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Chão Nosso
Gustavo Garcia Palermo

Das três coisas que me mantém vivo
água, comida e chão

faço dela vinho
dela pão

e dele revolução
da água embebedo
da comida enfarto

do chão revolto
o pedaço que é meu, que é nosso

é nosso
exijo, reclamo

é nosso
o grão do pão que não tem dono

reconheço, estabeleço, não tem dono
é nosso

o sangue derramado
suor enlameado

adubo transformado
repito, reivindico

é nosso
o feijão brotado da lama,

adubada de suor e sangue
adubada de luta

exijo, repito, determino
o chão

a revolta
a água

a liberdade
o grão

é nosso
inteiramente nosso.



RESUMO

O presente trabalho buscou sistematizar, analisar e pensar caminhos sobre as discussões

referentes ao direito à alimentação adequada como forma efetiva de sustentação do

corpo humano do ponto de vista social e nutricional e como direito inalienável,

intrínseco à condição humana. Para tanto, foram analisados os contextos históricos

referentes a posse das terras desde a colonização do Brasil até os dias atuais, já que ela

possui uma relação intrínseca com a qualidade e a disponibilidade dos alimentos. Além

disso, foi examinada a trajetória das movimentações sociais. A questão do acesso ao

direito à alimentação adequada relaciona-se a aspectos sociais, culturais, políticos e

econômicos do país, sendo variável importante para definir o perfil de quem consegue

consumir os alimentos e qual é sua qualidade. No Brasil, políticas que revelam a

preocupação com o problema da fome e da má nutrição da população foram

responsáveis por uma série de iniciativas que buscam eliminar essas situações. A partir

das análises empreendidas foi possível observar que à fome é um problema que atinge as

camadas mais pobres da sociedade de forma mais violenta, visto estar associada não

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

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

Nutricional; Fome; Agricultura Familiar; Agroecologia; Políticas Públicas; Legislação

Brasileira; Acesso a Terra.



ABSTRACT

The present work sought to systematize, analyze and think about the discussions

regarding the right to adequate food as an effective way of sustaining the human body

from the social and nutritional point of view and as an inalienable right, intrinsic to the

human condition. To this end, the historical contexts regarding land ownership since the

colonization of Brazil to the present day were analyzed, since it has an intrinsic

relationship with the quality and availability of food. In addition, the trajectory of social

movements. The issue of access to the right to adequate food is related to social,

cultural, political and economic aspects of the country, being an important variable to

define the profile of those who are able to consume food and what is its quality. In

Brazil, actions and policies that reveal the concern with the problem of hunger and

malnutrition in the population were responsible for a series of initiatives that seek to

eliminate these situations. From the analyzes carried out, it was possible to observe that

hunger is a problem that affects the more affluent sections of society in a more violent

way, since it is associated not only with the lack of food, but with its availability, quality

and regularity.

Keywords: Human Right to Adequate Food; Food and Nutritional Insecurity; Hunger;

Family farming; Agroecology; Public policy; Brazilian legislation; Access to Land.
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1. INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que à fome é uma das necessidades mais emergenciais do ser

humano. No entanto, essa necessidade de se alimentar não pode ser restrita à prática de

ingerir alimentos, tendo em vista que o ser humano não é uma máquina irracional,

necessitando apenas de uma fonte energética para se manter funcionando; precisamos

praticar nossa cultura ao preparar o alimento, precisamos alimentar toda a família,

precisamos ter a tranquilidade de saber que amanhã as refeições estarão garantidas,

necessitamos de garantias sociais assegurando trabalho e renda para todos e a proteção

dos nossos direitos. Diante destes termos, e pensando na construção do texto, abordo

como necessária a discussão da fome no país, que embora bastante debatida, merece

constante estudo, já que seus impactos na saúde, no cenário constitucional e na

construção dos sujeitos que formam o país é amplo e está em constante mudança.

Nessa construção, é fundamental o resgate de alguns momentos históricos para

desenhar na imaginação do leitor os caminhos pelos quais trilhamos para chegar até

aqui. Ao longo dos séculos as populações mais pobres sofreram com à fome e a má

nutrição no Brasil, somadas as desiguais distribuições de terras, marginalização da

população preta e/ou pobre e falta de investimentos estatais, causando várias moléstias e

prejuízos sociais. Procurarei descrever a formação do latifúndio feudal-escravista e

colonial no Brasil desde século XVI, pois ao longo da história, nosso país foi marcado

por roubos, usurpação e esbulho dos territórios indígenas, além de percas dos recursos

naturais. Acontecimentos estes que perduram até hoje e causam um grande impacto na

alimentação de todos. Em contra partida, temos um lento avanço da conscientização da

população, prejudicando na divulgação dos alertas sobre os prejuízos que sofreríamos e

sofremos com essa má distribuição de terras, proporcionando uma crescente

desvantagem.

Apesar de parecer impossível a resolução dos problemas alimentares encontrados

por aqui, é interessante analisarmos experiências vividas por outros países com

dimensões semelhantes ao nosso ou que já sofreram com o colonialismos feroz. Países

como Cuba, República Popular da China, República Popular Democrática da Coreia e

outros países socialistas, em algum momento superaram à fome e a má nutrição com
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reformas democráticas de primeiro plano e desenvolvimento pleno das forças

produtivas.

Um belo exemplo dessas transformações que elevaram a população e acabou

com à fome que assolava foi a grande conquista da República Popular da China ao

promover a Revolução Agrária, empreendida pelas massas camponesas dirigidas pelo

Partido Comunista ao longo de décadas de luta armada revolucionária. Grupos de

produção e cooperativas com base na ajuda mútua foram criados para trabalhar a terra e

com os frutos alimentar a população. Em um Manual de Economia Política, da

Academia de Ciências da URSS, publicado em Moscou, em 1955, mas traduzido e

publicado pelo site brasileiro A Nova Democracia,1 é possível analisarmos esse

momento:

As profundas transformações no campo foram reconhecidas e aprofundadas
com a promulgação da Lei de Reforma Agrária da República Popular da
China em 1950, que aboliu o feudalismo e pôs fim ao latifúndio. Os
latifundiários tiveram as terras confiscadas, os templos e mosteiros foram
requisitados pelo Estado da ditadura do proletariado sem qualquer
compensação. Animais de tração, maquinário agrícola e benfeitorias do
latifúndio foram igualmente confiscados e entregues aos camponeses. [...] As
riquezas minerais, águas, florestas, terras virgens e outros recursos naturais
também passam a ser propriedade estatal. A economia socialista se
desenvolve com base em empresas cooperativas baseadas na propriedade
coletiva das massas trabalhadoras.

Tais medidas, aplicadas pela China de Mao Tsetung, foram de fundamental

importância para acelerar os processos de produção, promover a industrialização,

fornecer para os trabalhadores tecnologias que os ajudassem no manejo e assim

aumentar a quantidade de alimentos produzidos, sem que para isso fossem utilizados

venenos ou a precariedade do trabalho. É inegável a relação entre terra e alimentação.

Pensarmos em como as terras são distribuídas e os avanços que países onde a

coletivização aconteceu é uma das respostas para os caminhos que poderíamos tomar

para executarmos com êxito a distribuição qualitativa e quantitativa de comida para a

população.

É com esse intuito que no capítulo 2 abordo a questão da terra no nosso país e os

desdobramentos que trouxeram pouco progresso. Isso será analisado com mais cautela,

1 Disponível em: <https://anovademocracia.com.br/no-141/5658-65-anos-da-fundacao-da-republica-

popular-da-china>. Acessado em: 03 de julho de 2020.

https://anovademocracia.com.br/no-141/5658-65-anos-da-fundacao-da-republica-popular-da-china
https://anovademocracia.com.br/no-141/5658-65-anos-da-fundacao-da-republica-popular-da-china
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relacionando as questões ligadas a terra e seus atores, com à fome de antes e de hoje.

Com o avanço da linha cronológica, mostro as conquistas constitucionais alcançadas no

final do século XX e inicio do XXI, que chegou com difíceis formas de colocar os

mecanismos em prática e de forma eficaz. Elaboro caminhos que o Brasil poderia seguir

para alcançar êxito na segurança alimentar que já é constitucionalmente garantida. É um

desafio imenso sabendo das complexidades que o tema traz no campo prático, ainda

mais somados as particularidades de cada região que compõe a nação. O nascimento do

sistema latifundiário feudal-escravista está ligado à própria formação nacional brasileira,

de modo que não se pode pensar em conhecer a realidade brasileira sem conhecer, ao

mesmo tempo, a história de cinco séculos do arcaico e parasitário sistema latifundiário.

Não busco, aqui, descrever exaustivamente o decorrer dos acontecimentos da história do

Brasil, mas utilizar os acontecimentos concretos para buscar neles as transformações

operadas nas relações de produção e na situação socioeconômica consequente. Sendo

assim, por conta do objetivo do trabalho presente, omito uma série de importantes

acontecimentos que mereceriam uma análise pormenorizada e mais aprofundada.

No capítulo 3, será apontada algumas soluções para o combate à fome, com base

em pesquisas de grandes estudiosos sobre o tema. Falarei sobre o papel fundamental da

agricultura familiar agroecológica e os desafios que ela enfrenta. Com o avanço dos

grandes monopólios, principalmente aqueles ligados a indústria de insumos agrícolas, a

expansão de alimentos contaminados por agrotóxicos aumenta a cada ano. O Brasil já

aparece liderando ranks de consumo2 e possuindo politicas cada vez mais favoráveis ao

uso de agrotóxicos e transgênicos, tirando da pauta a discussão do fim da fome (ou a

mascarando com o argumento de que comida envenenada é mais barata e que por isso é

possível de chegar a mesa dos mais vulneráveis), deixando de lado a saúde da

população. Porém, enfrentar esses enormes carteis industriais exige uma engrenagem

muito forte, já que eles possuem muita influência na política e muitas vezes a comanda.

