservação de Uso Sustentável”
12

, sobre a utilização sustentável do meio 

ambiente. À época, eram contempladas pelo Programa famílias com renda mensal per capita 

de até setenta reais, sendo beneficiadas por um montante de 300 reais a cada trimestre 

(VIANA, 2014, p.5). 

Conforme informa o documento, até o ano de 2013, quarenta mil famílias foram 

contempladas, sendo também 2.276 famílias, que possuem como atividade econômica a 

pescada artesanal, 1.828 de agricultores familiares, 1.380 ribeirinhos, 723 famílias de 

quilombolas, 695 extrativistas e 188 famílias indígenas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et 

al, 2013, p.82). 

Diretriz 5 - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da 

atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e nutricional: 

No ano de 2012, foi instituída a “Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à 

Desnutrição Infantil- ANDI”, tendo como finalidade a orientação aos municípios com 

incidência relevante de desnutrição infantil, especificamente em crianças até cinco anos. O 

documento informa que, nesse mesmo ano, 212 municípios foram contemplados pela Agenda, 
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 Unidades de Conservação de Uso Sustentável “são áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o 

uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais 

são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e 

dos processos ecológicos esteja assegurada.”. Definição disponível na plataforma do Ministério do Meio 

Ambiente. Em <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao.html>  
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sendo a maior parte deles localizados na Amazônia. Ainda, no ano de 2013, quase a totalidade 

dos municípios conseguiu cumprir as orientações mínimas da Agenda, sendo incluídos, no 

mesmo ano, mais vinte e seis municípios (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, 

p.88). 

Também no ano de 2012, foi elaborado e divulgado o “Guia de Consulta para 

Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional dos casos de Beribéri
13
”, com a 

pretensão de orientar os profissionais de saúde para prevenção e cuidados sobre a doença. Tal 

Guia foi elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais de 

Saúde do Maranhão, Tocantins e Uiramutã/RR, locais que apresentaram registros de casos da 

doença, desde o ano de 2006 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.89). 

Em 2011, foi elaborado pelo Consea, Caisan e pela Organização Pan-Americana de 

Saúde/OMS o “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis”. Inserido nesse Plano, está a ação de elaboração do “Plano Intersetorial de 

Controle e Prevenção da Obesidade infantil e infanto-juvenil”. Também foi atualizada a 

“Política Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN”, abrangendo questões de vigilância 

alimentar e nutricional, no âmbito da segurança alimentar, orientando o planejamento das 

ações do SUS voltadas para a promoção da alimentação adequada, bem como da saúde. E em 

2012, foi inserida nas redes escolares a “Semana Saúde na Escola”, ação governamental tendo 

como prioridade a questão da prevenção da obesidade infantil e infanto-juvenil. (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.90-92). 

Também em 2012, foi lançada a “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil- EAAB, 

pelo Ministério da Saúde”, objetivando qualificar os profissionais da saúde da rede de atenção 

básica em prol da qualidade e promoção do aleitamento materno e alimentação para crianças 

até dois anos de idade. E em 2013, foi instituído o “Programa Peso Saudável”, de caráter 

informacional sobre estratégias e conscientização sobre o controle de peso no âmbito dos 

ambientes de trabalho, por meio de hábitos alimentares adequados e incentivo a práticas de 

exercícios físicos (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.91). 

Entre 2011 e 2013, foi realizada a compra de equipamentos antropométricos para 

10.889 UBS, bem como para noventa unidades abrangidas pelo “Programa Academia da 

Saúde”, programa esse que visa a implantação de academias com profissionais qualificados, 

com atividades as quais promovam práticas saudáveis aos indivíduos. O documento informa 

                                                           
13

 Conforme informação do Ministério da Saúde, Beribéri é uma “doença nutricional derivada da escassez de 

vitamina B1 no organismo”. Informação disponível em <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-

sus/51674-beriberi-entenda-a-doenca-causada-pela-falta-de-vitamina-b1> 
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que, até então, existiam 2.866 unidades habilitadas no país (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2013, p.91). 

Diretriz 6 - Promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 

produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura:   

Em relação à questão do acesso à água apropriada para consumo humano, o 

documento destaca que, em 2011, foi instituído o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Água- Água para Todos”, integrando o programa “Brasil Sem Miséria”. Por 

meio da construção de cisternas de água e implementação de tecnologias apropriadas para 

produção, além de objetivar o acesso universal de água no país para consumo, também 

fornecia o abastecimento de água para fins de produção agrícola, priorizando famílias rurais 

da região do Semiárido com renda per capita domiciliar inferior a 140 reais (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.98). O Programa era administrado pelo 

Ministério da Integração Nacional, integrado também pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional de Saúde, Fundação Banco do 

Brasil e Banco do Nordeste. 

 Conforme o Balanço, entre os anos de 2011 e 2013, foram construídas 481.031 

cisternas, tendo o Programa a previsão de implantar 750 mil cisternas até o final do ano de 

2014 na região rural do Semiárido (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.98). 

Além disso, o documento também informa que, até o ano de 2013, o Programa atendeu 1.426 

municípios da região do Semiárido (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.98).  

Também, no ano de 2012, 218 comunidades tradicionais rurais foram contempladas 

com obras de saneamento e sistemas de abastecimento de água apropriada para consumo 

humano (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.100). No mesmo ano, também 

foram contempladas famílias de assentamentos rurais, no mesmo âmbito do Programa, no 

total de 5.935 famílias (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.100). 

No ano de 2013, foi implementado o “Programa Nacional de Apoio à Captação de 

Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água- Programa Cisternas”, 

instituído pela lei nº 12.873/2013, com o intuito de garantir às famílias rurais da região do 

Semiárido, atingidas pelas consequências da seca ou falta de água, o acesso à água apropriada 

para o consumo, bem como garantir o acesso à água para cultivo de alimentos (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.97). O Programa foi implementado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social, podendo ser executado por meio de parcerias entre o 
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Ministério e os municípios, os estados, Distrito Federal, consórcios públicos ou associações, 

bem como entidades privadas sem fins lucrativos. 

Diretriz 7 - Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança 

alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e 

a negociações internacionais: 

No ano de 2004, foi instituída, pelo Itamaraty, a “Coordenação-Geral de Ações 

Internacionais de Combate à Fome- CGFOME, objetivando cooperações externas para a 

execução do programa “Fome Zero”, com a finalidade de exaurimento da problemática da 

fome no Brasil (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.103). Ainda, o Brasil atuou 

como parte cooperante internacional do “Programa Mundial de Alimentos-PMA”, na 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura-FAO, Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados-ACNUR e no Fundo das Nações Unidas para a Infância-

UNICEF.  

 O documento destaca a participação internacional do Brasil na cooperação humanitária 

ao programa “PAA África- Purchase from Africans for Africa”, juntamente a FAO e ao 

Programa Mundial de Alimentos, atendendo países como a Etiópia, Malauí, Moçambique, 

Níger e Senegal. O programa objetivou o fomento à produtividade agrícola desses países, e, 

entre os anos de 2012 e 2013, foram 5.187 agricultores contemplados, tendo 434 escolas 

primárias recebido alimentos derivados de tais plantios (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et 

al, 2013, p.103). 

 Além disso, o Brasil se consolidou, no ano de 2012, como o 7º país doador de 

alimentos para países em situação emergencial de fome e insegurança alimentar no “Programa 

Mundial de Alimentos”, tendo sido doadas aproximadamente 320 mil toneladas de alimentos 

para os respectivos países, bem como atendendo cerca de dois milhões de indivíduos em cerca 

de um ano em 37 países beneficiários (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.104). 

 Diretriz 8 - Monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada: 

Em 2005, foi instituída a “Comissão Especial de Monitoramento de Violação do 

Direito Humano à Alimentação Adequada”, como parte do “Conselho de Defesa da Pessoa 

Humana-CDDPH”, sendo considerada a primeira Comissão Especial instituída com a 

finalidade de monitorar as ações implantadas em prol não só do direito social à alimentação, 

como dos demais direitos sociais, econômicos, sociais, culturais e ambientais no país. A partir 

de tal monitoramento, a Comissão pôde investigar casos de violação a tais direitos e 

recomendar medidas de correção e reparação respectivas. A partir da investigação preliminar 

de determinado caso de violação- como, por exemplo, por meio de visitas in loco- a Comissão 
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pode encaminhar a denúncia ao Ministério Público da respectiva região de incidência do caso, 

bem como à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão- PFDC (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR et al, 2013, p. 111). 

Por fim, inserido na mesma diretriz, o documento afirma sobre a previsão de 

lançamento, no final de 2013, do “Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos”, 

sob supervisão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Sistema 

tem como finalidade sistematizar e concentrar dados sobre os direitos sociais, econômicos e 

culturais, criando, com isso, indicadores norteadores para a implementação de políticas sobre 

tais direitos, como também fornecendo tais informações à sociedade civil
14

 (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2013, p.111). 

Ao final do documento, posterior a toda análise, pelo documento, entre as diretrizes do 

Plano e as políticas públicas e demais ações governamentais realizadas entre os anos de 2012 

e 2015, há um resumo sobre os principais desafios para os anos seguintes no tocante à 

questão.  

Dentre esses desafios, é mencionado o maior fortalecimento do Sisan como sistema 

intersetorial e mecanismo de participação social nas atuações do governo, destacando a 

necessidade de os estados e o Distrito Federal elaborarem seus respectivos Planos de 

Segurança Alimentar e Nutricional estaduais, bem como consolidarem suas Câmaras e 

Conselhos sobre segurança alimentar e nutricional. O equivalente para os municípios. 

Também, devido a questões orçamentárias, o documento menciona a necessidade de se definir 

agendas de políticas públicas prioritárias para a realização do DHAA, em todas as esferas do 

Poder Executivo, objetivando estabelecer um Pacto de Gestão pelo DHAA no Brasil. 

Ainda, o documento afirma que há a necessidade de incentivar o entendimento sobre o 

que seja o DHAA no país, principalmente no tocante à exigibilidade de tal direito pela 

sociedade ao Estado, bem como no caráter obrigacional dos agentes estatais perante a 

realização do referido direito. 

Também, o documento enfatiza que deve o Estado implementar um número maior de 

políticas públicas a populações mais vulneráveis à fome e a insegurança alimentar, como 

comunidades tradicionais e indígenas, famílias rurais das regiões Norte e Nordeste, bem como 

demais grupos sociais.  
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 O Sistema foi lançado e se encontra disponível na plataforma <https://snidh.sdh.gov.br/index.html> 
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Além disso, há também a necessidade de maior atuação do governo para diminuir a 

incidência de obesidade e sobrepeso, bem como doenças provenientes de uma alimentação 

inadequada. 

Em relação à agricultura familiar, o documento afirma que as medidas governamentais 

de incentivo têm logrado êxito, enfatizando o “Programa de Aquisição de Alimentos” e a ação 

do PNAE no tocante à compra de 30% de alimentos provenientes da agricultura familiar para 

merenda escolar das redes públicas de educação.  

Porém, no mesmo âmbito da agricultura familiar, afirma o documento que o governo 

deve melhor investir e incentivar os circuitos locais de abastecimento de alimentos 

provenientes dessa modalidade rural. Além disso, a “Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica-PNAPO” deve ser efetivada, em articulação da União com os estados, 

Distrito Federal e municípios em prol da maior produção de alimentos orgânicos no país. 

No tocante ao acesso à terra, também o documento menciona a necessária efetivação 

maior da reforma agrária como política de Estado, bem como consolidar e ampliar o processo 

de demarcação de terras indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, como 

também suas respectivas titulações e regularizações.  

Por fim, o documento menciona que deve haver uma continuidade da atuação do 

governo brasileiro em relação às ações de cooperação internacional, enfatizando as políticas 

de cooperação internacional em relação à Segurança Alimentar e Nutricional, auxiliando na 

realização do Direito Humano à Alimentação Adequada nos países em condição de extrema 

fome e insegurança alimentar, por meio de ações de incentivo às respectivas produções 

agrícolas familiares locais. 

 

2.2 – Breve análise sobre o primeiro “Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional 2012/2015” 

 

Neste subcapítulo serão analisadas as políticas governamentais federais 

implementadas entre os anos de 2012 e 2015, descritas nos documentos no subcapítulo 

anterior.  

 O documento de execução do I Plano destaca o aumento de repasse federal de verba 

para o programa de transferência de renda “Bolsa Família”, bem como a criação do “Guia de 

Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos”, como importantes e 

fundamentais programas para realização da segurança alimentar e nutricional e para a 

diminuição da miséria e pobreza. 
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No tocante ao programa de transferência de renda “Bolsa Família”, Kopruszynski et al 

(2016, p.1003-1005) apontam que, apesar do programa ser uma importante iniciativa de 

combate à miséria, bem como de combate à fome, não há um enfoque programático na 

execução do Programa sobre a questão da Segurança Alimentar e Nutricional, restringindo-se 

somente ao aspecto da aquisição de alimentos por meio da renda adquirida pelos 

beneficiários. Tampouco, afirmam, há estudos significativos existentes a respeito da 

diminuição da insegurança alimentar e nutricional no âmbito do programa. 

Ainda, estudos como das pesquisadoras Rosângela Cotta e Juliana Machado (2013, 

p.58-59) reconhecem que os programas de transferência de renda, em específico o “Bolsa 

Família”, contribuem para a melhoria de condições socioeconômicas dos beneficiários, em 

específico por meio da possibilidade de aquisição de alimentos para consumo. No entanto, as 

autoras atentam para o fato de que a diminuição de aspectos problemáticos da insegurança 

alimentar e nutricional, como a desnutrição e a obesidade, acaba por não ser contemplada pelo 

programa. A realização da segurança alimentar e nutricional demandaria, assim, uma maior 

integração entre o programa de transferência de renda e demais ações governamentais, como, 

por exemplo, programas de educação alimentar e nutricional. 