Assim, levanto o debate para pensar no futuro que queremos e a qualidade que ele terá,

devendo ser observadas possíveis soluções que respeite o ser humano e a natureza, mas

que não deixem de garantir à alimentação de todas as famílias. A agricultura familiar e a

agroecologia aparecem como caminhos que atendem a essas demandas. Dessa maneira,

2 Disponível em: < https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/entenda-brasil-maior-consumidor-
agrotoxicos-mundo>. Acesso em: 05 de maio de 2020.

https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/entenda-brasil-maior-consumidor-agrotoxicos-mundo
https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/entenda-brasil-maior-consumidor-agrotoxicos-mundo
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tenho como objetivo mostrar a necessidade de mudança do atual modelo agrícola que

produz comida envenenada, para um modelo baseado na agricultura camponesa e

agroecológica. Também aponto como caminho a importância da conscientização da

sociedade sobre as ameaças que representam os agrotóxicos, alertando sobre seus efeitos

degradantes ao meio ambiente (como a contaminação dos solos e das águas) e à saúde

(tanto dos trabalhadores rurais como dos consumidores nas cidades).

A ganância e os lucros geralmente estão em primeiro lugar, prevalecendo frente a

qualquer outro interesse coletivo que promova o bem estar de todos, mas não podemos

deixar a ordem das coisas permanentemente assim. É dever de todos, principalmente dos

profissionais especializados pelas Universidades Públicas, promover estudos e políticas

que informem para a população o real estado das coisas e as formas que elas poderão ter

no futuro se as devidas medidas forem adotadas. Comer, plantar, colher e fornecer o

alimento são atos políticos e, como tais, devem ser debatidos, analisados e modificados

em favor do povo e do seu progresso enquanto coletivo. É com esse intuito e desejo de

mudança qualificada da sociedade, que pretendo apresentar este trabalho para a

comunidade acadêmica sobre à fome que enfrentamos em nosso país e a maquinagem

que a produz.
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2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO

2.1. Das Sesmarias ao MST: o que aconteceu com a divisão das terras?

Ao iniciar este trabalho, devemos observar um resgate histórico, que nos ajudará

a entender os motivos pelos quais existe uma má distribuição de renda e terras no país,

motivos esses que proporcionam fatores como fome e miséria. Devemos, para isso,

entender como se deu a ocupação de terras em nosso território, para depois analisarmos

o atual cenário da reforma agrária. Nesse resgate, pretendo analisar, brevemente, o que

aconteceu no Período Colonial, Impérial, na República Velha e nos tempos atuais.

2.1.1. Período colonial

As Grandes Navegações foram um empreendimento comercial e mercantil.

Tratava-se, sobretudo, para a frota de Pedro Álvares Cabral, de buscar uma nova rota

marítima para se chegar à Índia e estabelecer contatos de importação e exportação,

aonde pudesse exportar muito e importar pouco. Importar, de preferência, especiarias

para o consumo parasitário da nobreza portuguesa. Assim, inicio com a chegada dos

portugueses que, ao descobrirem o imenso território, não souberam qual seria a

finalidade dessa região, pois encontraram aqui não uma produção mercantil

desenvolvida e estabelecida, que pudesse vender o que para Portugal fosse interessante

comprar, ou comprar de Portugal o que para a população nativa fosse interessante

possuir, pelo contrário, encontraram uma população que sobrevivia da caça, da pesca, do

extrativismo e da agricultura apenas para manter o proprio sustento e o de sua familia.

Dessa forma, os primeiros 30 anos de colonização foram usados exclusivamente

para a exploração e extração do pau-brasil. A terra, então descoberta, não foi pensada ou

projetada para desenvolver moradias fixas e comercio extensivo, mas sim um local no

qual uma atividade predatória da coroa seria exercida, limitando-se a um incipiente

escambo de produtos metropolitanos pela madeira nativa do pau Brasil.

Porém, depois desse período, a coroa portuguesa percebeu que não estava

protegendo e explorando a terra de forma totalmente produtiva e decidiu que sua

presença naquele território deveria ser mais constante, forte e definida. Além disso,
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houve vários ataques aos navios portugueses no oceano indico, tornando o comércio

com a Índia muito caro. Para o pesquisador e estudioso da USP, Alexandre Rosendo, no

seu artigo O problema da terra no Brasil e a Revolução Agrária Antifeudal, essa junção

de problemas obrigou Portugal a mudar seus planos:

Os ataques árabes contra navios portugueses no Oceano Índico, cada vez mais
frequentes, tornavam a manutenção do monopólio comercial com a Índia
extremamente cara. O próprio gradual restabelecimento de inúmeros zonas
produtoras na Europa após décadas (ou até mesmo séculos) de guerras inter-
feudais tornavam os produtos indianos não mais tão atrativos dentro do
mercado europeu. Além disso, novos ataques feitos por navios estrangeiros
(principalmente franceses) contra o território brasileiro, com o intuito de se
buscar metais preciosos, ameaçavam o domínio português sobre aquele.
Deve-se ressaltar, também, que Portugal nunca deixou de ter esperanças em
encontrar ouro e prata no território descoberto. Para o capital comercial
português, tratava-se agora de buscar uma alternativa ao decadente comércio
com a Índia e de assegurar o seu controle sobre o território brasileiro frentes
aos ataques e invasões estrangeiras. Aparecia então, agora, o problema da
colonização (como alternativa ao comércio indiano), que até o momento não
se colocava numa empresa comercial como a das Grandes Navegações
(ROSENDO, 2014, p. 10).

Essa ideia levou a colonização para um regime chamado de Capitanias

Hereditárias, que consistia em um projeto de distribuição de enormes faixas de terras,

cedidas em regime de posse. Dessa forma, a coroa transferia a posse para o interessado

que preenchia os requisitos, mas garantia a propriedade para Portugal. Os pesquisadores

Madeira, Reifschneider e Giordano, relatam esse momento da seguinte forma:

Alguns anos após o descobrimento, piratas franceses e de outras
nacionalidades começaram a rondar o território brasileiro, traficando
principalmente pau-brasil em terras sob domínio luso, o que obrigou a Coroa
Portuguesa a começar efetivamente a colonização do Brasil. A coroa então
dividiu a colônia em capitanias hereditárias em 1530 e repassou sesmarias a
colonos que tinham um prazo para desenvolvê-las (MADEIRA;
REIFSCHNEIDER; GIORDANO, 2008. p. 428).

Os donatários e os sesmeiros, como eram chamados esses possuidores, ficavam

responsáveis por cultivar e colonizar seus territórios. Registra-se aí a primeira ideia de

função social que o possuidor de terras brasileiras teve, apesar de ser totalmente

diferente da ideia de função social que entendemos hoje. Na Carta de Doação dessas

Capitanias Hereditárias, estava descrito vários pontos em relação aos direitos e deveres

dos donatários, verifica-se basicamente o seguinte: doação da Capitania (60 léguas de

Costa); doação de uma propriedade (10 léguas de costa); regular a transmissão da

Capitania; conceder o privilégio de montar engenho; proibir a alienação da Capitania;
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proibir que o donatário tome mais terra; transferir ao donatário poderes judiciários;

transferir ao donatário poderes políticos (dá ao donatário a obrigação de fundar vilas);

transferir ao donatário poderes civis (dá ao donatário a obrigação de fundar cartórios);

transferir poderes administrativos. Datando desse período as primeiras grandes extensões

de terras concentradas em um número muito pequeno de pessoas e evidenciando traços

feudais da Carta de Doação, caracterizando o possuidor das Capitanias como

verdadeiros reis. Surge, então, a ideia de latifúndio em solo brasileiro. Sobre isso,

Oswaldo Opitz (2012, p.51), faz a seguinte observação:

Vimos ainda nessas doações latifundiárias cláusulas que permitiam a concessão
de terras, em sesmarias, aqueles que quisessem cultivar. Aos donatários,
vedasse-lhe, numa palavra, apropriarem-se dos maninhos existentes dentro dos
limites de suas capitanias, não lhes sendo lícito se não conceder em regime de
sesmarias. Com a vinda de Tomé de Souza como primeiro governador do
Brasil, modificou-se a legislação sobre doações, passando-se às sesmarias, pois
se dizia: 'Dar-se-ão de sesmaria – conforme regimento do governador-geral – as
terras ribeiras vizinhas a pessoas, que tenham posses para estabelecer engenhos
de açúcar, ou outras coisas, dentro de um certo prazo lhes será assignado
OPITZ, 2012, p. 51).

A condição exigida para ser sesmeiro era, portanto, possuir condições financeiras

para arcar com o cultivo da cana de açúcar, a compra de escravos e com a instalação de

engenhos. Essa condição já demonstrava qual era perfil (que não é muito diferente dos

latifundiários que existem hoje) do possuidor dos latifúndios de então: ricos, cheios de

poderes jurídicos, legislativo e executivo, não sendo meros camponeses a procura de

uma vida melhor na colônia, mas sim verdadeiros magnatas do capital comercial

português, que tinham a garantia de transferir suas posses e riquezas aos seus

descendentes, perpetuando as características do possuidor.

Pode-se observar, dessa maneira, que não existiu uma preocupação em dividir o

território de forma igualitária e equilibrada com a colonização. Não foi planejada uma

ocupação verdadeiramente produtiva, ou que se empregava uma verdadeira função para

todo o território. Foi assim que, nesse período da história do nosso país - que durou de,

aproximadamente, 1530 à 1822 - grandes latifúndios foram criados e, por estarem

situados em grandes quantidades de terras, o cultivo de várias áreas não aconteceram e

as negligências na fiscalização começaram a surgir. De acordo com Rosendo (2014,

p.12), a expansão para o interior, que acontece principalmente durante os séculos XVII,

XVIII e, de certo modo, XIX, “transformará a velha economia natural ou quase natural
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em economia mercantil simples, ainda que de maneira vagarosa e rudimentar, dissolverá

ainda mais as sobrevivências da comunidade primitiva e estabelecerá em larga escala o

feudalismo no interior do país”, somado a isso “os massacres feitos pelos portugueses

para grilar as terras dos povos nativos e estabelecer nelas o mono cultivo da cana de

açúcar estimulou a fuga em massa dos indígenas remanescentes para o interior”. Nas

terras para onde fugiam, reestabeleciam o sistema comunal primitivo que lhes haviam

sido usurpado. Assim, no conjunto da economia pré-capitalista do Brasil colonial, as

relações de produção escravistas e feudais coexistiam com sobrevivências mais ou

menos grandes da velha comunidade primitiva pré-colonial.

Por outro lado, as áreas do território brasileiro que foram verdadeiramente

cultivadas, teve uma forte influência das diversas culturas que chegaram. “Desde 1677,

pelo menos, foram enviadas várias remessas de plantas vivas e sementes pelos barcos

que aportavam no Brasil a caminho de Lisboa para as deixarem em vários locais do

próprio Brasil e nas colônias da África” (FERRÃO, 1993, p. 413). Embora tivessem

chegado várias plantas e sementes ao território, foi aqui onde encontraram diversos tipos

de especiarias, das mais diversas e que possuíam um alto valor econômico. Ainda,

segundo a obra de Rosendo (2014), é possível observar como esse extrativismo foi

importante para Portugal, que havia sofrido humilhantes derrotas militares no Ceilão

(atual Sri Lanka), Malásia e outros pontos do Oriente, que haviam lhes privado quase

que totalmente de fontes de especiarias:

Pará e no Maranhão, foram as buscas pelas drogas do sertão, isto é, o
extrativismo vegetal que utilizava a mão de obra nativa indígena. Para educar
os povos nativos na dura disciplina da exploração feudal, segundo as tradições
católicas portuguesas, se enviaram missões religiosas jesuítas para os
povoados onde residiam os nativos. A empresa da busca das drogas do sertão,
desde o início, se mostrou um grande sucesso. Os indígenas permaneciam dias
na mata, e voltavam com suas canoas cheias das especiarias buscadas.
Extraía-se da mata baunilha, cacau, canela, pimenta, puxuri, e uma infinidade
de especiarias que eram outrora fornecidas pelo Oriente. Não apenas isso,
como muitas das especiarias fornecidas pela Amazônia não haviam sido
jamais encontradas na Malásia ou Ceilão. As especiarias colhidas eram
exportadas para Lisboa em sua maior parte e, minoritariamente, vendidas em
pequenos comércios em Belém. (ROSENDO, 2014, p. 16).

Com nossas florestas sendo perturbadas por essas grandes buscas por especiarias,

o resultado, mais tarde, foi grandes áreas desmatadas, ciclos longos de seca, erosão do

solo e uma matança desumana dos indígenas. Na busca por lucros, esses saqueadores
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causaram danos ao uso apropriado ou ecológico da terra, à pratica agrícola local e à

produção de alimentos. A brava resistência dos povos que lutaram pela sobrevivência e

preservação do território é notável até os dias atuais. Os que adentraram as regiões de

difícil acesso no país, continuam ameaçados com os avanços das formas de exploração

capitalista no campo. Os processos constantes de expulsão de indígenas e privação do

uso dos recursos naturais, leva-os a compor uma massa de trabalhadores espoliados e em

condições de extrema precariedade, seja nas pequenas ou nas grandes cidades.

2.1.2. Brasil Império

Com a independência do Brasil e sua inevitável mudança de ordenamento

jurídico, ocorre o final do regime das Sesmarias, já que este estava disposto nas

Ordenações Afonsinas, Filipinas e Manuelina (Ord. Manuelinas, Livro IV, Título

LXXXII, n. 3; Ord. Filipinas, Livro IV, Título XLIII, n.3 Ordenações Afonsinas Livro

IV, Título LXXXI). Mas muitos pontos do regime só foram alterados depois, inclusive, o

sesmeiro conseguiu garantir o direito de propriedade com a Carta de 1824, como

demonstra, em outros termos, a citação abaixo:

As sesmarias foram revogadas pela Lei n. 601, de 13 janeiro de 1850, onde se
encontra a definição de terras devolutas. Salienta-se que essa lei é vigente no
que atine a definição de terras devolutas. Cândido Mendes de Almeida, em
notas de rodapé ao Título XLIII das Ordenações Filipinas, enfatiza que as
sesmarias no Brasil tomaram novos moldes, por meio de legislação especial
para o ultramar e aplicação diversa da metrópole (SUEYOSHI, 2007, p. 709).

Nessas perspectivas, essa propriedade foi cedida sem ao menos ser discutido os

problemas herdados das leis anteriores, ou das terras devolutas. Como eram grandes e

influentes fazendeiros, eles não foram derrotados pelas políticas do Império. Nesse

período, houve uma lacuna legislativa acerca do regime de terras no país,

proporcionando um esquecimento legislativo e um buraco no ordenamento. Com essa

desregulamentação, muitas pessoas se aproveitaram para tomar posse de muitas terras

abandonadas, já que nada os impediam ou regulamentava e nada definia o modelo de

aquisição. Essa ocupação de terras de forma "irregular", acabou gerando várias

propriedades ilegais, pois decorriam da simples ocupação da área, não possuindo assim

nenhum título de aquisição ou alvará. Como estamos falando do período imperial (antes
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da Lei Áurea, que ocorreu em 13 de maio de 1888), essa ocupação não beneficiou

pessoas negras, fator que continuou a favorecer uma classe que já era favorecida e

abonada, mantendo o domínio das terras na mão da grande e branca burguesia nacional.

Nelson Werneck Sodré defendia que, mesmo com o declínio da escravidão os ex-

escravos não foram automaticamente “convertidos em trabalhadores assalariados”, ou

possuidores de um pedaço de terra, “a estrutura fundiária não foi modificada e o

desenvolvimento industrial e financeiro foi muito lento”, dessa forma a maior parte dos

ex-escravos não foi absorvida pelo “mercado” aderindo a relações de semisservidão. O

Brasil continuou semifeudal em pleno século XX.

Ao tratar sobre essa manutenção de domínio, Marcio Antônio Both da Silva fala:

“como se pode verificar, todos esses fatores beneficiavam altamente os tais senhores e

possuidores de terras que dominavam o cenário político e econômico do Brasil imperial”

(SILVA, 2015, p. 90).

Com a Lei de Terras n° 601, de 18 de setembro de 1850, os rumos da história

estavam mudando. Tal lei tinha como objetivo legitimar a propriedade dos que ainda

eram sesmeiro não confirmados; transformar a posse mansa e pacífica em aquisição de

domínio e proibir o domínio sobre terras devolutas, descartando as realizadas por

contratos de compra e venda. Porém, José Murilo de Carvalho escreve que “a política de

terras do Império muito pouco saiu da ordem legislativa, visto que sistematicamente foi

sabotada e bloqueada ao nível da implementação. Seria o primeiro grande exemplo

nacional de lei que não pegou” (CARVALHO, 1981, p. 39).

Essa foi a primeira lei a regular a compra e venda de imóveis através de registros

no país. Esses registros eram feitos em paróquias e bastavam para demonstrar a posse

mansa e verdadeira do bem. Claro que isso não foi o suficiente para barrar as fraudes,

mas esse foi, para muitos estudiosos, o primeiro passo para uma democratização à posse

das terras.

2.1.3 República Velha

Com a República e sua nova constituição, publicada em 1891, as terras devolutas

(que são as terras públicas sem destinação pelo Estado e que em nenhum momento
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pertenceu a um particular)3, passaram a integrar o património da União, da mesma forma

como acontece na atualidade.

Porém, mesmo com mudanças significativas, a Lei de Terras não foi suficiente

para dar cabo de uma melhor distribuição de terras. Essas terras ainda estavam

concentradas na mão de poucos, que formavam uma pequena aristocracia dominante e

que eram os herdeiros dos primeiros latifundiários. Enquanto isso, a massa de

trabalhadores rurais permanecia na miséria e quando conseguiam uma pequena

propriedade, muitas vezes não tinha condições de cultivar, trabalhar, ou tirar os

alimentos de sua família, por falta de dinheiro. Portanto, os grupos que historicamente

ocuparam e usaram a terra, sustentados em outros critérios que não os jurídicos e de

mercado, viram suas lógicas questionadas, foram expulsos, violentados, transformados

em intrusos, vadios e criminosos (SILVA, 2015, p. 92).

Todos esses fatores desencadearam uma série de protestos reivindicando a

elaboração de um Código Rural que regulamentasse os problemas fundiários pelos quais

o Brasil passava. Nos termos de James Scott (2002, p. 15), esses trabalhadores não

deixaram de exercer resistência interferindo e dificultando a realização da Lei de Terras.

Como demonstra Márcia Motta, procuraram utilizar alguns dispositivos da Lei em

benefício próprio (MOTTA, 2008, p. 230). Contudo, também devemos reconhecer que,

em termos mais amplos, os resultados dessa resistência, embora significativo, não

conseguiram alterar profundamente a lógica que os produziu (SILVA, 2015, p. 92).

Todavia, o primeiro documento que regulamentava as reivindicações desses

trabalhadores rurais, surgiu com o advento do Código Civil de 1916, que não englobava

todas as necessidades, como a questão da redistribuição de terras.

2.1.4. Século XX

É com essa atmosfera de revolta e miséria, embaladas com os acontecimentos do

mundo (primeira e segunda guerras mundiais, vitórias comunistas na Rússia, China e

Cuba, que tiveram um caráter camponês em grande medida), e direcionadas pelo Partido

Comunista do Brasil, que se iniciaram as Ligas Camponesas, possuindo um caráter mais

3 Definição dada pela Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/est
ruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-eambiental/acessibilidade/dicionario-
de-libras/t/terras-devolutas>. Acesso em: 27 de abril de 2020.

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/dicionario-de-libras/t/terras-devolutas
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/dicionario-de-libras/t/terras-devolutas
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/dicionario-de-libras/t/terras-devolutas
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/dicionario-de-libras/t/terras-devolutas
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político que teórico, com o intuito de direcionar as massas de trabalhadores pobres a

alcançar condições melhores. Os pequenos agricultores familiares, os trabalhadores sem-

terra, diaristas e assalariados tinham os seguintes objetivos: organizar os interesses da

classe e travar com eles uma luta até o fim, reivindicando a reforma agrária e exigindo o

fim da miserabilidade de seu povo. Recuperar e reinterpretar a história dos movimentos

sociais agrários no Brasil é contribuir tanto para avivar a memória sobre as lutas sociais

travadas pelo povo brasileiro contra a exploração, a miséria e a opressão, como para a

revisão crítica dos rumos e estratégias que adotaram (BASTOS, 1984, p. 142).