Amartya Sen (2000, p.120-130) analisa a problemática da pobreza sob a perspectiva 

da capacitação de cada indivíduo, ou seja, a livre escolha de desenvolvimento de suas 

capacidades e funcionamentos. O autor discorre sobre, afirmando que a pobreza, assim, 

estaria relacionada com a privação de liberdade de desenvolvimento das capacidades pelos 

indivíduos, não restringindo o entendimento sobre pobreza apenas ao aspecto aquisitivo de 

renda monetária. Para o autor, o caráter qualitativo de renda seria importante, porém não seria 

suficiente para diminuir a pobreza e miséria, tendo que se observar outros aspectos que de 

fato estariam limitando a liberdade de escolher um conjunto de funcionamentos alternativos 

pelo indivíduo. 

 Assim, para uma resolução mais eficaz da pobreza e miséria, e, por consequência, de 

seus desdobramentos, como a fome, o autor defende a criação de condições que forneçam aos 

indivíduos diversas possibilidades para que os mesmos possam livremente realizar escolhas 

relativas aos modos de vida que desejarem, ou seja, possam desenvolver suas capacidades e 

funcionamentos de forma autônoma. Somente em condições propícias para os respectivos 

desenvolvimentos das capacidades individuais, por cada um, é que poderia ser caracterizada 

uma liberdade de fato, em específico, em relação ao não padecimento à fome. 

No caso do programa de transferência de renda “Bolsa Família”, o qual possui como 

objetivo a diminuição da fome, pobreza e miséria no país, entende-se, aqui, como Amartya 
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Sen (2000) propõe. Ou seja, apesar de a renda ser entendida, pelo autor, como um “meio 

importantíssimo de obter capacidades” (SEN, 2000, p.124), o aspecto de aquisição de renda 

não deve ser o principal fundamento para implementação de ações governamentais para 

diminuição da fome e da pobreza, já que a liberdade de desenvolvimento, por cada indivíduo, 

de suas capacidades não seria satisfeita somente pelo aspecto monetário (SEN, 2000, p.125-

126). A questão da pobreza e da fome, assim, não se restringiria à renda, mas sim se 

relacionaria, também, a demais questões que estariam incidindo sobre a “privação de 

capacidades básicas” dos indivíduos (SEN, 2000, p.120). 

Assim, entende-se, aqui, que a aquisição monetária transferida pelo Governo aos 

beneficiários se apresenta como uma importante medida, dada a realidade brasileira de 

extrema desigualdade social e econômica, bem como desigual efetividade e usufruto de 

direitos. No entanto, a atuação do Estado para diminuição da fome, da pobreza e da miséria 

deve levar em conta também a promoção e fornecimento de demais condições, em conjunto, 

que emancipem os indivíduos, isto é, favoreçam o desenvolvimento desses enquanto 

cidadãos.  

 A ampliação de investimento de recursos direcionados ao PNAE, bem como a criação 

do “Grupo de Trabalho sobre Alimentação Escolar Indígena”, atendendo à vertente do DHAA 

sobre o respeito aos diferentes hábitos alimentares culturais (BEURLEN, 2009, p.51), foi 

considerado, pelo documento, como uma importante medida para tal. A alimentação saudável 

e sustentável também foi valorizada com o maior incentivo à política de abastecimento de 

30% de alimentos provenientes da agricultura familiar às merendas escolares da rede pública 

de ensino.  

 A respeito da política de abastecimento mencionada, estudiosos sobre a temática 

consideram uma política importante não só do ponto de vista escolar, mas também em relação 

à promoção da agricultura familiar pelo Poder Público no comércio e consumo de alimentos. 

No entanto, alguns pesquisadores ressaltam que, por abranger muitos municípios, um melhor 

controle em relação aos mecanismos de execução do programa tornaria o mesmo mais 

efetivo, relacionados a uma maior integração entre os agentes envolvidos no programa, como 

cooperativas de produtores familiares, gestores municipais, gestores das escolas, dentre outros 

(DE PAULA RIBEIRO;CERATTI, BROCH, 2013, p.47-48).  

Em relação à aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar pelo Poder 

Público, destinando tais alimentos a cozinhas, restaurantes comunitários e bancos de 

alimentos, assim como também à composição de cestas básicas distribuídas a famílias 

acampadas e assentados, quilombolas, indígenas, populações de comunidades de terreiro, 
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atingidos por barragens, pescadores artesanais e demais atendimentos especiais, no âmbito do 

“Programa de Aquisição de Alimentos”, alguns estudiosos ponderam algumas observações.  

No tocante aos objetivos do Programa, qual seja o fomento da agricultura familiar pela 

aquisição de alimentos provenientes dessa modalidade pelo Poder Público, bem como a 

promoção da alimentação adequada com a destinação desses alimentos a diversas instituições 

assistenciais conveniadas com o Poder Público e a equipamentos públicos, a pesquisadora 

Rosângela Hespanhol (2013, p.480-481) afirma que, não obstante tais objetivos estarem sendo 

realizados, ainda há obstáculos que impedem a maior efetivação do Programa. Para a autora, o 

Programa acaba sendo pensado, articulado e executado em escalas estaduais e regionais. Por 

conta disso, características político-partidárias locais em muitos municípios acabam por 

adentrarem na esfera de execução do Programa, prejudicando a organização e articulação 

entre os agentes integrantes. Muitos agricultores familiares, com isso, acabam não 

conseguindo se inserir no Programa. 

Em relação ao aumento de incentivo governamental ao Programa PAT, por meio de 

deduções fiscais aos empregadores que forneçam uma alimentação adequada aos empregados, 

no ambiente de trabalho, alguns autores atentam para tal política não alcançar, de modo 

efetivo, o proposto. Araújo et al (2010, p.987-989), criticam o Programa sob o ponto de vista 

estrutural, afirmando que sua organização e execução não foram muito atualizadas desde o 

ano de sua criação, acabando por não alcançar algumas categorias de trabalho. Além disso, 

em relação à alimentação proporcionada pelos empregadores, estudos como o das 

pesquisadoras Rocha et al (2014, p.114-117), afirmam que não há um controle de fato sobre 

os aspectos nutricionais dos alimentos oferecidos, tendo o mesmo estudo averiguado, na 

cidade de São Paulo, diversos casos em que não houve uma significativa atenção pelos 

formuladores dos cardápios alimentares ao aspecto nutricional da alimentação oferecida aos 

empregados. As autoras também ressaltam a importância de ter que haver, em conjunto, um 

programa de educação e conscientização alimentar nos ambientes de trabalho.   

O documento indica um maior investimento federal ao Pronaf, por meio do aumento 

de concessão de crédito rural aos produtores familiares, juntamente ao aumento de incidência 

do programa “Garantia-Safra”, bem como o do “Seguro da Agricultura Familiar”. No entanto, 

não é muito bem detalhado pelo documento o perfil dos agricultores beneficiados, bem como 

suas condições diversas socioeconômicas. A esse respeito, Aquino et al (2018, p.136-138), 

com base no Censo Agropecuário do IBGE de 2007, e sua revisão em 2012, indicam uma 

possível desconsideração do Programa à característica heterogênea social e econômica dos 

agricultores familiares existentes no país. Aduzem que ao se pensar políticas públicas sobre o 
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fomento à agricultura familiar, acaba permanecendo um predomínio de uma dualidade entre 

agricultores familiares e agricultores empresarias, acabando por desconsiderar a existente 

desigualdade socioeconômica entre agricultores familiares. Isso pode se refletir nos elementos 

de execução do Programa e, porquanto, na incidência restrita de beneficiários, em detrimento 

de agricultores em condições de pobreza e extrema pobreza. Assim, os alcances dos objetivos 

do programa, em torno do fomento à agricultura familiar, acabam ficando comprometidos, de 

acordo com os autores. 

Ainda, Grisa et al (2014), com base em estudos tendo como fonte o Anuário 

Estatístico do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, compreendendo os anos entre 1999 e 

2012, atentam também para os mecanismos de execução do Pronaf. Afirmam que, não 

obstante o Programa financiar agricultores familiares de baixa renda econômica das regiões 

Norte e Nordeste, concentra o âmbito de incidência de seus contratos de financiamento de 

crédito aos agricultores familiares com maior renda, e sendo produtores de commodities 

agrícolas
15

, nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (GRISA et al, 2014, p.341-

342), o que contribui para uma execução do Programa distorcida de seus objetivos. 

No tocante à “Política Nacional de Reforma Agrária”, pelo fato de a temática ser 

historicamente antiga no Brasil, constante em governos federais anteriores ao governo 

ditatorial militar de 1964, há diversos estudos abordando aspectos sobre a necessidade de uma 

efetiva reforma agrária no país. Paulo Nakatani, Rogério Faleiros e Neide Vargas (2012) 

consideram que a questão agrária no Brasil se constitui como o cerne da desigualdade social, 

pelo fato de o desenvolvimento social e econômico no país não ter sido acompanhado de uma 

importante política de distribuição de terras. Tendo como fonte dados disponibilizados pelo 

Incra, nos períodos entre os anos de 2003 e 2010, os autores afirmam que, apesar do número 

de assentados de reforma agrária ter aumentando ao longo dos anos, a concentração de terras 

por empresas agrícolas, especificamente do setor do agronegócio, se intensificou, não 

diminuindo, portanto a desigualdade na distribuição de propriedades fundiárias de terras para 

produção (NAKATANI, et al, 2012, p.230). Os autores defendem que, paralelo aos 

assentamentos, haja intensificação de uma política fiscal às propriedades latifundiárias que 

não cumprem sua função social, bem como uma política mais efetiva de concessão de créditos 

aos pequenos e médios agricultores (NAKATANI, et al, 2012, p.231). 

                                                           
15

 Conforme definição dada pelo “Dicionário da Educação do Campo”, produzido pela Fiocruz e publicado no 

ano de 2012, commodities agrícolas são “os alimentos provenientes do setor agropecuário, produzidos em larga 

escala, para serem comercializados no mercado internacional”. In PEREIRA, Isabel Brasil et al. Dicionário da 

Educação do Campo, 2012, p.135. 
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As políticas de fomento à agricultura familiar, como o Pronaf, PAA, dentre as outras 

iniciativas governamentais citadas anteriormente, bem como os procedimentos de reforma 

agrária e fomento às atividades de grupos populacionais tradicionais poderiam ser observadas 

como um dever prestacional do Estado em garantir o pleno desenvolvimento, por cada 

indivíduo ou grupo social, de acesso e produção do alimento, o que se caracteriza como uma 

das vertentes constituidoras do DHAA. Ou seja, por meio dessas políticas públicas a 

possibilidade de cultivo de alimentos para a alimentação estaria sendo garantida pelo Estado, 

bem como a inserção econômica desses grupos.  

Além disso, as políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, bem como de 

reforma agrária, contribuem para uma mudança estrutural agrária, econômica, social no país. 

Isso porque, conforme preceituou Josué de Castro, uma das maiores problemáticas que 

culminam na existência do padecimento da fome e subnutrição no país é a concentração de 

terra por latifundiários oligárquicos (DE CASTRO, 1984) e, atualmente, grandes empresas 

agrícolas, transformando o alimento em mercadoria. Não obstante o autor discorrer sobre a 

problemática da fome no contexto de 1940, a questão da concentração de terras e suas 

consequências ainda persiste. Há, assim, uma concentração de terras no país para produção 

alimentícia, e derivados, para exportação, como commodities agrícolas, ao invés de atender 

aos anseios da população no tocante a sua alimentação. As políticas públicas de fomento à 

agricultura familiar e de reforma agrária, assim, possibilitam uma transformação nessa 

estrutura agrária e social. Porém, como observou Grisa et al (2014),  a execução do Pronaf, 

PAA, dentre outras, deve atentar para a existência de uma heterogeneidade entre os 

agricultores familiares, ou seja, mesmo no setor agrícola familiar, há agricultores médios, com 

poder aquisitivo maior, e agricultores em condições de pobreza e extrema pobreza. As 

políticas públicas voltadas para a agricultura familiar devem, assim, levar em consideração 

essa desigualdade em sua execução. 

O “Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água- Água para 

Todos”, bem como o “Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 

Tecnologias Sociais de Acesso à Água- Programa Cisternas”, por meio da construção de 

cisternas de água e da implementação de tecnologias apropriadas para produção a famílias 

rurais em condições de pobreza, na região do Semiárido, são apresentadas pelo documento 

como importantes políticas de acesso universal à água apropriada para consumo. 

 As pesquisadoras da Fiocruz Lia Augusto, Idê Gurgel et al (2012) defendem que, 

consoante ao disposto no inciso I do artigo 2º da Lei nº 11.445/2007, o Estado deve garantir o 

acesso à água potável a todos, principalmente em regiões em que há disponibilização desigual 
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de água para consumo. Em contraponto, criticam procedimentos de privatização de 

mananciais de água, bem como privatizações de agências de distribuição e regulação de água 

apropriada para consumo, aduzindo que tais procedimentos contribuem para o acesso a uma 

qualidade de água inadequada (AUGUSTO et al, 2012, p.1514-1515). Sobre as políticas 

públicas implementadas, descritas no parágrafo anterior, De Andrade e Nunes (2017, p.33-37) 

reconhecem a importância das mesmas no tocante ao acesso à água potável, sobretudo na 

região do Semiárido brasileiro. No entanto, ponderam que os Programas seriam melhor 

efetivados se fossem articulados com demais programas governamentais de estrutura e 

saneamento, aliado a programas de controle da qualidade da água das cisternas construídas e 

de mananciais. Atentam, também, para a necessidade de uma maior integração entre os 

governos federal, estaduais e municipais na execução dos Programas. 

Ao observar políticas públicas implementadas de atenção aos diferentes grupos 

populacionais, principalmente os considerados tradicionais, de atenção aos diferentes hábitos 

alimentares, como a criação do “Grupo de Trabalho sobre Alimentação Escolar Indígena”, 

“Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos”, Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas”- PNGATI, “Programa de 

Apoio à Conservação Ambiental- Bolsa Verde”, bem como as próprias políticas de 

demarcação e titulação de terras indígenas e de terras remanescentes de quilombolas, percebe-

se um exercício governamental de efetividade dos direitos humanos de forma intercultural. 