Essas ligas aconteceram em vários estados do Brasil e alertava para as classes

menos favorecidas do campo os benefícios que eram possíveis de serem conquistados

com a união das forças. Óbvio que logo elas foram repreendidas e, em 1947, caíram na

ilegalidade e/ou foram abafadas. A autora Élide Rugai Bastos (1984), identifica que

houve aí uma má definição do adversário:

(...) não se trata do latifúndio, mas da propriedade capitalista. O
direcionamento dado ao movimento afasta a luta do núcleo que daria unidade
ao projeto camponês, a discussão clara de suas reais condições de existência
social, condições essas que estão balizadas pelo processo de expansão do
capitalismo no campo (BASTOS, 1984, p. 143).

Contudo, as Ligas ganham um segundo período de existência. No início de 1960,

as ligas já se encontravam em todos os estados do nordeste brasileiro, ganhando fama

nacional e internacional.

É curioso notar que, como relata Francisco Julião, o nome de “Ligas
Camponesas” foi dado pela imprensa reacionária num esforço de denegrir o
movimento, fazendo alusão às Ligas Camponesas organizadas pelo Partido
Comunista Brasileiro – PCB, fundadas em 1945. No entanto o nome pegou e
se espalhou. A escolha de manutenção da denominação “camponês”, em
detrimento de outras como “rurícola”, por exemplo, parece ser muito mais
política do que conceitual (SANTOS, 2016, p. 6).

O jornal estadunidense The New York Times falava em manchete de 1º de

novembro de 1960: “Marxistas estão organizando os camponeses no Brasil”. O mesmo

jornal já noticiara que “O surgimento de uma situação revolucionária é cada vez mais

nítido” no Nordeste. Em ambas as matérias, o foco estava na atuação das Ligas

Camponesas, e sua relação com Fidel Castro e Mao Tse-tung, como afirmavam as

reportagens assinadas por Tad Szulc (SANTIAGO, 2004, p. 161). Moniz Bandeira,

cientista político e estudioso do Governo João Goulart, em entrevista, destaca que
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“Julião teve enorme importância ao despertar a consciência nacional para a necessidade

da reforma agrária” (SANTIAGO, 2004, p. 162). Para Nivalter Aires dos Santos, da

Universidade Federal do Ceará, fica claro então que as Ligas Camponesas causaram

grande preocupação na maior potência imperialista, os Estados Unidos, e em sua medida

foi uma das causas que impulsionaram o Golpe Militar para barrar qualquer atividade de

cunho “revolucionario” ou até mesmo reformista (SANTOS, 2019, p 14).

O golpe militar se concretiza em 1964 e as lideranças revolucionárias das Ligas

foram assassinadas, tiveram que fugir para outros países ou foram presas. Isso levou o

fim para as ligas, mas não o fim das reivindicações pelas quais essas lutavam, nem

mesmo acabou com o sonho da reforma agrária e o fim da fome.

Na visão legislativa e no período de golpe militar, foi publicada a Emenda

Constitucional número 10, alterando assim a Constituição de 1946. Ela transferiu para a

União a competência de legislar sobre o direito agrário. No mesmo ano foi sancionado o

Estatuto da Terra, instrumento que regulava o uso, ocupação e relações fundiárias. Ele

disciplinava que o Estado teria, a partir daí, a obrigação de garantir o direito ao acesso à

terra para quem nela vive e trabalha. Além disso, possuía como objetivo o

desenvolvimento da agricultura e a “execução de uma reforma agrária”, que daria fim

aos grandes problemas de distribuições de terras brasileiras, datadas, como vimos, do

início da colonização do país.

Na década de 60, diversos eventos atuaram para modificar a estrutura e o perfil

da produção agrícola: a consolidação do parque industrial, a instauração de um estilo de

desenvolvimento visando à "modernização conservadora", a fase ascendente do ciclo

econômico conhecido como o "milagre econômico", a ampliação do crédito rural

subsidiado e de outros incentivos à produção agrícola, a internacionalização do pacote

tecnológico da Revolução Verde, a melhoria dos preços internacionais para produtos

agrícolas, entre outros. Tanto a mudança na escala de produção trazida pelo novo pacote

tecnológico, como a tendência especulativa desencadeada pelo processo de

modernização, serviram para acentuar ainda mais a concentração da propriedade da

terra, afetando também as relações de produção no campo. Isto provocou um forte êxodo

rural (envolvendo quase 30 milhões de pessoas entre 1960-80), além de crescente

assalariamento da força de trabalho agrícola, muito da qual passou a residir nas cidades.

Pela primeira vez na história moderna, as áreas rurais tiveram uma redução absoluta de
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população. O número de cidades cresceu rapidamente, assim como a proporção da

população total em algumas macrocidades.

A execução da reforma agrária ficou apenas no papel e, convenhamos, que os

desenvolvimentos e incentivos à agricultura foram apenas para os grandes latifúndios

monocultores e a para a “grande modernização do campo” com a Revolução Verde, que

de verde e natural nada tinha, como veremos mais à frente. Dessa maneira, o regime

implantou um modelo agrário concentrador e excludente. A “modernização agrícola”

aconteceu, mas ela foi seletiva, excluía a pequena agricultura familiar, impulsionou o

êxodo rural, a superlotação dos grandes centros, a exportação da produção, além de

intensificar a ideia da introdução do uso de venenos. Esses incentivos provocaram não

só a manutenção da concentração das terras, mas também a concentração dos subsídios

financeiros para a agricultura.

Durante esse período nebuloso e duro de ditadura militar, mais precisamente em

1975, é criada a Comissão Pastoral da Terra (CTP)4. Organizada e criada pelo trabalho

missionário da Igreja Católica, a CTP realizou seu trabalho com a ajuda da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil, que tentou diminuir a repressão feita pelos militares e

que atingia os agentes de pastorais e lideranças populares. Essa comissão tinha o

propósito de dar uma resposta a grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, peões,

posseiros e trabalhadores sem-terra, que eram explorados, expulsos das terras que

ocupavam e submetidos a condições análogas ao trabalho escravo.

Todos esses fatores provocavam fome e extrema pobreza, principalmente nas

regiões mais distantes da capital, como as regiões norte e nordeste, que nunca deixaram

de ser grandes lavouras subdesenvolvidas e que tinham uma grande massa populacional

encontrada nos campos. Uma nota da CPT falava:

A CPT foi criada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e
trabalhadoras do campo e de ser um suporte para a sua organização. O homem
e a mulher do campo são os que definem os rumos a seguir, seus objetivos e
metas. Eles e elas são os protagonistas de sua própria história. A CPT os
acompanha, não cegamente, mas com espírito crítico.5

4 A historia da CTP está disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico> Acesso em:
27 de abril de 2020.
5 Nota da CTP sobre sua missão. Disponível em: < https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico>.
Acesso em: 29 de março de 2020.

https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico
https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico
https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico


23

Pode-se observar, portanto, que os trabalhadores rurais pobres, tinham como

fonte para sua miséria e fome, um passado de má distribuição de terras, além de uma

escravidão mal-acabada e uma terra que foi tão explorada pelas monoculturas, que

acabaram empobrecidas e muitas vezes inférteis. E isso provocou fome e êxodo rural. A

reforma agraria como um direito ao acesso à terra, é vista por Julião, no livro A Questão

Agrária no Brasil: História e natureza das ligas camponesas, como palavras que vai

além do significado usual:

[..] o direito à terra para o camponês trabalhar. É a luta contra o latifúndio. É a
criação da média e da pequena propriedade. É a escola para o camponês
aprender. É o remédio para o camponês se curar. É a água para o camponês
beber. É a semente para o camponês plantar. É o adubo para dar boa safra. É o
arado contra a enxada. É o agrônomo indo ensinar o camponês a cultivar a
terra. E a defendê-la da erosão. É o fim da seca no Nordeste. É a luta contra o
travessão que acabou com a ação do bode e do carneiro. É a faixa verde em
torno das cidades e à beira das estradas de ferro e de rodagem. É o dinheiro
emprestado em longo prazo. E a juros de seis por cento ao ano. É o transporte
barato para a feira. É o salário justo contra a exploração. É a liberdade contra
a escravidão (JULIÃO, 2012, p. 194).

As ocupações de terra se tornaram ferramenta de expressão camponesa e de

contestação do autoritarismo que começou a surgir em todos os cantos do Brasil. Essas

manifestações se tornaram o embrião do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra e foram importantíssimas para encarar um debate mais forte e incisivo sobre à

fome que assolava as famílias do campo e das periferias das cidades. Em seus

documentos iniciais, o MST trouxe algumas propostas como: fundar um movimento que

lutaria pela terra, que faria frente e seria a favor das mudanças sociais no país, que

lutariam pela reforma agrária e produziria e ajudaria as famílias produtoras a cultivarem

seus alimentos e a terem acesso a cultura e conhecimento6. Assim, as lutas camponesas

hoje constituem um forte braço do movimento que reivindica o direito à terra, atrelado

ao direito à alimentação.

Com esse resumo da história e a consequente evolução da questão agrária no

Brasil, é possível observar quais foram e são as dificuldades criadas pelo latifúndio (que

sempre foi apadrinhado e protegido pelo Estado) para impedir o livre acesso à terra.

Obstáculos esses criados para garantir a mão de obra barata as grandes fazendas de

monoculturas e exportação. Essa manutenção do regime latifundiário trouxe consigo o

atraso e a pobreza para a grande massa populacional e para o país, que se manteve com
6 Disponível em: <https://mst.org.br/nossa-historia/84-86/>. Acesso em: 27 de abril de 2020.

https://mst.org.br/nossa-historia/84-86/
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estatutos e características de semicolônia, terra atrasada e grande fazenda da burguesia

internacional.

2.2 Desdobramentos da Constituição garantidora de 1988

Com a redemocratização do país e o advento da constituição cidadã, de 1988 o

rol de direitos humanos protegidos aumentou, e isso também aconteceu com o direito à

alimentação, mas não foi instantaneamente, apesar do artigo 200, da CRFB/88, impor

que: “ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei,

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem

como bebidas e águas para consumo humano” (BRASIL, 1988, art. 200, VI).

Depois de um amplo processo de mobilização social, em 2010 foi aprovada a

Emenda Constitucional nº 647, que inclui à alimentação no artigo 6º da Constituição

Federal. Mas, como quase todas as garantias constitucionais, isso não necessariamente

significou a instantânea realização desse direito na prática, deixando este submetido a

implantação de mecanismos que o viabilizam, permanecendo um desafio a ser

enfrentado. O Direito à Alimentação também está contemplado no artigo 25 da

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sua definição foi ampliada em

outros dispositivos do Direito Internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e a Cúpula Mundial de Alimentação (1996). Os

autores Thomas e Pinheiro ressaltam a importância dessa inclusão:

De qualquer forma, a inclusão expressa do direito à alimentação no texto
constitucional brasileiro constitui importante avanço legal que fortalece o
conjunto das políticas públicas de segurança alimentar em andamento, assim
como se presta a assegurar que não haja retrocessos na continuidade dessas
políticas. Esse acréscimo do direito à alimentação adequada enquanto direito
social resultou da mobilização da sociedade e das ações do governo no
combate à fome e à miséria no país (THOMAS; PINHEIRO, 2011, p. 428).

Mas, só com a Emenda Constitucional n° 64/10 é que esse direito ganha status de

Direito Fundamental, por essas normas internacionais não terem sido aprovadas, em

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos

respectivos membros, de acordo com o artigo 5º, § 3º, da CF/88, não ganhando

7 Presidência da República. Emenda Constitucional nº 64 de 4 de fevereiro de 2010. Altera o art. 6º da
Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. Diário Oficial da União 2010;
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equivalência de Emendas Constitucionais. Isso demonstra a introdução tardia da

fundamentalidade do direito.

Este Direito Humano à Alimentação Adequada significa que deveria existir

acesso físico e econômico de todas as pessoas aos alimentos e aos recursos, como

emprego e terra, garantindo esse acesso para toda a população de modo ininterrupto.

Significa dizer que esse direito deveria incluir o acesso a água na sua compreensão e

realização. Essa garantia alimentar deve ser adequada ao contexto e às condições

culturais, sociais, econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou

grupo social que se encontram em todo o território. Mas antes da implementação de fato

da Emenda Constitucional n°64, que trouxe expressamente a ideia de direito à

alimentação, houve outras medidas legislativas adotadas pelo governo para obter

resultados semelhantes.

Em 1993, o Presidente Itamar Franco declarou o combate à fome como

“prioridade absoluta de governo” e para demonstrar, propôs a criação de uma Política

Nacional de Segurança Alimentar que tinha como objetivo central a formação de um

Conselho de Segurança Alimentar. Muitas manifestações populares explodiram nesse

mesmo período, pedindo o fim da miséria que se deflagrou no país e o governo, então

democrático, teve que sair da inércia para dar uma resposta a população, já que

democracia e miséria não combinam. Uma dessas organizações populares foi a Ação da

Cidadania Contra a Miséria e Pela Vida8, criada para mobilizar a sociedade civil em

torno da causa da fome e miséria. A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP,

Patrícia Constante Jaime, fala sobre o tema da seguinte forma, no seu artigo Por que o

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é necessário:

Criado, em 1993, à época do governo Itamar Franco e sob demanda da
sociedade civil articulada nos movimentos Ética na Política e Ação da
Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, o CONSEA foi, em uma
perspectiva histórica, a primeira tentativa de elevar o debate sobre segurança
alimentar e nutricional para uma arena política intersetorial, plural e
participativa. Pelo caráter transitório do então governo e pela frágil inserção
do tema na agenda política brasileira, o conselho foi extinto em 1994, um ano
após sua proposição. Recriado em 2003, o CONSEA assumiu a importante

8 “Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando
uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo
dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais
reconhecido do Brasil.” Disponível em: <https://www.acaodacidadania.com.br/nossa-historia>. Acesso
em: 27 de abril de 2020.

https://www.acaodacidadania.com.br/nossa-historia
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tarefa de não ser apenas um espaço institucional de diálogo do Governo com a
sociedade, mas também de ser o lócus impulsionador da elaboração
participativa do Projeto de Lei Orgânica para a Segurança Alimentar e
Nutricional no país, o que ocorreu em 2006 (JAIME, 2019).9

Essa fome foi e é a mais pura manifestação social do processo de exploração que

retira, nega e humilha o ser humano, que tentam exercitar um dos seus direitos mais

fundamentais: o de ter formas para acabar com sua fome com a quantidade e qualidade

dos alimentos necessários para sobreviver e proporcionar a prática saudável de suas

atividades. À fome que os países subdesenvolvidos conhecem muito bem, pois estava na

época da emergência da Ação da Cidadania (1993), afetando cerca de 32 milhões de

brasileiros (IPEA, 1993). As consequências biológicas dessa desnutrição na época eram:

grandes índices de baixo peso ao nascer; mortalidade infantil (dependendo do gral da

desnutrição); anemia nutricional; nanismo nutricional; doenças infecto-parasitárias, entre

outros problemas orgânicos provocados, principalmente, pelo processo de exclusão

social e abandono governamental. Entretanto, Moyses e Collares (1997) explicam que

existe diferença entre fome e desnutrição, no campo restrito a área da saúde que levam

em conta questões clinicas, segundo eles:

A fome é a necessidade básica de alimento que, quando não satisfeita, diminui
a disponibilidade de qualquer ser humano para as atividades cotidianas e
também para as atividades intelectuais. Porém, uma vez satisfeita a
necessidade de alimentação, cessam todos os seus efeitos negativos, sem
quaisquer sequelas. A desnutrição, por sua vez, ocorre quando a fome se
mantém em intensidade e tempo tão prolongados, que passam a interferir no
suprimento energético do organismo. Para manter seu metabolismo em
funcionamento, o corpo adota uma série de medidas de "contenção de gasto".
Nos casos mais leves (a chamada desnutrição grau I ou leve), o organismo
diminui a taxa de crescimento: o corpo mantém todo o metabolismo normal à
custa do sacrifício na velocidade de crescimento (MOYSES; COLLARES,
1997, p. 232).

Ainda na tentativa de conceituar a fome, Flávio Valente (2003), na obra: Fome,

desnutrição e cidadania: inclusão social e direitos humanos, traz uma análise que vai

além do português e da área da saúde, embasando que a palavra fome pode ter vários

significados no cenário brasileiro para distintas situações, ele escreve:

Aprofundando um pouco a dimensão conceitual, a língua portuguesa não tem
palavras específicas para “famine” (fome aguda epidêmica) e para
“starvation” (processo agudo de fome/desnutrição que pode levar à morte).
Assim, a palavra fome no português pode ser usada para uma enorme

9 Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/por-que-o-conselho-nacional-de-seguranca-alimentar-e-
nutricional-e-necessario/>. Acesso em: 28 de abril de 2020.

https://jornal.usp.br/artigos/por-que-o-conselho-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-e-necessario/
https://jornal.usp.br/artigos/por-que-o-conselho-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-e-necessario/
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variedade de situações, desde a situação mais simples e fisiológica de estar
com vontade de comer até a situação extrema da fome epidêmica, como
mencionado anteriormente. (...) O conceito de fome, no Brasil, utilizado por
diferentes setores da população, abarca desde aquela sensação fisiológica
ligada à vontade de comer, conhecida de todos nós, até as formas mais brutais
de violentação do ser humano, ligadas à pobreza e à exclusão social. Ver os
filhos passarem fome é passar fome. Comer lixo é passar fome. Comer o resto
do prato dos outros é passar fome. Passar dias sem comer é passar fome.
Comer uma vez por dia é passar fome. Ter que se humilhar para receber uma
cesta básica é passar fome. Trocar a dignidade por comida é passar fome. Ter
medo de passar fome é estar cativo da fome. Estar desnutrido também é passar
fome, mesmo que a causa principal não seja falta de alimento (VALENTE,
2003, p. 56).

A fome, dessa forma, continuava e continua sendo, na visão sociológica, mas do

que o simples fato de não ingerir alimentos para a manutenção do corpo, pois quando

temos qualquer tentativa de reduzir a alimentação e a fome à sua dimensão estritamente

nutricional, seja do ponto de vista de ingestão de nutrientes seja de estado nutricional,

representa limitar o ser humano à sua “biologicidade”, limitar o corpo humano a um

instrumento ou máquina e a comida a nutrientes, combustível e partes de reposição

(VALENTE, 2003, p. 57).

Porém, uma mudança legislativa em 2019 mudou completamente a atuação

importantíssima do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ao

extingui-lo por meio da Medida Provisória 870/19, que logo virou a Lei n° 13.844, de 18

de junho de 2019. Segundo o representante da FAO no Brasil – a Organização das

Nações Unidas para à Alimentação e à Agricultura –, Rafael Zavala destacou que “o

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) teve papel essencial

nas políticas de combate à fome promovidas pelo Brasil nos últimos 15 anos e que

poderia auxiliar também no enfrentamento da obesidade.”10 “O Direito Humano à

Alimentação Adequada significa não apenas erradicar à fome, como produzir, consumir

e aproveitar os alimentos de forma saudável e sustentável”, observou Valéria Burity.

Representante da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição

Adequadas, ela ressaltou que o Consea foi essencial, por exemplo, na formulação da Lei

Orgânica de Segurança Alimentar (11.346/06) e do Plano Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional, de 2011.10 Isso significou uma grande perca para o combate à

fome no país e mais um retrocesso.

10 Disponível na Agência Câmara de Notícias, no endereço: <https://www.camara.leg.br/noticias/556204-
extinto-pelo-governo-consea-e-essencial-para-combate-a-fome-diz-nacoes-unidas>.Acesso em: 28/4/2020.