Herrera Flores (2009) defende que a efetividade dos direitos humanos pressupõe a inclusão 

dos diversos grupos sociais existentes em dado território, respeitando os aspectos culturais e 

sociais caracterizadores de cada. Neste sentido, as políticas públicas mencionadas poderiam 

ser consideradas como medidas ao encontro dessa efetividade levando em conta a diversidade 

cultural. Principalmente pelos grupos beneficiários de tais políticas estarem submetidos, no 

país, a mecanismos estruturantes de vulnerabilidade de desigualdade de acesso.  Essas 

políticas públicas mencionadas, dentre outras semelhantes, poderiam estar sendo realizadas 

sob um viés político de “multiculturalismo emancipatório” (SANTOS, 2010, p.470). No que 

tange ao Direito à Alimentação Adequada, pode se considerar que o aspecto sobre o respeito 

às diferentes culturas e hábitos alimentares estaria sendo atendido parcialmente, pois como 

observa Verônica Guimarães (2014), deve-se atentar para o conteúdo programático de 

execução dos programas de inserção de grupos tradicionais, para que seu exercício se dê de 

forma que atenda aos diferentes aspectos culturais de cada população, sob uma perspectiva 

plural, não se restringindo majoritariamente a ideias ocidentais desenvolvimentistas de 

progresso. 
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Em relação ao acesso à água apropriada para consumo, por meio das políticas públicas 

implementadas “Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água- Água para 

Todos”, bem como o “Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 

Tecnologias Sociais de Acesso à Água- Programa Cisternas”, pode ser observado um 

compromisso ético do Estado em garantir condições de acesso à água potável e para produção 

agrícola a populações da região do Semiárido brasileiro, onde constantemente padece da falta 

de água. Essas populações podem ser, assim, consideradas como “vulneradas” (SHCRAMM, 

2008), ou seja, são atingidas de forma mais desigual por problemáticas sociais no país, em 

comparação aos demais indivíduos.  Sob a ótica da bioética da proteção (SHCRAMM, 2008), 

o Estado deve agir para fornecer condições que propiciem o melhor desenvolvimento das 

capacidades de cada e por cada indivíduo. No caso em questão, as condições de acesso à água, 

como fator vital aos seres, estariam sendo garantidas pelo Estado por meio da construção de 

cisternas de água e de implementação de tecnologias para captação de água na região do 

Semiárido brasileiro.  

Em relação à instituição da “Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica- 

PNAPO”, no ano de 2012, bem como de seu instrumento de execução, o “Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica”-PLANAPO, tiveram, como principal finalidade, 

conforme  o artigo 1º do Decreto nº 7.794/12: 

Art. 1º (...)integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 

transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 

população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo 

de alimentos saudáveis. 

 

Ainda, conforme disposto no artigo 2º do mesmo Decreto, a competência para a 

execução da Política e do Plano fica a cargo da União, em cooperação com os estados, 

Distrito Federal, municípios e entidades da sociedade civil.  

Um estudo realizado por pesquisadores do IPEA (SAMBUICHI, 2017, p.87-90) sobre 

a construção da PNAPO indica que a construção da Política se deu, em muito, por pressão e 

participação da sociedade civil, principalmente por movimentos sociais relacionados ao 

espaço rural. No entanto, atenta para a falta de integração entre os setores do Poder Executivo 

competentes para a realização da PNAPO, bem como a ausência de uma agenda prioritária de 

execução governamental sobre agroecologia, o que acaba por prejudicar o plano de ação da 

PNAPO.  

O documento também destaca a construção do “Marco de Referência em Educação 

Alimentar e Nutrição para as Políticas Públicas”, no ano de 2012. As autoras Patricia Dias, 
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Luciene Burlandy et al (2017, p.7-8) consideram que, pelas práticas de orientação e educação 

alimentar, propostas pelo Marco, abrangerem tanto as etapas de produção até os aspectos do 

consumo alimentício, a ação pública poderia se caracterizar como uma importante ferramenta 

de ação estatal de educação alimentar. Principalmente em relação à diminuição de incidência 

da insegurança alimentar, desnutrição e obesidade na população brasileira. 

Ainda na mesma vertente de orientação e educação alimentar pelo Poder Público à 

população, o documento indica a publicação do “Guia Alimentar para a População 

Brasileira”, pelo Ministério da Saúde, no ano de 2014. Conforme aduz as autoras Elisabetta 

Recine e Ana Beatriz Vasconcellos (2011, p.75-77), o Guia se apresenta como uma 

importante ferramenta de promoção da alimentação adequada por meio de orientações de 

práticas educativas direcionadas a diversos setores sociais, de forma específica, como 

profissionais de saúde, gestores públicos, à população em geral, dentre outros. Ainda, 

afirmam que o documento ressalta a importância dos hábitos alimentares saudáveis e 

adequados como fundamental prática de saúde. 

A instituição da “Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil”, no ano de 2012, elaborada pelo Ministério da Saúde, com objetivo de promover 

ações que combatam a desnutrição infantil, principalmente em locais de alta incidência, 

também é destacada pelo documento. A esse respeito, Ramos et al (2015), por meio de um 

estudo sobre as bases de dados do Ministério da Saúde do ano de 2013, observam que a maior 

parte dos municípios abrangidos pelas ações da Agenda são da região Nordeste do país. 

Também atentam para uma problemática constante observada em relação à articulação e 

organização de ações da Agenda pelos gestores e agentes municipais integrantes do programa, 

principalmente em relação a ações voltadas à prevenção e promoção da saúde infantil aliadas 

à alimentação nutritiva. 

Ainda, o lançamento da campanha, no ano de 2012, “Estratégia Nacional para a 

Promoção do Aleitamento Materno e da Alimentação Complementar Saudável no Sistema 

Único de Saúde- Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil”- EAAB, pelo Ministério da Saúde, 

visando a qualificação dos profissionais da saúde da rede de atenção básica em prol de 

orientações sobre o aleitamento materno e alimentação complementar, pode ser considerado 

importante. Para as pesquisadoras Baldissera et al (2016, p.7-8), esse programa possui 

fundamental importância na orientação e educação alimentar. Isso porque a capacitação dos 

profissionais da saúde a respeito da importância e informações sobre o aleitamento materno e 

a nutrição infantil pode facilitar o acesso a essas informações alimentares, sendo mais uma 

ferramenta de orientação e educação alimentar à população.  
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 Em relação à “Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas”- PNGATI, instituída no ano de 2012 pelo Decreto nº 7.747/12, o documento 

considera que a maior implementação dos Projetos de Gestão Ambiental das Terras Indígenas 

foi importante no tocante à questão da proteção dessas terras. Além disso, conforme descrito 

pelo documento, houve um aumento de demarcações, bem como o reconhecimento de 

titularidade de terras a povos e comunidades tradicionais.  

 Para Guimarães (2014), a construção da PNGATI levou em consideração, como 

princípios norteadores a autodeterminação e a autonomia participativa dos povos indígenas, 

sendo considerada, portanto, um avanço em relação à questão indígena no país. No entanto, a 

autora atenta para o fato de o processo de capacitação dos indígenas para a gestão territorial 

acabar levando em consideração aspectos e elementos ocidentais de desenvolvimento, em 

detrimento de uma proposta pluralista de gestão territorial mais aproximada de aspectos 

culturais, históricos e sociais de cada povoado e etnia indígenas (GUIMARÃES, 2014, p.175-

176). Para a autora, a PNGATI deveria ser aperfeiçoada nesse sentido, bem como em termos 

organizacionais de execução.  

 No tocante ao processo de demarcação de terras indígenas, a FUNAI é a principal 

responsável, tendo sido regulamentado o processo pelo Decreto nº 1.775/96.  Conforme 

informações disponibilizadas pela plataforma do Instituto Socioambiental
16

, as demarcações 

são realizadas por antropólogos nomeados pela FUNAI para estudar a área a ser demarcada, 

juntamente a uma equipe técnica especializada. O relatório formulado a partir desse estudo, 

após todos os procedimentos devidos, é encaminhado ao Ministério da Justiça e a instância 

competente decide por decretar a demarcação, prescrever diligências condicionais para a 

demarcação, ou rejeitar o procedimento. Se decretado, são realizados pela FUNAI os 

procedimentos para a demarcação física das terras, cabendo ao INCRA adotar os processos 

necessários para reassentar ocupantes, se houver, das terras a serem demarcadas. Para a 

oficialização da demarcação respectiva, o Presidente da República deve homologar a decisão. 

Por fim, homologada, há o registro da respectiva terra como demarcada no Cartório de 

Registro de Imóveis da respectiva comarca, bem como na Secretaria de Patrimônio da União.  

De acordo com dados disponibilizados pela plataforma da FUNAI
17

, atualmente 462 

terras indígenas são demarcadas, representando um percentual de 12,2% do território 

brasileiro somente. A publicação de um estudo realizado por pesquisadores do Instituto 

                                                           
16

 Informações disponíveis na plataforma do Instituto Socioambiental. Disponível em 

<https://pib.socioambiental.org/pt/Demarca%C3%A7%C3%B5es>  
17

 Informação disponível na plataforma da FUNAI. Disponível em <http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-

07-13-24-53> 
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Socioambiental (CARNEIRO FILHO et al, 2009) alerta para argumentações falaciosas sobre 

o processo de demarcação de terras indígenas prejudicar a economia do país por impor limites 

à expansão de atividades agropecuárias, bem como dos setores de hidrelétrica e mineradoras. 

Para os autores, esse tipo de argumento oferece uma ameaça significativa aos indígenas, pois, 

além de prejudicar os procedimentos de demarcação, fomenta conflitos rurais, ocupações 

ilegais das terras, degradação ambiental, dentre outros (CARNEIRO FILHO;SOUZA, 2009, 

p.5-6). 

A criação do “Programa de Apoio à Conservação Ambiental- Bolsa Verde”, também 

foi ressaltada como uma importante política de orientação e incentivo sobre a utilização de 

forma sustentável do meio ambiente, tendo como destinatários famílias de baixa renda que 

residem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Conforme estudos divulgados por 

pesquisadores do IPEA (VIANA, 2014, p.5), após dois anos da constituição do programa, 

44.388 famílias foram atendidas, em 24 estados e 730 municípios, principalmente na região 

Norte do país. O estudo reconhece a importância do programa e sua efetividade no tocante a 

práticas sustentáveis adotadas pelas famílias beneficiadas. No entanto, atenta para o fato de o 

Programa não disponibilizar dispositivos informacionais, de forma simplificada, sobre os 

beneficiários do programa e suas formas de atuação na conservação ambiental das localidades 

em que residem. Também ressalta sobre a importância de uma maior inserção de 

comunidades e famílias indígenas no programa, por meio da intercessão pela Fundação 

Nacional do Índio. 

Em relação à utilização de agrotóxicos nas produções agrícolas, o documento destaca 

somente a continuidade do “Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos- 

PARA”, pelo qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa avalia os níveis de 

agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal produzidos no país
18

, sem entrar no mérito de 

uma possível diminuição do uso dessas substâncias. No entanto, diversas pesquisas e estudos 

foram realizados no período compreendido pelo documento, alertando e denunciado sobre as 

consequências e impactos negativos à alimentação, à saúde e ao meio ambiente decorridos do 

uso desenfreado de agrotóxicos no cultivo de alimentos, tanto para os indivíduos que os 

consomem como para os que trabalham e lidam com o cultivo e plantação.  

O “Dossiê ABRASCO, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde”, 

publicado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva- ABRASCO e pela Fiocruz, 

denunciou o consumo e manuseio de agrotóxicos no Brasil, alertando sobre os riscos e 

                                                           
18

 Informação disponível na plataforma da Anvisa. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/programa-de-

analise-de-registro-de-agrotoxicos-para> 
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prejuízos que causam aos seres vivos e ao meio ambiente.  Também ressaltou que 70% dos 

alimentos in natura produzidos, à época, e comercializados no país estavam contaminados por 

agrotóxicos nocivos, incluindo as substâncias químicas agrotóxicos glifosato, o endosulfan, o 

metamidofós, o 2.4D, o paration- -metílico e o acefato, proibidas em diversos países 

(CARNEIRO et al, 2015, p.58). Também vale ressaltar a Nota Pública divulgada em 2013 

pela Abrasco, pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva-Inca e pela 

Fiocruz, intitulada “Uma verdade cientificamente comprovada: os agrotóxicos fazem mal à 

saúde das pessoas e ao meio ambiente”, alertando e denunciando sobre os riscos à saúde 

relacionados ao consumo de alimentos cultivados com agrotóxicos. 

 A respeito do monitoramento sobre a aprovação e registro de agrotóxicos no país, a 

pesquisadora da Fiocruz Karen Friedrich (2013) afirma que, no Brasil, uma regulação eficaz 

sobre o nível de toxidade das substâncias à saúde e ao meio ambiente fica comprometida por 

diversos fatores. Dentre eles, o fato de a legislação vigente que regula o uso de agrotóxicos, a 

Lei nº 7.802/1989, não definir de forma mais objetiva os aspectos os procedimentos e limites 

de aprovação e registro dessas substâncias. Também, o fato de não haver um processo 

permanente de revisão tóxica sobre as substâncias já registradas em momentos anteriores no 

país.  Para a autora, não há como afirmar que o Brasil manuseia agrotóxicos no cultivo de 

alimentos de forma segura, já que não há um limite mínimo respeitado de uso, assim como 

não há a proibição de utilização de muitas substâncias consideradas tóxicas. Em contrapartida, 

Karen defende que haja um maior incentivo estatal à agricultura familiar e orgânica, 

fortalecendo a modalidade agroecológica de produção (FRIEDRICH, 2013, p.12). 

 Em relação à aprovação, registro e utilização de agrotóxicos no cultivo de alimentos 

no Brasil, tal como mencionado anteriormente, como aduz Friendrich (2013), não há indícios 

de que tais processos se dão de forma segura, ou seja, com a devida análise e revisão sobre as 

substâncias comprovadamente tóxicas à saúde e ao meio ambiente. Visto isso, não se observa 

um esforço maior do Estado em reduzir a utilização de substâncias consideradas tóxicas na 

produção agrícola, comprometendo a segurança do alimento plantado e consumido. A redução 

se justificaria por diversos estudos já mencionados, como, por exemplo, o Dossiê Abrasco, 

terem comprovado o risco e a toxidade de diversas substâncias, em uso no país, para a saúde e 

meio ambiente, tanto em relação ao consumo de alimentos cultivados, quanto para os 

trabalhadores que manuseiam as substâncias nas plantações.  

Conforme aduz Casemiro et al (2008), a não observância do aspecto necessário do 

alimento seguro constitui violação à Segurança Alimentar e Nutricional, e, por consequência, 

ao DHAA. A utilização de muitos agrotóxicos no cultivo de alimentos, por conterem 
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substâncias comprovadamente tóxicas à saúde e ao meio ambiente, como já mencionado, vai 

de encontro aos aspectos garantidores da segurança alimentar no consumo e produção. E, ao 

atentar para a estrutura argumentativa de defesa dessas substâncias na produção por diversos 

grupos, percebe-se dinâmicas de mecanismos de poder institucionais e não institucionais em 

favor de interesses elitistas, majoritariamente econômicos, por grupos específicos, em 

detrimento dos interesses populacionais sobre a função social da alimentação. O Estado 

possui o dever, em função disso, de não só incentivar a agricultura familiar como contraponto 

às empresas latifundiárias agrícolas que utilizam agrotóxicos de modo desenfreado, mas 

também incentivar, fortalecer e promover a agroecologia (FRIEDRICH, 2013) como 

alternativa de uma produção agrícola que garanta a Segurança Alimentar e Nutricional e 

realize o DHAA.  

Por fim, apesar de o documento não destacar, importante ressaltar que o relatório 

publicado pela FAO no ano de 2015, intitulado “The state of food insecurity in the world 

2014: strengthening the enabling environment for food security and nutrition” indicou que o 

Brasil saiu do “Mapa Mundial da Fome” (FAO et al, 2015, p.23). Conforme informações 

disponíveis na plataforma da FAO
19

, o Mapa considera, pelo Indicador de Prevalência de 

Subalimentação, os países que possuem um percentual acima de 5% da população respectiva 

padecendo da fome e subnutrição. No ano mencionado, o Brasil apresentou um percentual 

abaixo desse valor, não estando, a partir de então, entre os países que possuem um 

considerado alto percentual de população em condições de fome e subnutrição. O relatório 

publicado obteve esse resultado a partir de uma análise sobre a alimentação no mundo por 

dois períodos: entre os anos de 1994 e 2014 e entre 2002 e 2013. O relatório considerou as 

políticas públicas implementadas durante os períodos- tais como políticas de transferência de 

renda, de fomento à agricultura familiar, bem como demais políticas sobre alimentação e 

segurança alimentar e nutricional- como determinantes para a diminuição do percentual de 

subnutrição e fome no Brasil (FAO et al, 2015, p.23-24). 
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 Plataforma da FAO disponível em <http://www.fao.org/brasil/fao-no-brasil/brasil-em-resumo/pt/> 
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Capítulo 3 – Descrição e breve análise sobre ações implementadas pelo Poder Executivo 

Federal brasileiro no tocante à promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada, 

no período entre os anos de 2016 e 2019 

 

3.1 – “II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-2019” 

 

O “II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”- II PLANSAN foi 

publicado no ano de 2017, tendo vigência entre os anos de 2016 e 2019. A respeito da 

representação e gestão do Governo Federal à época, no ano de 2016 houve o impeachment da 

então presidenta Dilma Rouseff, assumindo como chefe do Poder Executivo Federal Michel 

Temer (pertencente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro), então vice- presidente 

de Dilma, representando uma ruptura da gestão presidencial de treze anos do Partido dos 

Trabalhadores, bem como no sistema de representação democrática, com o processo de 

impeachment e seus desdobramentos. No ano de 2019, após as eleições presidenciais, assumiu 

como chefe do Poder Executivo Federal Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal. 

O II PLANSAN foi elaborado, tal qual o primeiro, pela Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional-Caisan, juntamente ao Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional-Consea, e tendo sido fundamentado pelas deliberações da V 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada no ano de 2015. 

Objetivou a atualização e revisão de metas e objetivos do I Plano, tendo em vista a 

obrigatoriedade do Poder Executivo Federal em proteger, respeitar, promover e realizar o 

Direito Humano à Alimentação Adequada a todos os indivíduos que residam em território 

brasileiro (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.12). 

Conforme disposto no II Plano, as diretrizes que o norteiam são as mesmas do Plano 

anterior, quais sejam as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

constantes no artigo 3º, incisos I a VIII do Decreto nº 7.272/2010. Além disso, o II Plano 

explicita os aspectos que devem ser respeitados em sua elaboração, sendo: 

I -  conter análise da situação nacional de segurança alimentar e nutricional; 

II -  ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual; 

III -  consolidar os programas e ações relacionados às diretrizes designadas no art. 3°  

e indicar as prioridades, metas e requisitos orçamentários para a sua execução; 

IV -  explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades da União integrantes do  

SISAN e os mecanismos de integração e coordenação daquele Sistema com os 

sistemas setoriais de políticas públicas; 

V-   incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das 

demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e 



73 
 

nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a 

equidade de gênero;  e 

VI - definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação. (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2017, p.12) 

 

 O II Plano inicia fazendo uma análise revisionista sobre o primeiro Plano, 

mencionando seus aspectos positivos e negativos, tendo em vista o monitoramento realizado 

de sua execução. Como positivo, afirma que houve um fortalecimento da intersetorialidade do 

Sisan e demais instâncias governamentais, além de consolidar sistematicamente ações 

governamentais que visem a efetivação da alimentação adequada como um direito, atentando 

para o fato de ter logrado êxito também por ter sido elaborado embasado nas metas do Plano 

Plurianual de 2012/2015 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.13). Também, o 

documento ressalta que outro aspecto positivo foi o fato de o Plano ter permitido a execução 

de ações governamentais que não somente se restringiram à temática da Segurança Alimentar 

e Nutricional, mas também a outras áreas fundamentais, como a saúde e a educação (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.14). 

No entanto, o documento relata que o Plano acabou por prejudicar um pouco seu 

próprio monitoramento, por abranger muitas metas e objetivos, não priorizando em maior 

nível objetivos estratégicos e prioritários. No total, o primeiro Plano possuía 43 objetivos e 

330 metas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.13), o que acabou, conforme indica o 

documento, indo de encontro a um necessário caráter estratégico do Plano para consolidação 

das políticas e ações sobre alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional.  

Assim, o II Plano foi elaborado de modo a contemplar, focar e priorizar objetivos e 

metas específicas, sendo um total de 38 objetivos e 144 metas (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2017, p.12), visando um caráter mais estratégico de seus objetivos e metas, 

sobretudo no tocante a “vulnerabilidades específicas”, isto é, populações e grupos sociais que 

padecem de grave insegurança alimentar e nutricional no país (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2017, p.13). E tal qual o primeiro Plano, o II Plano foi elaborado em 

conformidade também com o Plano Plurianual 2016-2019. 

Diferentemente do primeiro Plano, o II Plano adotou uma estratégia de metodologia 

diferenciada para conseguir priorizar e especificar mais objetivos e metas. Assim, apresenta 

nove desafios a serem percebidos pelo governo federal em suas ações, todos orientados pelas 

diretrizes gerais da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. São indicados 

como desafios no II Plano:  

Desafio 1- Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional; 
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Desafio 2- Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão 

produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e 

Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural; 

Desafio 3- Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a 

estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de 

base agroecológica; 

Desafio 4- Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população 

brasileira à alimentação adequada e saudável; 

Desafio 5- Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População 

Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas 

regulatórias; 

Desafio 6- Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação; 

Desafio 7- Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em 

especial a população pobre no meio rural; 

Desafio 8- Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a 

intersetorialidade e a participação social; 

Desafio 9- Apoio a iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e 

nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares 

democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do 

diálogo e da cooperação internacional; (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, 

p.6) 

 

 O II Plano elaborou metas específicas para serem cumpridas, com fins de possibilitar 

uma maior efetivação dos desafios. No tocante ao desafio 1, intitulado “Promover o acesso 

universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em 

situação de insegurança alimentar e nutricional”, as metas focaram na valorização do Cadastro 

Único de Informações Sociais-CadÚnico, mencionando ser esse um importante instrumento 

de combate à vulnerabilidade social e pobreza, pois serve como norte de formulação de 

políticas públicas para tais grupos, já que seu cadastro melhora a informação sobre a 

quantidade de pessoas em condição de vulnerabilidade econômica, o que facilita, por 

consequência a elaboração de políticas públicas de alimentação prioritárias para tais 

populações. As metas destacam, com isso, a importância de continuidade de programas de 

transferência de renda, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, 

contribuindo para a realização da alimentação adequada nas redes de ensino, por meio de suas 

ações (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.21). 

As metas do desafio 2 (“Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover 

a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e 

Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural”) trazem a 

necessidade de se respeitar as diferentes culturas e seus respectivos hábitos alimentares, 

combatendo a insegurança alimentar, em conjunto. Mas, principalmente, ampliar as políticas 

de acesso ao alimento, de modo a exaurir a fome e a desnutrição no país (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2017, p.24). 
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 Quanto ao desafio 3, (“Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a 

estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base 

agroecológica”), são propostas metas que visem o fortalecimento da agricultura familiar, 

como o maior incentivo a políticas de crédito e à produtividade e comercialização desse setor. 

Também é mencionada a necessidade de proteção do ecossistema, incentivando práticas de 

cultivo e produtividade saudáveis e sustentáveis- como a produção de alimentos orgânicos-, 

de encontro ao uso em alto grau de agrotóxicos nas plantações. Aliado a isso, as metas 

ressaltam a necessária diminuição da concentração fundiária, viabilizando o acesso à terra 

produtiva por meio de uma realização efetiva e em maior escala da reforma agrária (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.32). 

O desafio 4 (“Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da 

população brasileira à alimentação adequada e saudável”) abrange metas que especificam a 

promoção de políticas públicas de incentivo à comercialização agrícola, priorizando a 

agricultura familiar sustentável. O maior incentivo a circuitos de produção e comercialização 

é mencionado como uma ação possa favorecer a comercialização de produtos da agricultura 

familiar. Também, a necessidade de se efetivar o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica-PLANAPO, bem como ações que incentivem a economia solidária, o desperdício, e 

a agricultura em ambientes urbanos. Ainda, o documento ressalta a importância de 

continuação do Programa de Aquisição de Alimentos, com a política de compra de 30% dos 

produtos provenientes da agricultura familiar para serem destinados às merendas escolares, no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, dentre outras políticas públicas 

em execução (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.38). 

O desafio 5 (“Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População 

Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias”) traz 

como metas ações do governo que consolidem o entendimento sobre a alimentação como um 

direito ao conceito de alimentação adequada. As metas também chamam atenção para a 

execução de uma política de maior regulamentação do comércio e propaganda de bebidas e 

alimentos ultra processados nas redes de ensino e saúde, tanto públicas como privadas. Aliado 

a isso, a continuidade da ação governamental em parceria com a Associação Brasileira das 

Indústrias de Alimentação- ABIA, com fins de incentivar uma diminuição dos teores de sódio 

e açúcar nos alimentos provenientes das indústrias. E, também, a continuidade de produção 

governamental do Guia Alimentar para a População Brasileira, objetivando informar a 

população sobre maiores práticas e hábitos alimentares saudáveis e nutritivos. Por fim, as 
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metas também indicam sobre a necessidade de continuação de políticas públicas que 

incentivem o aleitamento materno (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.43-44). 

Já o desafio 6 (“Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação”) 

possui metas que objetivam a diminuição dos índices de obesidade no país, sendo necessário 

uma maior integração entre as instâncias do governo para combater a problemática. As metas 

também indicam a continuidade de demais ações de prevenção, monitoramento e combate a 

doenças relacionadas à má alimentação e desnutrição (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

2017, p.49). 

O desafio 7 (“Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, 

em especial à população pobre no meio rural”) indica como metas a serem cumpridas a 

abrangência de acesso sustentável à água apropriada para consumo, bem como a proteção do 

ecossistema aquífero. Destacam a continuação do “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Água- Água para Todos” como um importante programa que facilita o 

acesso à água pelas populações rurais em extrema pobreza da região do Semiárido, dentre 

outros programas sociais (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p. 50). 

Já as metas do desafio 8 (“Consolidar a implementação do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional- Sisan, aperfeiçoando a gestão federativa, a 

intersetorialidade e a participação social”) aduzem sobre a necessidade de fortalecimento 

progressivo do Sisan e seus órgãos integrantes, em prol de sua consolidação. Ressaltam a 

importância da adesão e implementação de planos estaduais e municipais de políticas sobre 

segurança alimentar e nutricional, bem a maior articulação dos mesmos com o Sisan. Também 

mencionam a necessidade de ampliar o campo de pesquisa e extensão relacionado à temática 

de Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada, bem 

como aperfeiçoar sistemas de monitoramento de execuções da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.53). 

Por fim, as metas do desafio 9 (“Apoio a iniciativas de promoção da soberania, 

segurança alimentar e nutricional, do Direito Humano à Alimentação Adequada e de sistemas 

alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do 

diálogo e da cooperação internacional”) indicam a necessidade de continuidade e ampliação 

de sistemas e mecanismos de cooperação internacional pelo Brasil para promoção do DHAA, 

respeitando os princípios norteadores da Soberania Alimentar. As metas ainda ressaltam a 

necessidade de o Brasil se inserir mais nos debates internacionais sobre alimentação e 

segurança alimentar e nutricional, principalmente no que tange à FAO, ao Programa Mundial 

de Alimentos, ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, à Organização Mundial 
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da Saúde e à Organização Mundial do Comércio, em relação à América Latina, Caribe, Países 

de Língua Portuguesa, África e os BRICS (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2017, p.56-57). 

A respeito de informações sobre a execução e cumprimento de tais desafios e metas 

pelo Governo Federal, foi elaborado, pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional, o “II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-PLANSAN 

2016/2019- Balanço da Execução 2016/2017”, publicado no ano de 2018. Tal documento teve 

como principais fontes de pesquisa de dados sobre a execução das metas e objetivos do II 

Plano, o Sistema de Monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-

SISPLANSAN, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal- 

SIOP, bem como demais informações de outras bases de dados de setores e instâncias do 

Governo Federal.  