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/575099-DEPUTADOS-TENTAM-REESTRUTURAR-CONSEA-POR-MEIO-DE-EMENDAS-A-MP-870.html
https://www.camara.leg.br/noticias/556204-extinto-pelo-governo-consea-e-essencial-para-combate-a-fome-diz-nacoes-unidas/
https://www.camara.leg.br/noticias/556204-extinto-pelo-governo-consea-e-essencial-para-combate-a-fome-diz-nacoes-unidas/
https://www.camara.leg.br/noticias/556204-extinto-pelo-governo-consea-e-essencial-para-combate-a-fome-diz-nacoes-unidas/
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Como vimos, há algumas décadas, a construção do paradigma de segurança

alimentar e nutricional vem se colocando como uma alternativa na elaboração de

políticas públicas no Brasil. Apesar de ter apresentado variações ao longo do tempo, esse

paradigma estabelece uma relação de causa e efeito (insegurança alimentar e nutricional

como causa da pobreza) de forma a produzir respostas específicas de políticas públicas

(TOMAZINI; LEITE, 2016, p. 13). O caminho dessa construção é longo, mas cada

passo é fundamental para implementação completa dessas políticas públicas eficientes.

2.2.1. O Brasil 2000

O Programa fome Zero, por sua vez, projetado pelo então presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, foi outra medida adotada pelo Governo Federal e abrangia uma estrutura

de políticas públicas, com a intenção de dar um suporte maior e atingir outras fontes

causadoras da miséria. Nas palavras de Carla Guerra Tomazini e Cristiane Kerches da

Silva Leite (2016, p. 13), o programa representou “inicialmente a principal resposta

política na área social do novo governo, formada por iniciativas políticas e institucionais

que mobilizaram um conjunto de ministérios, demandando capacidade de articulação

intersetorial do governo recém empossado.” No Dia Mundial da Alimentação, em 12 de

outubro de 2001, o projeto Fome Zero foi lançado no Senado Federal, permanecendo na

agenda política do país (TAKAGI, 2016, p. 12). A logomarca e o slogan do programa,

em 31 de janeiro de 2003, era: "O Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome",

lançado pela Secretaria de Comunicação do governo federal, o que demonstrava o pacto

que o governo estava estabelecendo com a questão da fome.

Nessas perspectivas, é possível elencar como objetivos principais da Fome Zero:

a construção e o melhoramento de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional e, principalmente, um mutirão contra a fome, envolvendo todo o governo e

todos os ministérios, englobando os poderes municipais, estaduais e federal. Cabe notar

o papel dos estados e municípios nas iniciativas de políticas ligadas a essa temática.

Conforme relatou Takagi (2013) em entrevista11: “do meu ponto de vista, a segurança

11 Maya Takagi, coordenadora do Projeto Fome Zero e assessora especial no Ministério Extraordinário de
Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), foi entrevistada por e-mail, no dia 22 maio de 2009 e
por telefone, no dia 22 de novembro de 2013, por Carla Guerra Tomazini, Doutora em Ciência Política
pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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alimentar como política pública local surgiu nas prefeituras municipais do PT como em

Piracicaba, Santo André, Diadema, Belo Horizonte etc.”. Assim, Tamazini e Leite

completam: “Dessa forma, a marca bottom-up de formação da proposta dentro do PT e o

papel catalisador do Lula como empreendedor político salientaram-se em vários

capítulos desse processo” (TOMAZINI; LEITE, 2016, p. 21).

Este programa teve grande repercussão e recebeu várias doações12.

Institucionalmente, o Fome Zero contava com estruturas específicas como o Ministério

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), o Conselho

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e com a presença de

representantes da sociedade civil e do governo (TOMAZINI; LEITE, 2016, p. 21),

integrando uma estratégia governamental que garantia para o cidadão a certeza do

direito ao acesso à alimentos básicos para sua manutenção. Assim, o programa forneceu

desde a liberação do Cartão Alimentação, proporcionando ajuda financeira às famílias

mais pobres, até a criação de restaurantes populares, a instrução sobre hábitos

alimentares, o fornecimento de suplementos alimentares, a construção de cisternas no

Sertão nordestino, o empréstimo de microcrédito para famílias mais pobres, entre outras

medidas (Instituto de Cidadania, 2001, p. 15).13

Mas com a criação do Bolsa Família o Programa Fome Zero foi perdendo força

por diversos fatores externos e internos e não demorou a ser extinto. Em entrevista, Frei

Betto14 revela o caráter conflituoso quanto às crenças sobre o papel da sociedade e do

Estado na implementação do programa: “ao descartar o Fome Zero e optar pelo Bolsa

Família, o governo federal escolheu o pacto federativo em detrimento da mobilização da

sociedade. Portanto, descartou os Comitês gestores e favoreceu os prefeitos, que nem

sempre primam pelo bom uso dos recursos públicos”. Sobre esse fim, Tamazini e Leite

explicam:

12 Cheque de Gisele Bündchen para o Fome Zero foi depositado hoje. 2003. Folha de S. Paulo, 18. mar.
Disponível m: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u47149.shtml. Acesso em: 28 de abril de
2020.
13 Instituto Cidadania, 2001. Projeto Fome Zero: uma proposta de política de segurança alimentar e
nutricional para o Brasil. Disponível em: www.fomezero.gov.br/download/livro_projeto%20fome.pdf.
Acesso em: 28 de abril de 2020.
14 Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto), Assessor especial da Presidência da República (2003-
2004), entrevistado por e-mail, no dia 6 de maio de 2009, por Carla Guerra Tomazini, Doutora em Ciência
Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u47149.shtml
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A coalizão da segurança alimentar perdeu espaço político com a criação do
Grupo Interministerial para a unificação dos programas de transferência de
renda. Esse rearranjo representou a perda da autonomia do programa com
mais recursos dentro do PFZ: o Cartão Alimentação. No curso do primeiro
ano de governo, formuladores de políticas contrários aos princípios do PFZ,
alocados principalmente na Casa Civil e no Ministério da Fazenda dispunham
de uma posição de poder privilegiada. Além disso, a reforma ministerial no
final de 2003 contribuiu para a perda de poder político da coalizão segurança
alimentar, uma vez que o MESA foi extinto com a criação de uma grande
pasta: o Ministério do Desenvolvimento Social, que alçou o Programa Bolsa
Família como a grande vitrine na área social do governo Lula. Resultado de
um processo de aprendizado político que implicou na alteração de
comportamentos a partir das experiências concretas, a mudança que levou ao
abandono do PFZ foi acarretada por fatores externos e notadamente por
fatores internos relativos à interação entre os grupos de atores (TOMAZINI;
LEITE, 2016, p. 27).

Em 04 de fevereiro de 2010 houve, finalmente, um avanço mais positivista na

questão da fome, pois foi introduzido na Constituição, por intermédio da Emenda

Constitucional 64/2010, os alimentos como um direito social protegido no rol do artigo

6°, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelecendo mais uma proteção

para a manutenção e preservação da dignidade da pessoa humana. A referida emenda

constitucional foi resultado não só da campanha nacional promovida pelo Conselho

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), mas também das grandes

manifestações populares e reinvindicações que aconteceram por todo o país para que

houvesse a inclusão da alimentação na Constituição, tendo a participação de integrantes

das várias entidades civis, movimentos sociais, órgãos públicos e privados, organizações

não governamentais, artistas e cidadãos de todo o país.

No artigo 208 da Constituição Federal/88 a alimentação escolar já era garantida,

mas com a Lei nº 11.947/2009 e os componentes do Programa Nacional de Alimentação

Escolar (PNAE), essa alimentação ganha uma vinculação com a agricultura familiar.

Essas conexões se estabelecem inicialmente pelo respeito à vocação agrícola e ao

incentivo à produção e compra local. A Lei nº 8.913 de 1994, por outro lado, já indicava

que deveriam ser preferencialmente adquiridos produtos de cada região, mas a

justificativa de redução de custos ganha novos sentidos no âmbito da segurança

alimentar e nutricional. “A Lei nº 11.947/09, é um marco nas políticas de segurança

alimentar e nutricional, não apenas o incentivo a compra local, mas preferencialmente da

agricultura familiar e das comunidades indígenas e quilombolas.” (BURLANDY;

CARVALHOSA, 2017, p. 2). Na perspectiva do Programa Fome Zero e do CONSEA, o
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apoio à agricultura familiar era considerado como uma política estrutural para promover

atividades econômicas em bases equivalentes, ampliar a oferta dos alimentos que

expressam a diversidade cultural alimentar das diversas culturas existentes no pais e

“induzir à concorrência em mercados controlados por grandes corporações alimentares,

que mantem o monopólio e favorecem o latifúndio” (HAWKES, 2017, p. 50), além de

garantir que as crianças das escolas públicas, que na sua maioria são das classes menos

favorecidas, possuam, pelo menos, uma refeição completa e nutritiva no dia.

O resgate da importância social da agricultura familiar foi marcante ao longo da

construção do enfoque da segurança alimentar e nutricional no Brasil, que destacou sua

capacidade produtiva; contribuição majoritária para o mercado consumidor interno,

apesar do pouco acesso à terra, crédito e apoio técnico; preservação dos saberes

tradicionais, cultura local e potencial para o desenvolvimento sustentável e equitativo. A

promoção de modos agroecológicos de produção (nem sempre utilizados pela agricultura

familiar) foi priorizada, mas na perspectiva de processos progressivos de transição que

não desconsiderassem o apoio à agricultura familiar. Tais elementos condicionaram a

base argumentativa em defesa da Lei (BURLANDY; CARVALHOSA, 2017, p. 2).

Portanto, na ótica da segurança alimentar e nutricional importa saber de quem se

compra, como o alimento é produzido e questionar: quais as repercussões sociais,

econômicas, políticas, ambientais, culturais e em saúde, dessas distintas práticas

produtivas? De quais direitos (humanos, de cidadania) tratam as políticas públicas? Que

tipo de desenvolvimento (sustentável, inclusivo, equitativo ou excludente) elas

promovem? As regras institucionais e o processo de compras públicas favorecem quais

segmentos de fornecedores e, consequentemente, que tipo de desenvolvimento e

práticas, inclusive alimentares? Foram questionamentos dessa ordem, fornecidos após

uma reflexão sobre o artigo de Hawkes15, que possibilitaram que o próprio conceito de

alimentação adequada e saudável fosse redefinido pelo CONSEA, associado a todos

esses aspectos citados, e que se justificasse a vinculação entre agricultura familiar e

PNAE nos termos da Lei sob a guarda da Constituição Federal. Dessa maneira, é notória

a relação da distribuição de terras, da vulnerabilidade social, da fome e extrema pobreza.