A descrição a seguir será sobre os dados constantes no documento sobre a execução do 

II Plano, a respeito de ações governamentais realizadas conforme os desafios e metas 

propostos no II Plano, descritos anteriormente. As ações governamentais e políticas 

implementadas foram separadas no documento de acordo com cada desafio proposto no II 

Plano, motivo pelo qual também será disposto neste formato aqui.   

Desafio 1- Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional: 

 O “Programa Bolsa Família”, considerado importante programa de transferência de 

renda, registrou, no ano de 2017, um número de beneficiários do programa de 13,82 milhões 

indivíduos, sendo que, deste total, 90,1% possuíam mulheres como responsáveis pela 

respectiva família, além de 75% serem considerados negros ou pardos, bem como 402 mil 

famílias serem consideradas como integrantes de comunidades tradicionais (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.15). Além disso, no ano de 2016, por meio do Decreto 

nº 8.794/2016, art. 19, incisos I a V, os valores destinados aos beneficiários foram 

reajustados, sendo 85 reais para as famílias em situação de extrema pobreza, e 170 reais para 

as famílias sem situação de pobreza. 

 Outro programa importante de transferência de renda foi o “Benefício de Prestação 

Continuada-BPC”, instituído pela Lei nº 8.742/1993 e pelo Decreto nº 6.214/2007, pelo qual 

há um pagamento referente a um salário mínimo a cada mês aos idosos acima de 65 anos e às 

pessoas com deficiência com renda per capita mensal familiar até um quarto de um salário 

mínimo, desde que inscritas no programa de cadastro CadÚnico. No ano de 2017, foram 

repassados para o programa 50,3 bilhões de reais, sendo um total, no mesmo ano, de 4,55 

milhões de beneficiários (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.15).  
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 O “Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE” registrou, no ano de 2017, um 

número total de alunos atendidos de 40.650.922 da rede pública de ensino, sendo, deste total, 

255.283 indígenas e 238.471 quilombolas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.17). 

Com a Resolução CD/FNDE nº 1 de 2017, foi aumentado o valor de repasse público, de 

forma per capita, para o Programa. 

 Também, em relação ao programa de “Ação de Distribuição de Alimentos-ADA”, de 

competência do Ministério do Desenvolvimento Social, o qual consiste na distribuição de 

cestas básicas de alimentos a grupos de comunidades tradicionais consideradas vulneráveis, 

objetivando a melhoria das situações de insegurança alimentar e nutricional dos mesmos, 

houve incentivo do Governo Federal. Foram atendidas 208.850 famílias no ano de 2017, 

dentre elas indígenas, quilombolas e assentados e acampados rurais (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.17). No ano de 2017, a Portaria MDS nº 527 criou o “Grupo Técnico 

de assessoramento e monitoramento do programa”. 

Desafio 2- Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão 

produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades 

Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural: 

 O documento destaca o “Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais” 

como um importante programa de incentivo à produção rural, principalmente às famílias 

rurais em condição de extrema pobreza. Entre os anos de 2016/2017, 43.359 famílias foram 

beneficiadas no âmbito do Programa (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.21). E em 

2017, foi publicado o Decreto nº 9.221/2017, o qual cria o Serviço de Atendimento Familiar 

para Inclusão Social e Produtiva-SAFISP, articulando o Programa com universidades e 

integrantes do Sistema “S”. Também, o documento destaca o incentivo governamental à 

“Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária-PNATER”, a qual inclui as populações tradicionais nas políticas de 

assistência de produção rural, com realizações de chamadas públicas para populações 

tradicionais.  

 No tocante à demarcação de terras indígenas, no ano de 2016, treze terras foram 

demarcadas, sendo mais cinco terras no ano de 2017 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

2018, p.23). Aliado a isso, no ano de 2017, foi dado continuidade à revisão de “Planos de 

Gestão Territorial e Ambiental-PGTAs”, auxiliando nas gestões dos territórios demarcados. 

Também, foram identificados territórios quilombolas por meio da publicação de 35 

“Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação-RTID” no ano de 2017. No mesmo ano, 

também, foram expedidos 29 títulos reconhecendo as titularidades e 12 Portarias de 
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Reconhecimento, num total de 748 famílias de quilombolas atendidas (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.23). 

 No ano de 2016, foram atendidas e acompanhadas por profissionais da saúde, no 

âmbito da saúde indígena, 52,4% crianças indígenas até cinco anos de idade, subindo esse 

para 58,81% em 2017 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.24). Também entre os 

anos de 2016 e 2017, foram construídos 54 sistemas de abastecimento de água em aldeias 

indígenas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.24). 

No entanto, no ano de 2018, o “Programa Bolsa Verde”, política de auxílio aos 

extrativistas e populações ribeirinhas, foi suspenso por questões de cortes orçamentários, o 

que acabou por prejudicar um número considerável de indivíduos (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.23). 

  Desafio 3- Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação 

da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica: 

 No ano de 2014, por meio do Decreto nº 8.252/2014, foi instituída a “Agência 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural-Anater”, com fins de promover o 

desenvolvimento da agricultura familiar. No ano de 2017, a Anater contratou serviços de, 

aproximadamente, 45.000 agricultores provenientes da agricultura familiar (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.27), demonstrando uma atuação positiva da Agência.  

 Também, no âmbito do “Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar”, o 

documento informa que foram financiadas, pelo programa, um total de 1.617.646 créditos 

agrícolas aos agricultores familiares, no ano de 2017 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

2018, p.28). Aliado a isso, foram ampliados os valores do “Seguro da Agricultura Familiar”, 

aumentando a cobertura de lavouras seguradas no país pelo Governo Federal. 

 Já os assentamentos de Reforma Agrária diminuíram entre os anos de 2016 e 2017, 

sendo no primeiro ano um número aproximado de 1.695 assentamentos, e, no segundo, 1.205 

(DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.29). 

 Em relação ao incentivo às formas sustentáveis e agroecológicas de produção agrícola, 

no ano de 2017, o governo criou a plataforma virtual agroecologia.gov.br, relativa a 

informações e discussões a respeito da produção agrícola orgânica e demais produções 

agroecológicas, estando inseridas, nesse espaço, informações sobre a implementação do 

“Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica-PLANAPO”.  

 Também, no mesmo âmbito, foram implementados, em redes de ensino profissional e 

ensino superior, 136 “Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica” (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.30) entre os anos de 2015 e 2017. Ainda, foram 
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implementados 20.050 “Sistemas Orgânicos de Produção” (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.30), sob controle fiscal, em Unidades de Produção, entre os anos de 

2016 e 2017.  

Por meio do “Programa Nacional de Sementes para a Agricultura Familiar”, 600 

bancos de sementes foram inseridos pelo Governo Federal, no ano de 2016, atendendo a, 

aproximadamente, 12 mil famílias provenientes da agricultura familiar (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.30). 

Desafio 4: Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população 

brasileira à alimentação adequada e saudável: 

Entre os anos de 2016 e 2017, no âmbito do “Programa de Aquisição de Alimentos”, o 

programa “Aquisição de Sementes” beneficiou agricultores provenientes da agricultura 

familiar com 1.879 toneladas de sementes (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.30). O 

documento destaca a publicação da Resolução nº 77/2017, a qual insere no programa também 

a distribuição de mudas, bem como a possibilidade de famílias indígenas também se 

beneficiarem do Programa. Ainda, no âmbito do PAA, foi lançado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social o portal eletrônico comprasagriculturafamiliar.gov.br, que reúne 

informações sobre a agricultura familiar no que tange à comercialização e consumo de 

produtos provenientes dessa modalidade de agricultura.  

No ano de 2016, foi instituído o programa “SisPAALeite”, reunindo informações 

relativas ao programa “PAA Leite”, programa pelo qual o Governo Federal adquiri leite de 

cooperativas e associações de agricultura familiar, sendo destinado, posteriormente, a 

restaurantes populares, cozinhas comunitárias, Centros de Referência de Assistência Social, 

dentre outros da rede pública de alimentação. 

Em relação à Economia Solidária, foram incentivados 3.588 empreendimentos 

provenientes de tal tipologia, tendo sido capacitadas profissionalmente, nesse âmbito, 11.520 

mulheres, tanto do meio urbano quanto do meio rural (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

2018, p.37). 

No ano de 2016, a Portaria MDS nº 17/2016 criou a “Rede Brasileira de Bancos de 

Alimentos”, objetivando a diminuição de desperdício de alimentos, por meio da criação de 

bancos de alimentos doados no país. No entanto, o documento ressalta o não investimento 

gradativo na construção e manutenção de Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias, 

entre os anos de 2016 e 2017. De 101 Restaurantes, 15 ainda estavam em construção e 18 

interrompidos, bem como de 188 Cozinhas, 51 ainda estavam em construção e 67 

interrompidas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.38). 
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No ano de 2018, o Ministério do Desenvolvimento Social instituiu, por meio da 

Portaria MDS nº 467/2017, o “Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana”, 

tendo como finalidade incentivar ações dos agentes públicos e privados que promovam não só 

a alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional, mas também práticas 

sustentáveis e agroecológicas, por meio de contratos, convênios, acordos, dentre outros, entre 

os agentes públicos e privados (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.39). 

 Desafio 5- Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População 

Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias: 

 Em 2017, o Governo Federal elaborou a primeira versão do “Guia Alimentar para 

crianças menores de 2 anos”, tendo como apoio acadêmico a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, visando orientar uma alimentação adequada para tal faixa etária. No mesmo ano, 

foram elaborados acordos sobre a promoção da alimentação adequada, como entre os estados 

do Maranhão e Ceará, e pactuados também, como entre Alagoas e Paraíba, no âmbito do 

programa “Pactos Federativos para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, 

inserido no programa “Pacto Nacional para Alimentação Saudável”, instituído pelo Decreto nº 

8.553/2015 (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.41-42). 

 Em 2016, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE incentivou em 

59.800 escolar ações destinadas ao ensino e conhecimento sobre alimentação adequada. E, em 

2017, apoiou 50.167 escolas (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.42). Ainda, foram 

repassados 36,1 milhões de reais a 548 municípios (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018 

2018, p.42) para as redes de ensino públicas, no âmbito do “Programa Crescer Saudável”, 

visando ações de diminuição de incidência da obesidade infantil. 

 Em 2016, foram instituídas, pela Portaria SEGEP/MP nº 7/2016, as “Diretrizes de 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável” no âmbito do serviço público federal, 

incentivando os servidores públicos federais, sob cargos de gestores, a promover ações que 

estimulem o conhecimento sobre a alimentação adequada e a segurança alimentar e 

nutricional. 

 Em relação aos agrotóxicos, foram aberto processos de reavaliação, pela Anvisa, no 

ano de 2016, das substâncias Parationa Metílica, Procloraz e Lactofem, tendo em 2017 aberto 

processos em relação às substâncias Paraquate e Carbofurano (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.44). 

 Desafio 6- Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação: 

 O programa “Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade”, lançado 

em 2014, com fins de orientar ações de prevenção e diminuição do índice de obesidade na 
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população brasileira, foi implementado em 92% dos estados até o ano de 2017 (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.46). 

Também, no ano de 2017, 72% das Caisans estaduais implementaram ações sobre a 

temática nas redes de atenção básica de saúde (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, 

p.46). 

Em relação às ações regulatórias governamentais, foi proposto, pela Caisan, um novo 

processo de rotulagem frontal de alimentos processados, indicando os altos índices de açúcar, 

sódio, gorduras, dentre outros presentes nos alimentos processados. Para tanto, foi 

formalizada uma consulta pública pela Anvisa para debater o tema. Também foi formalizada à 

Receita Federal uma consulta para debate sobre a possibilidade de taxação diferenciada a 

bebidas açucaradas. 

 Desafio 7- Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em 

especial à população pobre no meio rural: 

 O documento informa que os programas existentes para ampliar o acesso à água para a 

população brasileira são o “Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e 

Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água”, então coordenado pelo Ministério da 

Integração Nacional, o “Programa Água para todos”, pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social, e o “Programa Água Doce”, pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 O documento afirma que não houve investimento significativo aos programas no 

período, tendo sido implantados somente 130 sistemas de abastecimento coletivos, sendo a 

meta programada a de implantar 7.449 sistemas até o ano de 2019 (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.50). Tampouco foram implementadas quantidades significativas de 

tecnologias que facilitem o acesso à água para produção, tendo sido implantadas 153 

tecnologias de acesso em 2017, sendo a meta para 2019 de 49.021 (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.46). 

 Também o “Programa Água Doce”, pela qual se objetiva fixar, de modo efetivo, uma 

política de acesso à água apropriada para o consumo, por meio de procedimentos de 

transformação de águas subterrâneas salobras ou salinas, não teve investimento significativo 

do Governo Federal, sendo implementados, no país, somente 15 sistemas de dessalinização de 

água (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.50) em 2017. 

 Desafio 8- Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação 

social: 
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 O documento afirma que, entre os anos de 2016 e 2017, todos os estados e o Distrito 

Federal aderiram ao Sisan, tendo aderido, também, 276 municípios (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.52). Além disso, também foram realizadas parcerias entre o Sisan e as 

universidades públicas UEA, UECE, UNESP, UFRGS e UFRPE para promoção da 

alimentação adequada como direito no âmbito de ensino e pesquisa. 

 Porém, o Balanço ressalta que o Sisan ainda carece de uma maior consolidação, por 

meio de um fortalecimento dos Caisans estaduais, maior capacitação técnica de seus 

integrantes, maior investimento financeiro pelos respectivos governos estaduais, o aumento da 

intersetorialidade entre os sistemas de políticas públicas e o Sisan, dentre outros (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.53-54). 

 Em relação à pesquisa e extensão, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações-MCTIC, lançou, no ano de 2016, dois editais de pesquisa em segurança 

alimentar e nutricional, sendo selecionados 89 projetos de pesquisa, junto a União das Nações 

Sul Americanas- UNASUL, e 96 projetos pelo segundo edital, tendo como temática de 

pesquisa a produção orgânica de alimentos e agroecologia (DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR, 2018, p.54). 

 O documento destaca a aprovação, no ano de 2017, da Resolução nº 9 pela “Comissão 

Permanente sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada”, inserida no “Conselho 

Nacional de Direitos Humanos”. A Resolução aduz sobre a promoção do DHAA 

especificamente aos grupos vulneráveis de mulheres em privação de liberdade e em condições 

de gestantes, lactantes e com filhos menores (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.55). 

 Desafio 9- Apoio a iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e 

nutricional, do Direito Humano à Alimentação Adequada e de sistemas alimentares 

democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do diálogo e da 

cooperação internacional: 

 No ano de 2017, o Brasil assumiu a presidência do “Conselho de Segurança Alimentar 

e Nutricional da Comunidade de Países de Língua Portuguesa- CONSAN-CPLP”, Conselho 

que objetiva a articulação entre esses países no combate à fome, à insegurança alimentar e à 

pobreza. Também foram aprovadas as “Diretrizes para Apoio e Promoção da Agricultura 

Familiar nos Estados-membros da CPLP” (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.57-

58). 

 Também, em 2016, por meio da carta política das Nações Unidas “Década de Ação em 

Nutricção-2016/2025”, o Brasil se comprometeu a cumpri-la, formulando, em 2017, o 
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documento “Década de Ação em Nutrição”, tendo como foco a diminuição dos índices de 

obesidade populacional (DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.58). 

 Por fim, em 2017, o Brasil firmou uma cooperação internacional com a América 

Latina sobre alimentação escolar, formulando o documento “Fortalecimento dos programas de 

alimentação escolar no marco da iniciativa América Latina sem Fome 2025” (DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 2018, p.58-59). 

 

3.2 – Breve análise sobre o “II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

2016-2019” 

 

Tal como no subcapítulo 2.2, este subcapítulo analisa as políticas governamentais 

federais implementadas entre os anos de 2016 e 2019, descritas nos documentos apresentados 

anteriormente. 

 Em relação aos programas de transferência de renda, os quais abrangem a questão do 

acesso econômico e físico ao alimento, o documento afirma que houve um reajuste de 12% 

nos valores dos benefícios do “Programa Bolsa Família”, por meio do Decreto nº 8.794/16. 

Também importante foi o aumento de investimento governamental ao programa “Benefício de 

Prestação Continuada”, pelo qual o Governo Federal transfere o referente a um salário 

mínimo a cada mês aos idosos acima de 65 anos e às pessoas com deficiência, os quais 

disponham de renda per capita mensal familiar até um quarto de um salário mínimo. No ano 

de 2017, segundo dados do documento (DE SEGURANÇA ALIMENTAR et al, 2018, p.16), 

4,5 milhões de beneficiários foram atendidos, dentre os quais 2,53 milhões de pessoas com 

deficiência e 2,02 milhões de idosos. No ano de 2016, foi instituído o Decreto nº 8.805/16, 

pelo qual há a obrigatoriedade de cadastro no CadÚnico desses grupos populacionais como 

requisito de recebimento do benefício. 

Conforme discorre a autora Roberta Stopa (2019, p.232-233), o programa “Benefício 

de Prestação Continuada”-BPC pode ser caracterizado como uma garantia constitucional 

(prevista no art. 203 da CRFB/88) de inovação na assistência estatal aos idosos e aos 

deficientes. Isso porque, anteriormente à instituição do Programa, os dois grupos sociais 

mencionados poderiam receber o benefício, porém vinculados ao fato de ter contribuído 

diretamente para a Previdência Social ou exercido trabalho remunerado por determinado 

período. Com a implementação do BPC, tais condições não são mais necessárias.  

A autora atenta para o fato de a contribuição direta à Previdência não ser necessária ao 

recebimento do benefício acabar por incitar diversas argumentações a respeito de possíveis 
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ônus que o BPC acarretaria ao Estado, já que o idoso ou o deficiente receberiam um valor sem 

ter contribuído financeiramente para tal feito. Tais argumentos, para a autora, são falaciosos, 

já que essa política pública representa um dever do Estado e direito dos grupos populacionais 

dos idosos e deficientes. No entanto, Stopa atenta para a problemática de tais argumentos 

acabarem por comprometer a execução do Programa. Soma-se a isso a excessiva 

burocratização e dificuldade para se ter acesso ao Programa pelos idosos e deficientes, grupos 

sociais que demandam práticas estatais mais inclusivas (STOPA, 2019, p.245-246). 

Atualmente, com a PEC nº 6/2019- Proposta de Emenda Constitucional, a qual visa a 

modificação do sistema de Previdência Social- em tramitação no Congresso Nacional-, o BPC 

constitui um dos programas com proposta de mudança. Conforme informações disponíveis no 

texto de proposta da PEC, bem como na plataforma do Senado Federal
20

, com a aprovação da 

PEC, o BPC passaria a ter duas faixas de benefício aos idosos. Aos idosos entre 60 e 70 anos 

que comprovem insuficiência econômica familiar, seria pago um benefício de até 400 reais. 

Aos idosos a partir de 70 anos de idade, seria pago o benefício integral do Programa, referente 

a um salário mínimo. Em relação aos deficientes com baixa renda, não há mudanças de 

limites etários. O BPC destina um salário mínimo a todos os idosos acima de 65 anos, com 

renda baixa. Com a mudança proposta, os indivíduos desse grupo populacional com até 70 

anos de idade não receberiam mais um salário mínimo, mas sim 400 reais, valor muito 

inferior em comparação ao benefício vigente e aquém de um benefício digno para atender 

demandas específicas desse grupo populacional. 

O programa de “Benefício de Prestação Continuada” pode ser considerado como uma 

importante e fundamental ação do Estado no tocante à proteção de pessoas consideradas como 

vulnerados, ou seja, idosos e pessoas com deficiência com baixa renda familiar que, por 

diversas razões, sociais e fisiológicas, não podem ou não conseguem se inserir no mercado de 

trabalho, assim como necessitam de condições diferenciadas, como medicamentos, consultas 

médicas, dentre outros. Além disso, há que se levar em consideração, como o pesquisador 

Wederson Santos (2011, p.792), ressalta, que, em muitos casos, provedores econômicos de 

muitas famílias precisam abdicar de seu emprego ou trabalho para se dedicar à pessoa em 

condição de deficiência ou ao idoso.  

Neste sentido, sob a ótica da bioética da proteção, com a execução do BPC, poderia 

ser considerado que o Estado estaria eticamente atuando positivamente em favor desses 
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 Informações disponíveis no inciso VI do artigo 203 inserido no texto de proposta da PEC 6/2019, bem como 

na plataforma do Senado Federal.  

Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/09/bpc-e-um-dos-pontos-polemicos-da-

reforma-da-previdencia> 
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grupos sociais específicos. No entanto, a proposta da Reforma da Previdência, em tramitação 

atual no Congresso, na parte específica que visa transformar a execução do BPC, como 

mencionado em momento anterior, estaria indo de encontro a essa função ética do Estado. 

Isso porque, alterando a faixa etária de beneficiários para receber o valor integral do benefício 

para 70 anos, ao invés de 65, idade vigente, o programa deixaria de atender todos os idosos 

em condição de extrema pobreza entre 65 e 70 anos, o que poderia culminar em um aumento 

de marginalização social e econômica desses grupos sociais “vulnerados” (SCHRAMM, 

2008, p.12), aliado ao fato do aumento de incidência de pobreza e extrema pobreza no país. 

Esse ponto na proposta de Reforma da Previdência, assim, sob a teoria da bioética da 

proteção, poderia ser considerado como uma possível violação da função ética do Estado. 

No ano de 2017, foi publicado o Decreto nº 9.221/17, criando o “Serviço de 

Atendimento Familiar para Inclusão Social e Produtiva-SAFISP”, no âmbito do “Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais”. Tal medida pode ser considerada como uma 

importante ação de integração entre o Programa e as universidades e o Sistema “S” nas 

atividades de produção agrícola familiar. Junta-se a isso, a “Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária-PNATER”, pela 

qual há a inclusão de populações e grupos tradicionais nas políticas de assistência de 

produção rural. Conforme aduz Carneiro e Santos (2016, p.172-174), as políticas públicas de 

inclusão de grupos e populações tradicionais em programas de incentivo à agricultura familiar 

representam uma importante medida estatal no tocante ao investimento governamental às 

atividades produtivas rurais desses grupos, assim como no tocante à aquisição de alimentos 

por esses grupos. Os autores atentam, no entanto, para a necessária observação e adequação 

pelo Programa a aspectos culturais de produção e alimentação, e sociais, distintos de cada 

grupo populacional atendido. 

No entanto, em relação aos procedimentos de assentamentos de reforma agrária, o 

documento indicou que houve uma diminuição no número dos mesmos, entre os anos de 2016 

e 2017, comparativamente ao número de assentamentos realizados e informados pelo 

documento do primeiro Plano, entre os anos de 2012 e 2015. Conforme discorre Mattei (2018, 

p.295-296), durante os anos de 2003 e 2010, após a instituição do “II Plano Nacional de 

Reforma Agrária”, no ano de 2003, houve um grande aumento do número de assentamentos 

de reforma agrária realizados. De forma conjunta, foram implementadas políticas de 

desenvolvimento rural a agricultores familiares e a grupos e população tradicionais, como a 

populações ribeirinhas, extrativistas, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, dentre 

outros, fortalecendo o processo de descentralização de terras e desenvolvimento sustentável.  
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O autor ressalta que, entre os anos de 2011 e 2015, o processo de assentamento se deu 

de uma forma mais lenta, diminuindo o número de assentados.  No ano de 2016, foi aprovada 

a Medida Provisória nº 726/16, convertida na Lei nº 13.341/16, extinguindo o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, o qual o Incra integrava. Assim, o Incra passou a ser subordinado a 

Casa Civil. Também houve a aprovação da Medida Provisória nº 759/16, convertida na Lei nº 

13.465/2017, alterando dispositivos sobre a regularização fundiária no país. Para o autor, essa 

nova Lei prejudica os procedimentos realizados, até então, de reforma agrária, principalmente 

pela burocratização advinda dos novos dispositivos legais aos processos de assentamentos e 

titulações de terras (MATTEI, 2018, p.297-298). 

No início do corrente ano, foram emitidos dois Memorandos
21

 pela atual coordenação 

do Incra, determinando a suspensão dos procedimentos de desapropriação e aquisição de 

terras improdutivas, sob a alegação de representarem medidas administrativas necessárias ao 

funcionamento do Incra. No entanto, devido a repercussões negativas, os Memorandos foram 

invalidados. Recentemente, o Incra emitiu novo Memorando
22

, suspendendo os 

procedimentos de vistorias de imóveis improdutivos destinados à reforma agrária, por tempo 

determinado até a nova estruturação do Incra, alegando questões orçamentárias de execução. 

Os procedimentos de titulação de terras já desapropriadas ainda estão em curso. 

 Em relação à demarcação e titulação de terras, em comparação ao primeiro 

documento, o número também diminuiu. A proposição da Medida Provisória nº 870/19 

(convertida na Lei Ordinária nº 13844/2019) pelo Governo Federal atual, inicialmente, previa 

a desintegração da FUNAI do Ministério da Justiça, passando a constituir o Ministério da 

Agricultura. Também previa a mudança de atribuição de demarcação de terras indígenas, 

passando a atribuição histórica da FUNAI ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o que poderia representar grave ameaça aos direitos indígenas, sobretudo em 

relação à demarcação e titularidade de terras. Devido às repercussões negativas dessas 

transformações, bem como de pressões em massa de movimentos sociais, principalmente 

indígenas, os dispositivos da MP que tratavam dessas mudanças mencionadas não foram 

aprovados pela Câmara dos Deputados. A responsabilidade pela demarcação, regularização e 

titulação de terras indígenas, assim, permanece à FUNAI.  
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 Informações disponibilizadas em <https://reporterbrasil.org.br/2019/01/governo-bolsonaro-suspende-reforma-

agraria-por-tempo-indeterminado/> 
22

 Informações disponibilizadas pela plataforma da ANDES, em <https://reporterbrasil.org.br/2019/03/governo-

bolsonaro-volta-a-suspender-a-reforma-agraria-no-pais/> ; <http://www.andes.org.br/conteudos/noticia/governo-

bolsonaro-volta-a-suspender-a-reforma-agraria-no-pais1> 



88 
 

O “Programa de Apoio à Conservação Ambiental- Bolsa Verde”, incentivado no 

primeiro Balanço, foi suspenso no início do ano de 2018, o que é considerado, pelo 

documento, como um retrocesso no tocante às políticas de auxílio às populações ribeirinhas 

de baixa renda, bem como de conservação ambiental. Em Carta Aberta
23

 direcionada ao então 

presidente Michel Temer, no ano de 2017, movimentos sociais e beneficiários do Programa 

manifestaram a insatisfação com a suspensão anunciada do Programa. Ressaltam, na Carta, a 

importância do benefício recebido para a população beneficiária como constituição de renda 

para aquisição de alimentos, medicamentos, suportes escolares, dentre outros, além de o 

Programa ser um importante mecanismo de conservação do ecossistema e da biodiversidade. 

Em relação às mudanças prejudiciais dos procedimentos relatados de reforma agrária, 

como a revisão e aquisição de terras improdutivas pelo Estado para distribuição aos 

assentamentos de reforma agrária, as tentativas de mudanças estruturais da FUNAI, bem 

como a suspensão do “Programa de Apoio à Conservação Ambiental- Bolsa Verde”, há que se 

observar o direcionamento ideológico político dessas medidas, e quais são suas finalidades. 

Conforme aduz Boaventura de Souza Santos (2010), há certo predomínio atual de uma visão 

neoliberal por diversos Governos, em conformidade a uma visão política neoliberal de 

globalização hegemônica, isto é, sob domínio de aspectos econômicos e políticos de Estados 

capitalistas hegemônicos economicamente (SANTOS, 2010).  