15 Hawkes C, Gerken BB, Castro IRR, Jaime PCJ. How to engage across sectors: lessons from agriculture
and nutrition in the Brazilian School Feeding Program. Rev Saúde Pública 2016; 50:47.
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3. A CURA DA FOME NO BRASIL E SEUS MECANISMOS

O presente capitulo abordará estratégias possíveis de serem adotadas pelo Brasil

para tentar resolver o problema da fome que ainda assola milhões de brasileiros. À fome

no país está enraizada há séculos e hoje tem diversas fontes e provoca graves problemas

na população vulnerável. Para que seu problema seja finalizado com êxito, é necessário

sanar outros problemas que andam paralelamente, como saneamento básico, habitações

de qualidade e um sistema de saúde que atenda com eficácia essas populações. Isto

implica que qualquer Programa Nacional de Combate à Fome e à Desnutrição deve ter

uma forte articulação com a promoção de iniciativas de inclusão social (rural e urbana) e

com o fortalecimento e universalização das ações da área da Saúde e Nutrição

(VALENTE, 2003, p. 56). A conquista da Segurança Alimentar e Nutricional tem como

objetivo a formulação de políticas públicas com participação social a partir dos

organismos de Estado. Ela envolve ações de caráter público por iniciativa da sociedade

civil organizada. Segurança Alimentar e Nutricional é, portanto, a 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 social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Assim definida, a Segurança

Alimentar e Nutricional converte-se em objetivo público, estratégico e permanente,

características que a colocam entre as categorias principais das opções de

desenvolvimento de um país.

Segundo estudos de Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques e Rosane

Mendonca, no artigo Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma estabilidade

inaceitável, são unânimes os diagnósticos de que o problema da fome no País,

atualmente, é a falta de renda para alimentar-se adequadamente, e que essa falta de renda

(traduzida por pobreza), é o reflexo da desigualdade de renda existente no país

(BARROS; HENRIQUES; MENDONCA, 2000, p. 124), agravada pelos altos níveis de

desemprego, e das taxas de crescimento econômico insuficientes para incorporar as

pessoas que a cada ano querem ingressar no mercado de trabalho, além da falta de

políticas públicas no campo da segurança alimentar. Sendo assim, para acabar com o

ciclo da pobreza, que garante a existência da fome no país, de modo a incorporar ao

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARROS,+RICARDO+PAES+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HENRIQUES,+RICARDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HENRIQUES,+RICARDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENDONCA,+ROSANE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENDONCA,+ROSANE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARROS,+RICARDO+PAES+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HENRIQUES,+RICARDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENDONCA,+ROSANE
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mercado de consumo de alimentos aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho

e/ou que têm renda insuficiente para garantir uma alimentação digna a suas famílias, é

necessário que várias medidas sejam adotadas, tanto no campo econômico, político,

social, como até mesmo no campo cultural, visando atender as necessidades desses

indivíduos.

Para trazer à tona quais são os mecanismos que devemos utilizar ou que são

possíveis soluções para a problemática, basear-me-ei no artigo cientifico de Walter

Belik, José Graziano Da Silva e Maya Takagi, intitulado de Políticas De Combate À

Fome No Brasil, de 2001. Nele, os autores trazem quais são as ferramentas do combate à

fome, com políticas que já deveriam ter sido tomadas ou mesmo que já foram, mas que

não foram implementadas da maneira mais acertada. Eles descrevem:

Trata-se, em suma, de criar mecanismos - alguns emergenciais, outros
permanentes - no sentido de: baratear o acesso à alimentação para a população
de mais baixa renda, em situação de vulnerabilidade à fome; incentivar o
crescimento da oferta de alimentos baratos, mesmo que seja através do
autoconsumo e/ou da produção de subsistência; e, finalmente, incluir as
famílias através do aumento da renda, da universalização dos direitos sociais e
do fornecimento de direitos de compra de alimentos, dado que o acesso à
alimentação básica é direito inalienável de qualquer ser humano, para não
falar do direito de cidadão, que deveria ser garantido a todos os brasileiros.
Para o equacionamento definitivo do problema da fome, é necessário,
conforme foi dito, um novo modelo econômico que privilegie o crescimento
do mercado interno e que diminua a extrema desigualdade de renda existente
no País. Enquanto isso é buscado, pode-se implementar uma série de políticas
que promovam melhorias na renda das famílias, barateamento da alimentação,
aumento da oferta de alimentos básicos e, simultaneamente, forneçam de
forma emergencial alimentos à população vulnerável à fome (BELIK; SILVA;
TAKAGI, 2001, p. 125).

Os autores continuam apresentando os principais eixos de atuação e as principais

políticas para combater à fome no País. São propostas que apresentam, basicamente,

uma compilação de iniciativas já implementadas ou em implementação no Brasil ou em

outros países que necessitam da efetivação de forma conjunta, para que possam reduzir

efetivamente à fome, pois separadas não apresentam tanta força para alterar o status quo.

O fundamental, na análise, que deve realmente ser pensado por todos, é que a proposta

não é de "novas" políticas, mas integrá-las, articulando os diversos níveis de governo

(federal, estadual e municipal) com os segmentos da sociedade civil para garantir sua

implementação. Nessas perspectivas, o esquema elaborado por eles para uma Política

Integrada de Combate à Fome apresenta como solução: melhoria da renda, barateamento



34

da alimentação, ações específicas, combate ao desperdício e aumento da oferta de

alimentos básicos.

A melhoria da renda consistiria em iniciativas de fornecimento de renda para as

famílias carentes (através de programas de renda mínima, bolsa-escola, família e

previdência social universal), o que seria, sem sombra de dúvidas, importante para a

melhoria da renda familiar, muito embora, sozinhas, não conseguissem solucionar o

problema alimentar de segmentos importantes da população carente (BELIK; SILVA;

TAKAGI, 2001, p. 126). Estariam inclusos a este grupo, programas de geração de

emprego e renda, a reforma agrária e seus modelos de agricultura familiar, com o papel

fundamental de fornecer "casa, comida e trabalho" às famílias rurais mais pobres, e

políticas de estímulo à produção de alimentos para o autoconsumo, como fornecimento

de mudas, sementes, insumos, matrizes de pequenos animais, etc. Hoje, temos o Bolsa

Família como programa de transferência de renda, mas a pouca renda que ele transfere

para as famílias carentes sozinha é insuficiente.

O barateamento da alimentação teria em seu corpo as iniciativas dos restaurantes

populares que, inclusive, já existem e fornecem refeições prontas a preço baixo (R$ 1,00

a R$ 4,00) à população trabalhadora que mora nas periferias das grandes cidades, onde é

possível observar seu sucesso no barateamento da alimentação que é realizada fora de

casa. Tais restaurantes deveriam ser expandidos e construidos em vários bairros, para

que o acesso fosse realmente facilitado. Outra iniciativa importante conta com os canais

alternativos de comercialização, como varejões, feiras livres, sacolões, feira do produtor,

compras comunitárias que fornecem alimentos de qualidade e de baixo custo, para a

redução da intermediação, facilitando o escoamento de produtos derivados de pequenos

produtores. A formação de centrais de compras nas periferias em parcerias com o poder

público é outra iniciativa que, segundo os autores, agregaria pequenos supermercados

para racionalizar a logística e diminuir seus custos, visando à redução dos preços finais,

sendo uma alternativa a ser incentivada (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001, p. 126).

As Ações Específicas são a terceira solução trazida no artigo analisado e,

paralelamente às ações já apontadas, aborda como necessário atender, de forma

emergencial, as famílias que já sofrem o efeito da fome e/ou que sejam vulneráveis a ela,

por não ter renda para alimentar-se adequadamente. Assim, esses programas específicos

devem atender todas as famílias com renda insuficiente para alcançar a segurança
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alimentar de forma imediata, para acompanhar a velocidade da fome. Os pesquisadores

escrevem como seriam essas ações:

A exemplo do programa americano Food Stamp, que fornece às famílias pobres
selos (ou vales) para compra de alimentos no comércio local, propõe-se que
sejam fornecidos cupons de alimentação para as famílias completarem sua
renda até o valor correspondente ao da Linha de Pobreza de cada região do País.
Esses cupons poderão ser trocados por alimentos em estabelecimentos
cadastrados, e podem ser geridos conjuntamente pelo governo federal e por
governos estaduais e municipais. Além de fornecer meios para as famílias se
alimentarem, o programa visa incentivar o comércio local (através de parcerias
com os estabelecimentos cadastrados) e o consumo de produtos naturais
(através de centrais de compras em parceria com associações de produtores
agrícolas), permitindo, ao mesmo tempo, que cada família construa o próprio
cardápio. O programa de cestas básicas deve ser mantido, mas assumindo
caráter exclusivamente emergencial, para aqueles segmentos da população
atingidos por calamidades naturais (secas e enchentes) e para os novos
assentados de reforma agrária, até que se desenvolva o comércio local e as
famílias possam ser atendidas pelo programa do cupom-alimentação. O
fornecimento das cestas básicas emergenciais poderá ser garantido pela
instituição de estoques públicos de segurança alimentar, conforme defendido
por organismos internacionais como a FAO, desvinculados dos estoques
agrícolas destinados a evitar oscilações de preços. Além desses, devem-se
manter programas nas áreas de saúde, com o acompanhamento da situação
nutricional de crianças e adultos e o fortalecimento da ação do Sisvan (Sistemas
de Vigilância Nutricional) nos municípios, de forma a monitorar a situação de
carência alimentar das famílias de baixa renda (BELIK; SILVA; TAKAGI,
2001, p. 126).