Diante desse cenário, uma “política de direitos humanos” (SANTOS, 2010, p.433) 

emancipatória fica prejudicada, pois não são abrangidos, segundo Boaventura, na visão 

política referida, diversos agentes, grupos e movimentos sociais diferenciados cultural e 

socialmente, principalmente aqueles grupos que possuem práticas culturais, sociais e 

econômicas que são diferentes e, muitas vezes, opostos ao respectivo sistema estatal 

capitalista vigente. É o caso do Governo Federal brasileiro atual e o interino anterior em 

relação à política de reforma agrária, bem como à demarcação e titulação de terras indígenas e 

de remanescentes de quilombolas. Com as mudanças relatadas em relação a esses setores, 

uma política dos direitos humanos contra-hegemônica não se realiza, pois não se observa uma 

continuidade dos Governos Federais referidos em incluir, capacitar e garantir 

constitucionalmente o direito à alimentação adequada, sob a vertente do acesso à terra e o 

respeito à diversidade cultural, a esses grupos sociais específicos. Por uma concepção de 

Amartya Sen (1999), a liberdade desses grupos poderia ficar suprimida, já que pode ser 
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 “Carta Aberta ao Governo Brasileiro em defesa do Programa Bolsa Verde”, disponível em 

<https://www.conservation.org/global/brasil/noticias/Pages/defesa-do-bolsa-verde.aspx> 
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considerada a ocorrência, com as mudanças relatadas no parágrafo anterior, de uma ruptura de 

paradigma de capacitações para o pleno desenvolvimento de suas capacidades.  

O Balanço ressaltou também a implementação do programa “Estratégia Intersetorial 

de Prevenção e Controle da Obesidade”, em diversos estados. O Programa objetiva a 

orientação de ações de prevenção e diminuição do índice de obesidade para população 

brasileira, pelas três esferas do Poder Executivo, por meio da promoção de uma alimentação 

adequada e de práticas regulares de exercício físico. 

 Conforme afirma Dias et al (2017, p.6-7), o Programa contribui para um reforço de 

políticas intersetoriais estatais de redução da obesidade populacional, sobretudo a infantil, 

inserida na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e na promoção, pelo Estado, do 

acesso a um alimento adequado. A problemática da obesidade estaria, assim, pelo Programa, 

vinculada à garantia e realização do DHAA incentivando, com isso, a implementação de 

políticas públicas direcionadas para a diminuição do índice de obesidade na população 

brasileira. 

Em relação às ações regulatórias governamentais, o Balanço destaca a proposição, pela 

Caisan, de um novo processo de rotulagem frontal de alimentos processados, indicando, os 

altos índices de açúcar, sódio, gorduras, dentre outros presentes no alimento processado, 

quando for o caso. Foi formalizada uma consulta pública pela Anvisa para debater o tema. 

Também foi formalizada à Receita Federal uma consulta para debate sobre a possibilidade de 

taxação diferenciada a bebidas açucaradas. 

 O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-Idec defende a rotulagem frontal de 

alimentos processados
24

, tal como proposta. Conforme aduz o Instituto, além da rotulagem 

consistir em um direito do consumidor como um direito à informação sobre os produtos 

consumidos e seus riscos, consoante ao inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor, o modelo atual de rotulagem de alimentos não se apresenta de forma clara e 

entendível aos consumidores, prejudicando a informação sobre os alimentos consumidos, bem 

como seus possíveis riscos à saúde. 

Instituída pela Portaria nº 17/2017, foi criada a “Rede Brasileira de Bancos de 

Alimentos”, com a finalidade de diminuir o desperdício de alimentos, por meio da criação de 

bancos de alimentos doados no país, por meio da parceria entre o Estado e a sociedade civil. 

Como afirma Rangel (2017, 123-125), o programa de Banco de Alimentos se caracteriza 

como uma importante ação de não só redução de desperdício de alimentos não consumidos, 

                                                           
24

 Informações disponíveis no portal do Idec. Disponível em <https://idec.org.br/embalagem-ideal>  



90 
 

mas também de participação consciente e interação da sociedade na promoção do DHAA e 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Também foi instituído o “Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana”, 

incentivando ações governamentais e sociais que promovam não só a alimentação adequada e 

a segurança alimentar e nutricional, mas também práticas sustentáveis e agroecológicas, por 

meio de contratos, convênios, acordos, promoção de feiras livres de comercialização de 

produtos, dentre outros, por meio de parcerias entre os entes públicos e a sociedade civil. Este 

Programa se caracteriza como uma importante inciativa governamental no âmbito do acesso a 

uma alimentação adequada, já que possibilita aos moradores de zonas urbanas do país uma 

proximidade local ao alimento proveniente de pequenos agricultores, muitas vezes 

agroecológicos. Também, as agriculturas urbanas e periurbanas podem ser consideradas como 

um importante mecanismo de inclusão social e econômica, na medida em que o 

desenvolvimento dessa atividade possibilita o emprego de indivíduos nas etapas de produção, 

distribuição e comercialização dos produtos (DE SANTANA et al, 2017, p.333-334).  

O documento ressalta que houve uma diminuição orçamentária de investimento 

federal em políticas públicas de acesso à água apropriada para consumo, as quais possuem 

como foco principal a região do Semiárido brasileiro. Os programas, anteriormente 

implementados, “Programa Água para todos”, o qual objetiva a construção de cisternas de 

abastecimento de água; o “Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e 

Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água”, programa que tem como finalidade a 

implantação de sistemas de abastecimento coletivos de água; e o “Programa Água Doce”, 

programa que tem como finalidade a transformação de águas subterrâneas salobras ou salinas 

em água apropriada para o consumo, sofreram cortes orçamentários. Devido a isso, foi 

constituída, no início deste ano, a “Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o 

Semiárido”
25

, no Congresso Nacional, tendo como finalidade evitar a desestruturação de 

políticas públicas voltadas para o acesso à água apropriada para o consumo e para o cultivo na 

região do Semiárido. 

Importante ressaltar, também, a Resolução nº 9/2017, aprovada pela “Comissão 

Permanente sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada”, no âmbito do “Conselho 

Nacional de Direitos Humanos”. A Resolução discorre sobre medidas para a promoção do 

Direito Humano à Alimentação Adequada a mulheres em privação de liberdade e em 

condições de gestantes, lactantes e com filhos menores. 
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Conforme o artigo 1º, parágrafo único, da Resolução, tal instrumento defende medidas 

alternativas à privação de liberdade para mulheres detentas gestantes, lactantes ou com filhos 

menores. Caso não se realize as medidas alternativas, conforme o artigo 2º da Resolução, o 

Estado deve: garantir o direito à amamentação sem restrições, às detentas lactantes, em locais 

apropriados; garantir a alimentação adequada para as crianças de até 2 anos, em consonância 

com as diretrizes estabelecidas pelo “Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos”, 

formulado pelo Ministério da Saúde; garantir o não uso de algemas em detentas durante e 

após o procedimento de parto; garantir o tratamento médico e psicológico garantido às 

mulheres que sofreram abortos; garantir o acesso à água potável; garantir a alimentação a 

mulheres portadoras de HIV e seus filhos menores, dentre outras medidas. 

Em relação à utilização de agrotóxicos na produção de alimentos no Brasil, conforme 

informações preliminares do Censo Agropecuário de 2017, disponibilizadas pela plataforma 

do IBGE
26, no ano de 2017, 1.681.001 de produtores utilizaram agrotóxicos nas produções, 

tendo um aumento de percentual de 20,4% em relação ao ano de 2006, ano de realização do 

último Censo Agropecuário pelo IBGE.  

Foram promovidas campanhas contra a utilização de agrotóxicos no cultivo de 

alimentos por movimentos e organizações sociais, tais como a “Campanha Permanente Contra 

os Agrotóxicos e Pela Vida”
27

, constituída pela Abrasco, Fiocruz, Inca, bem como diversos 

movimentos sociais e universidades, e “Chega de Agrotóxicos”
28

, constituída pelo Idec, 

Abrasco, Greenpeace, dentre outros. Também foi proposto, no ano de 2016, o projeto de lei 

6670/16, de autoria da Abrasco, intitulado “Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 

(PNaRA)”, ainda em tramitação no Congresso.  

Há, também em atual tramitação no Congresso, o projeto de lei de nº 6.299/2002, o 

qual visa a possibilidade de alteração dos artigos 3º e 9º da Lei nº 7.802/89, que dispõe, define 

e estabelece os procedimentos de controle, registro, fiscalização e utilização dos agrotóxicos 

no Brasil. Tal projeto tem sido extremamente questionado por institutos, fundações e 

organizações sociais. Como exemplo, a Nota Pública divulgada pelo Incra
29

 no ano de 2018, 

que denuncia a possibilidade de tal projeto, se aprovado e entrar em vigor como lei, fragilizar 

o procedimento de registro e reavaliação dos agrotóxicos no Brasil, centralizando etapas de tal 
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procedimento somente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atualmente, 

os procedimentos de registros e fiscalizações cabem à Anvisa e a atribuição de reavaliação 

conforme diretrizes internacionais ou indícios de oferecimento de risco à saúde cabe aos 

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e do Meio Ambiente
30

. 

Conforme a Nota Pública referida, os procedimentos de registros, bem como sua fiscalização 

e reavaliação no Brasil, se for aprovado esse projeto de lei, ficariam fragilizados, podendo 

proporcionar um aumento de incidência de registro de substâncias tóxicas e nocivas à saúde e 

ao meio ambiente. 

No presente ano, foi aberta consulta pública pela Anvisa para revisão da substância 

Glifosato na composição de agrotóxicos utilizados no país, substância considerada, em 2015, 

como provável cancerígena pela OMS, conforme relatório publicado pela Agência 

Internacional de Pesquisa sobre o Câncer
31

. No entanto, conforme estudo comparativo 

realizado pelo Greenpeace
32

 neste ano, entre o período de 1 de janeiro até 21 de março, tendo 

como fonte informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, o atual Governo 

Federal aprovou o registro de um montante de agrotóxicos superior em relação ao mesmo 

período em governos anteriores, obtendo o maior número de aprovações de registro pela 

Anvisa de substâncias tóxicas à saúde e ao meio ambiente. 

No entanto, em relação à aprovação, permissão, registro e uso de substâncias 

consideradas tóxicas à saúde e ao meio ambiente, tanto por quem consome os alimentos 

produzidos, como quem trabalha no manuseio nas plantações, não se observa, em nenhuma 

gestão governamental federal pesquisada, aqui, uma iniciativa de redução, ou, melhor 

avaliação, dos procedimentos de utilização no país. São observadas, em contraponto, diversas 

iniciativas de exigibilidade, por movimentos e organizações sociais, do DHAA pela redução 

de agrotóxicos no país, como os manifestos da sociedade civil contra o uso desenfreado de 

substâncias tóxicas no país, e também como o projeto de lei “Política Nacional de Redução de 

Agrotóxicos (PNaRA)”, em tramitação no Congresso deste o ano de sua proposição pela 

Abrasco, em 2016.  

Não obstante a isso, podem ser observadas algumas iniciativas governamentais de 

incentivo à agricultura orgânica e demais modalidades agroecológicas. Como exemplo, a 

instituição do “Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana”, o “Plano Nacional 
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de Agroecologia e Produção Orgânica”-PLANAPO”, dentre outros. Tais iniciativa podem 

caracterizar uma atuação do Estado no sentido de garantir a Segurança Alimentar e 

Nutricional, contribuindo assim, para a alimentação adequada como um direito. No entanto, 

mesmo que hajam políticas e iniciativas do Estado nesse sentido, se o mesmo não promover 

medidas que assegurem a não violação do DHAA por agentes ou órgãos estatais, ou se omitir 

na violação ou interferência desse direito por agentes ou grupos não estatais, a efetividade do 

DHAA fica comprometida pelo Estado (BURITY et al, 2010, p.23). A utilização de 

agrotóxicos poderia ser observada, assim, como uma violação e não cumprimento do Estado 

na promoção e realização do DHAA.  

A política de agrotóxicos poderia ser caracterizada como, na verdade, um mecanismo 

de controle institucionalizado e não institucionalizado nas esferas macro e micros sociais. 

Nesse contexto, movimentos contrários à garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, bem 

como a realização do DHAA poderiam ser considerados como inseridos em uma lógica de 

projeto de poder, ou seja, mecanismos de controle, visando a interesses privados capitalistas 

hegemônicos. Conforme aduz as autoras Coimbra et al (2008), um movimento afirmativo de 

efetividade dos direitos fundamentais só poderia ser, de fato, observado, se houvesse uma 

mudança de paradigma nas estruturas de poder macrossociais, bem como nas dinâmicas 

hierárquicas de poder nas esferas micros sociais.   

Em relação ao fato de o Brasil ter saído do “Mapa da Fome”, no ano de 2014, como 

mencionado no capítulo anterior, o relatório “Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das 

condições de vida da população brasileira.:2018” do IBGE sobre indicadores sociais do Brasil, 

publicado no ano de 2018,  indica que entre 2016 e 2017, houve um aumento percentual da 

população em condições de extrema pobreza (considerado, pelo Instituto, como valor familiar 

per capita de até 140 reais). No ano de 2016, o percentual era de 6,6% da população em 

condições de extrema pobreza, saltando para 7,4% em 2017. E, considerados em condições de 

pobreza (isto é, rendimento familiar mensal per capita de até 236 reais), houve um aumento 

de 12,8% em 2016 para 13,3% em 2017 (DE POPULAÇÃO et al, 2018, p.57). 

Conforme o “Relatório sobre o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no 

Mundo”, publicado pela ONU também no ano de 2018, houve um aumento de incidência da 

fome e desnutrição mundiais nos últimos anos, principalmente por fatores sociais e 

econômicos, como o aumento do desemprego, fatores climáticos e a diminuição de ações 

pelos Estados para reversão de tais fatos, dentre outros. No Brasil, o “Relatório Luz da 

Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável” indica que um dos principais fatores do 

aumento da fome e desnutrição no país estaria relacionado à diminuição atual de 
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funcionamento e cortes orçamentários de políticas públicas implementadas em anos 

anteriores, no tocante ao DHAA e à Segurança Alimentar e Nutricional. Não obstante o Brasil 

ter saído do “Mapa da Fome” no ano de 2014, o Relatório alerta para o risco de o país estar 

voltando a ter índices populacionais de subnutrição e padecimento da fome (RELATÓRIO 

LUZ, 2018, p.6 et seq.), o que compromete não somente a realização do DHAA, mas também 

políticas públicas e demais medidas governamentais implementadas até então no sentido de 

efetivar tal direito a todos. 
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Considerações finais 

 

 O presente trabalho se propôs a pesquisar e analisar a atuação do Poder Executivo 

Federal brasileiro para garantir, promover, realizar e não violar do Direito Humano à 

Alimentação Adequada-DHAA. O DHAA foi inserido como direito social no artigo 6º da 

CRFB/88 no ano de 2010, bem como positivado infra constitucionalmente, no ano de 2006, 

pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN nº 11.346/2006, e em 

consonância com as “Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada, no contexto da segurança alimentar nacional”, publicada pela FAO no 

ano de 2004, sendo compromissadas pelos países-membros da ONU, incluindo o Brasil. A 

LOSAN não só regulamentou o Direito Humano à Alimentação Adequada e a Segurança 

Alimentar e Nutricional, como também instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional-Sisan, como sendo o principal sistema federal de implementação, execução e 

monitoramento de iniciativas e políticas públicas de alimentação adequada e da segurança 

alimentar e nutricional.  

Nesse contexto, foi instituída, pelo Decreto nº 7.272/2010, a “Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional”, com a finalidade de direcionar princípios e objetivos a 

serem cumpridos na implementação de políticas sobre alimentação no país, e tendo como 

principal instrumento de elaboração desse processo de direcionamento o “Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional”. Até o momento, foram elaborados dois Planos, por 

instâncias do Sisan, abrangendo os períodos de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019. 

A pesquisa, assim, teve como fonte, para perceber a atuação do Poder Executivo 

Federal no tocante à temática da alimentação, os dois “Planos Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional”, bem como seus respectivos documentos de execução. Os 

documentos de execução dos Planos se constituíram como importantes documentos de análise 

da pesquisa, pois foram os documentos que indicaram o que foi implementado no Brasil como 

iniciativa e política pública sobre alimentação adequada, como também mencionaram a 

respeito da continuidade ou não de algumas políticas públicas implementadas, em 

determinados períodos.  

Assim, a pesquisa foi dividida em dois períodos, conforme a análise dos Planos 

Nacionais: entre os anos de 2012 e 2015, gestão presidencial da então Presidenta Dilma 

Roussef, (do Partido dos Trabalhadores); e entre 2016 e 2019, período em que ocorreu o 

impeachment de Dilma, assumindo seu vice-presidente Michel Temer (do Partido do 
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Movimento Democrático Brasileiro), e assumindo no ano atual, 2019, por meio de eleições 

presidenciais, Jair Bolsonaro (do Partido Social Liberal). 

Primeiramente, foram realizados, no primeiro capítulo, um breve panorama contextual 

e conceitual sobre o que se entende por Direito Humano à Alimentação Adequada, e sua 

relação com os conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania Alimentar, 

demonstrando que são conceitos que se interconectam e pressupõe uns aos outros. Após, 

foram apresentadas e discorridas algumas teorias jurídicas, sociológicas e bioéticas a respeito 

de entendimentos sobre os direitos humanos, direitos humanos fundamentais e direitos 

humanos fundamentais sociais, tendo em vista o direito à alimentação adequada se constituir 

como um direito humano fundamental social.  

Buscou-se, com isso, fundamentar teoricamente o trabalho realizado para um melhor 

entendimento sobre a pesquisa e análise a serem realizadas. Foi considerado, aqui, tal 

fundamentação como especialmente útil para entender o direito ao acesso ao alimento como 

um acesso físico e econômico, ou acesso a condições de plantio, de alimentos adequados, sob 

perspectiva nutricional, de segurança alimentar, da qualidade do alimento, tendo em vista o 

respeito aos diferentes hábitos alimentares. E, também, foi útil para o entendimento sobre a 

efetividade desse direito pelo Estado, bem como dos demais direitos fundamentais sociais. 

Além disso, especificamente em relação às teorias éticas e sociológicas sobre os direitos 

humanos discorridas, foi fundamental sua utilização na avaliação das políticas públicas 

implementadas, nos capítulos 2 e 3, para se entender melhor sobre a função ética do Estado na 

efetividade dos direitos. 

Posteriormente, foram descritos e analisados os dois “Planos Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional”, conforme os dois períodos, mencionando os objetivos descritos no 

Plano a serem cumpridos no tocante à implementação de políticas públicas sobre alimentação. 

Após, consultando os dois respectivos documentos de execução dos Planos, foi observado o 

que foi implementado no Brasil como política pública, bem como o que foi aprimorado e 

continuado, como políticas já em execução, à época.  

Logo após a descrição dos documentos, foram mencionados estudos e análises de 

diversos pesquisadores acadêmicos, organizações e institutos de pesquisa às políticas e 

iniciativas governamentais federais descritas, apresentando contrapontos no tocante às 

informações governamentais apresentadas. Além disso, foram realizadas breve análises, 

articulando o que foi realizado pelo Governo Federal, nos períodos pesquisados, com algumas 

teorias abordadas no primeiro capítulo, com o intuito de perceber a questão ética do Estado no 

tocante à realização dos direitos humanos fundamentais no país.  
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Em relação ao primeiro período pesquisado, entre os anos de 2012 e 2015, é possível 

perceber que foram implementadas políticas públicas no sentido de efetivar o DHAA, bem 

como garantir a Segurança Alimentar e Nutricional, no tocante ao setor de agricultura 

familiar, à agroecologia, educação alimentar e nutricional, acesso à água por todos, acesso e 

titulação de terras para plantio, atenção aos diversos hábitos alimentares e culturais e maior 

articulação no âmbito de cooperação internacional no tocante à temática do direito à 

alimentação. Observou, também, uma maior articulação e esforço político para exaurir a fome 

no país, pelo programa “Brasil sem Miséria”, culminando na saída do Brasil do “Mapa da 

Fome”, organizado pela FAO, no ano de 2014.  

Não obstante às críticas mencionadas neste trabalho no tocante à execução de alguns 

programas e políticas públicas, bem como em relação a alguns conteúdos programáticos de 

implementação, há que se considerar que houve uma inclinação massiva do Governo Federal, 

no período entre 2012 e 2015, mas sendo observado também, em anos anteriores, a partir de 

2003, para a realização do DHAA. Um estudo mais aprofundado sobre a execução das 

políticas públicas estudadas, principalmente nas esferas estaduais e municipais, seria 

necessário para se ter em conta se realmente o Governo caminhou no sentido de efetivar o 

direito à alimentação. Pela pesquisa realizada, porém, pode- se considerar que há indícios de 

uma inclinação para a efetivação do direito à alimentação.  

No entanto, foi observado, também, uma omissão do Estado em relação à utilização 

massiva de substâncias tóxicas à saúde e ao meio ambiente, constituídas em agrotóxicos, no 

cultivo de alimentos no país. Não obstante terem sido percebidas iniciativas do Governo 

Federal para incentivar produções agrícolas alternativas, como as orgânicas e agroecológicas, 

por meio, por exemplo, da “Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica-

PNAPO”, uma atuação do Poder Executivo Federal contra o uso de agrotóxicos no Brasil 

deve ser urgente e necessária, visto a constante ameaça à saúde e aos ecossistemas que as 

substâncias consideradas tóxicas apresentam, violando o que se entende por Segurança 

Alimentar e Nutricional e por Direito Humano à Alimentação Adequada.  

Essa omissão estatal foi observada, pela pesquisa, nos três Governos Federais 

abrangidos, o que pode ser considerado extremamente perigoso para a população e para os 

ecossistemas nacionais, já que tal omissão pode ser, aqui, caracterizada como uma política de 

utilização de agrotóxicos em voga no Brasil contemporâneo. Há de se ressaltar que só nesse 

corrente ano, como mencionado na pesquisa, no capítulo 3, foram aprovados e registrados, em 

um período de três meses, um montante de agrotóxicos superior a todos os outros anos 

anteriores, no mesmo período, sem a avaliação necessária sobre o nível de toxidade das 
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substâncias aprovadas. A política de agrotóxicos no Brasil, assim, constitui uma grave 

violação ao DHAA, podendo não ser possível, portanto, afirmar que houve uma plena 

realização desse direito no Brasil, não obstante todas as políticas públicas implementadas e 

em continuidade de execução terem sido direcionadas para tanto- sobretudo entre 2012 e 

2015. 

No segundo período pesquisado, entre os anos de 2016 e 2019, foram observadas 

algumas políticas públicas implementadas favoráveis à efetividade do DHAA, como a criação 

da “Rede Brasileira de Bancos de Alimentos”, o Programa Nacional de Agricultura Urbana e 

Periurbana”, a aprovação da Resolução nº 9/2017, aprovada pela “Comissão Permanente 

sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada”, no âmbito do “Conselho Nacional de 

Direitos Humanos”, a respeito de medidas para a promoção do Direito Humano à 

Alimentação Adequada a mulheres em privação de liberdade e em condições de gestantes, 

lactantes e com filhos menores, dentre outros.  

No entanto, pode ser ressaltado a realização de um corte orçamentário significativo em 

políticas públicas em execução, como é o caso políticas implementadas, em períodos 

anteriores, de acesso à água, como “Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de 

Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água” e o “Programa Água para Todos”, 

bem como a suspensão de programas como o “Programa de Apoio à Conservação Ambiental- 

Bolsa Verde”. 

Também, importante frisar que os processos de reforma agrária e de demarcação e 

titulação de terras indígenas sofreram redução de incidência, entre os anos de 2016 e 2018. No 

presente ano, o programa de reforma agrária encontra-se parcialmente paralisado, no tocante à 

revisão e aquisição de terras improdutivas, como mencionado no capítulo 3. Também pode ser 

observada uma tentativa de desestruturação da FUNAI, responsável pela demarcação e 

titulação de terras indígenas, com a proposta de texto da Medida Provisória nº 870/19, não 

aprovada pelo Congresso, como mencionado também no capítulo 3.  

Assim, percebendo a atuação do Governo Federal entre os anos de 2016 e 2019, pode 

ser considerada como um conjunto de ações que, por mais que tenham caminhado em relação 

a alguns aspectos necessários para a realização do DHAA, como no tocante à redistribuição 

de alimentos não consumidos e como em relação ao incentivo a atividades de fomento à 

agricultura urbana e periurbana, outras medidas caminharam no sentido oposto. Os cortes 

orçamentários significativos em diversos programas e políticas sociais, como mencionado no 

capítulo 3, assim como a suspensão de outros programas e políticas, contribuindo para a não 

continuidade de políticas públicas, contribui para a ausência, parcial ou total, de uma 



99 
 

regularidade de ações que visam efetivar o DHAA, incidindo sobre o aspecto da necessária 

regularidade do acesso à alimentação adequada como um direito (BEURLEN, 2009, p.51). 

Soma-se a isso a tentativa, por meio de um texto inserido na Medida Provisória nº 870/19 

(atual Lei Ordinária 13.844/19), rejeitado pelo Congresso Nacional, de desintegração do 

Consea ao Sisan, bem como de esvaziamento de suas funções, como mencionado no capítulo 

2. Além disso, destaca-se os estudos mencionados no capítulo 3 que projetam o aumento 

crescente da fome e da pobreza no Brasil, principalmente a partir dos dois últimos anos. 

Pode, assim, considerar, aqui, que há indícios de que as gestões do Governo Federal, 

abrangidos pelos anos de 2016 e 2019, não contribuíram, tal como no Governo anterior 

pesquisado, para a realização do DHAA e da Segurança Alimentar e Nutricional. Importante 

ressaltar que um estudo mais aprofundado seria extremamente necessário para abordar sobre a 

possível efetivação do DHAA, e, também, sobre a continuidade e não continuidade de 

execução das políticas públicas estudadas aqui, não só a nível federal, como estadual e 

municipal. Também em relação aos cortes orçamentários e suspensão de programas, já que 

discorrer sobre esses aspectos pressupõe um debate mais aprofundado, envolvendo 

conhecimentos de outras áreas de pesquisa, como a economia e a ciência política.  

  Visto isso, é possível concluir, mesmo que de uma forma mais geral, e não tão 

aprofundada, que houve uma iniciativa maior do Governo Federal, abrangido pelo período 

entre 2012 e 2015, em realizar o Direito Humano à Alimentação Adequada, do que em 

relação aos Governos abrangidos entre os anos 2016 e 2019. Na verdade, neste último 

período, observa-se uma não continuidade de execução de políticas públicas e programas 

sociais implementados anteriormente, o que acaba por contribuir para a não efetividade do 

DHAA.  

Soma-se a isso, a atual omissão do Poder Público Federal em relação à política de 

utilização de agrotóxicos no setor agrário, em exercício no país, que também foi observada 

nos anos anteriores estudados na pesquisa. Tal omissão, conforme entendimento do Consea, 

contribui para a violação do DHAA, o que pode nos fazer concluir sobre a não efetividade do 

DHAA no Brasil durante os períodos estudados, porém reconhecendo que houve uma brutal 

diferença entre os dois períodos pesquisados no tocante à políticas públicas que caminharam 

para a realização do direito à alimentação, sendo muito mais positivo o primeiro período do 

que em relação ao segundo. Considera aqui, no entanto, que esses resultados não possuem um 

cunho aprofundado de pesquisa, sendo necessário, assim, um estudo mais detalhado e em 

diálogo com demais esferas federais, estaduais e municipais. 
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Outro ponto é que, atualmente, com o novo Governo Federal eleito, tem-se observado 

um projeto de poder de desmonte de programas e políticas sociais implementadas em anos 

anteriores, sob um viés ideológico neoliberal e conservador, iniciado após o processo de 

impeachment, no ano de 2016. No entanto, por ser relativamente recente tal processo, não há 

como afirmar tal feito, por não existirem muitos documentos ou pesquisas acadêmicas e 

institucionais sociais aprofundadas sobre.  

Assim, considera, aqui, que, em breve, se fará necessário um estudo e pesquisa mais 

aprofundados sobre a implementação e execução de políticas públicas de alimentação, bem 

como sobre a estrutura e funcionamento do Sisan, Consea e demais instâncias, sobretudo em 

relação ao atual Governo. 
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