Visando o combate à fome, sabemos que nosso país produz comida suficiente

para alimentar a todos e todas. Porém, com a existência de um sistema que prioriza os

próprios interesses, muitas vezes comidas em perfeito estado são jogadas fora para não

baratear, já que “quanto menos produto no mercado, mais caro o preço dele”, segundo o

presidente do Sindicato Rural do interior de São Paulo, Joel Meira, que respondeu em

uma entrevista fornecida para o site da Globo o G1,16 quando questionado pelo descarte

de toneladas de tomates em Itapetininga. Esse raciocínio do sindicalista, nada mais é do

que a materialização da Lei da Oferta e da Procura, produzida pelo filósofo e economista

liberal britânico Adam Smith, que, basicamente, diz que quando há muita oferta, os

preços diminuem, e quando há muita procura por um produto e escassez do mesmo, os

preços sobem, teoria que incentiva o descarte de produtos perecíveis em caso de safras

maiores do que o esperado. Pensar segundo essa teoria é, também, ignorar que existe

uma enorme população que não ganha um salário proporcional aos seus esforços, que

16 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2020/02/28/toneladas-de-tomates-
sao-descartadas-as-margens-de-estradas-no-interior-de-sp.ghtml> Acesso: 05 de maio de 2020.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filósofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Grã-Bretanha
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2020/02/28/toneladas-de-tomates-sao-descartadas-as-margens-de-estradas-no-interior-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2020/02/28/toneladas-de-tomates-sao-descartadas-as-margens-de-estradas-no-interior-de-sp.ghtml
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muitas vezes são esquecidas pelo Estado, abandonadas a própria sorte, mas que

necessitam das mercadorias básicas para seu sustento. Em outras palavras, esperdiçar

comida em nome do lucro em um país onde uma parcela significativa da população

passa fome é não ter respeito pela vida do próximo, é não pensar na sociedade como um

todo e desconsiderar que no Brasil existem leis que garantem o acesso de todos a

alimentação. Por isso, outra ferramenta no combate à fome seria o combate ao

desperdício.

Especialmente nas grandes cidades, verifica-se a existência de uma rede de
produção e desperdício de alimentos prontos ou não que, mesmo em boas
condições, são jogados fora. A criação dos Bancos de Alimentos é uma forma
de aproveitamento dessas sobras, atuando no recolhimento e distribuição a
associações beneficentes ou diretamente a famílias carentes. Iniciativas como
essa funcionam em São Paulo (Programa Mesa São Paulo, do Sesc, e na
Prefeitura de Santo André, por exemplo) e em várias outras capitais (BELIK;
SILVA; TAKAGI, 2001, p. 126).

Dessa forma, com a efetiva implantação conjunta dos programas de melhoria na

renda, barateamento da alimentação e das ações emergenciais aqui pensadas, certamente,

aumentará muito a distribuição de alimentos no País, garantindo que ele chegue na mesa

de quem precisa. Nesse caso, serão necessários programas de estímulo aos agricultores

familiares, através do redirecionamento de créditos agrícolas, do incentivo à agricultura

urbana, como programas de zoneamento que permitam aproveitar terrenos para

implantação de hortas. Através da criação de canais de venda dos produtos, compras

institucionais (merenda, hospitais, presídios e programas do cupom-alimentação) e

parcerias com supermercados (estímulo a compras de produtores locais), pode-se

incentivar o acesso dos agricultores familiares aos mercados locais (BELIK; SILVA;

TAKAGI, 2001, p. 126). Esses estímulos seriam uma das formas de Aumento da Oferta

de alimentos básicos e ainda garantiria uma renda para as famílias. É notório que para a

efetiva implementação dessas medidas o Estado tem que ser forte para garantir a

execução e a fiscalização posterior, para saber se os estados, municípios e distrito federal

de fato estão cumprindo com o estabelecido. Ter lideres comprometidos com as tarefas

democrática está incluso como uma das medidas de combate à fome. Lembrando que

qualquer tentativa de reduzir à alimentação e à fome à suas dimensões estritamente

econômicas ou de disponibilidade de alimentos, representa submeter integralmente o

processo alimentar às leis do mercado onde o alimento comparece como mercadoria e o
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ser humano como consumidor, quando tem condições para comprar (VALENTE, 2003,

p. 57). Quando na verdade alimentar-se é um ato muito mais complexo, envolvendo

vários contextos importantíssimos para a composição do homem enquanto ser social e

integrante de determinada cultura.

3.1. Agricultura familiar e a agroecologia no caminho do combate à fome

Como vimos, vários mecanismos podem ser implementados na política alimentar

de enfrentamento à fome e são fundamentais para se construir um país melhor, já que

garantir a oferta de alimentos para a população deve encontrar-se entre os principais

objetivos de qualquer plano de ação, desenvolvimento econômico e social. Entretanto, a

produção desses alimentos não pode ser realizada de qualquer forma, deve atender aos

fatores fundamentais como o respeito ao meio ambiente e a garantia da elevada

qualidade e valor nutricional dos alimentos. A efetivação da reforma agrária e a garantia

dos direitos territoriais de populações tradicionais nos campos, nas águas e nas florestas,

são fundamentais nesse processo por atender a todas essas garantias. Mas devemos

analisar mais a fundo os mecanismos e investimentos possíveis para favorecer a

agricultura familiar e a implantação da agroecologia, já que ela garante uma renda

mensal as famílias do campo e oferecem comida barata e de altíssima qualidade para as

pessoas dos diversos níveis econômicos encontradas nas cidades, além de potencializar

uma frente sólida de combate aos alimentos geneticamente modificados e das grandes

monoculturas dos latifundiários, que introduzem um vasto catalogo de agrotóxicos

venenosos.

O debate sobre a importância e o papel da agricultura familiar e da agroecologia

no desenvolvimento brasileiro vem ganhando força ao longo do tempo, impulsionado,

principalmente, pela concepção de desenvolvimento duradouro, geração de emprego e

renda, segurança alimentar e desenvolvimento local (FAO/INCRA, 2000). Além disso,

ao pensar no combate à fome não podemos negligenciar o debate de que tipo de comida

será levada para as casas, pois alimentação saudável também é um dos debates inclusos

na pauta de combate à fome, por não podemos passar de um quadro de desnutrição para

sobrepeso, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade ou outros problemas de saúde

relacionados a má alimentação e a produtos com autos índices de veneno ou que
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desrespeitam as tradições. A agricultura familiar pode produzir esses alimentos

saudáveis, ricos em nutrientes e em respeito as diversidades. Essa relação entre o ato de

se alimentar, alimentar toda a sociedade e relacionar a cultura que está ao redor do

indivíduo é relatada por Flávio Valente no artigo Fome desnutrição e cidadania:

inclusão social e direitos humanos, da seguinte forma:

A realização do direito humano à alimentação adequada depende de muito
mais do que da simples disponibilidade de alimentos, mesmo que saudáveis.
Depende do respeito a práticas e hábitos alimentares, do estado de saúde das
pessoas, da prestação de cuidados especiais a grupos humanos social e
biologicamente vulneráveis (crianças, gestantes, idosos, portadores de
necessidades especiais, entre outros) e de estar inserido em um processo de
construção da capacidade de todo ser humano de alimentar e nutrir a si
próprio e à sua família, com dignidade, a partir do seu trabalho no campo ou
na cidade. Esta conceituação mostra a indivisibilidade e interrelação entre o
direito humano à alimentação adequada e à nutrição e o direito humano à
saúde (VALENTE, 2003, p. 54).

Nessas perspectivas e como já foi falado no capítulo anterior, as escolas públicas

brasileiras de educação básica já contam com os alimentos produzidos pelas famílias

agricultoras locais, que segundo a Constituição Federal reconhece a obrigação do Estado

em garantir o Direito Humano à Alimentação dos escolares em seu artigo 208, devendo

esses alimentos corresponder a, pelo menos, 30% do repasse do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) que serão investidos na aquisição de produtos da

agricultura familiar.17 A materialização da oferta de alimentos saudáveis e gratuitos nas

escolares está também de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em

seu artigo 4º, estabelece o Direito Humano à Alimentação das crianças e adolescentes

como prioridade absoluta (ECA, 1990).

Segundo a Lei n° 11.326, de 2006, agricultor familiar é o produtor que não

detém, a qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais - essa área pode variar de 5

a 110 hectares - e que utiliza da mão de obra, predominantemente, da própria família nas

atividades de sua propriedade. Esta mesma agricultura é responsável por mais de 70%

dos alimentos consumidos pela população brasileira. No entanto, apesar de representar

77% dos estabelecimentos agropecuários do país, segundo os dados mais atuais (Censo

17 Brasil. Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Diário Oficial da União 2009;
Acesso em: 30 de abril de 2020.
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Agropecuário de 201718), apenas os grandes latifundiários têm o capital necessário para

o investimento em produtos biotecnológicos de ponta, restando para a agricultura

familiar: poucas áreas de terra, baixa disponibilidade de recursos financeiros,

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) insuficiente, falta de regulamentação dos

processos artesanais de produção de alimentos, dificuldades de acesso ao mercado, entre

outros, sendo essas questões limitadoras para atingir maior competitividade e gerar o

desenvolvimento das propriedades (SOUZA, 2011, p.51; DE PAULA, 2014, p.40).

Dessa forma, "ao passo que as grandes propriedades possuem cada vez mais subsídios

do governo para o cultivo das principais commodities – como a cana-de-açúcar e a soja

–, a agricultura familiar passa por dificuldades de ordem tanto técnica quanto política e

econômica", relata o engenheiro agrônomo Piero Oliveira da Embrapa Meio Ambiente.

Nesse mesmo raciocínio, Santos e Chalub-martins, também criticam o pouco apoio que a

agricultura familiar recebe do governo, comparado com o apoio recebido pelas grandes

propriedades:

No Brasil, a organização social familiar em torno da produção agrícola
sempre existiu em paralelo aos grandes ciclos agrícolas que caracterizam a
história da economia nacional (fumo, cana, café, pecuária, soja). Porém, ao
contrário da grande produção para o mercado internacional, a agricultura
familiar passou a contar com apoio do Estado somente a partir do Programa
Nacional de Política Fundiária, de 1982 (SANTOS; CHALUB-MARTINS,
2012, p. 473).

Ressalta-se que as políticas públicas de custeio agrícola são essenciais para o

desenvolvimento, não somente econômico, mas também social, no sentido de

fortalecimento dos agricultores familiares. Isso posto, fazer melhorias no modo de

produção agrícola e identificar melhores formas de promover a comercialização dos

produtos são condições para o êxito da viabilidade da agricultura familiar no mercado. A

venda dos produtos é uma questão chave para incentivar tanto a população a comprar

desses pequenos fornecedores, quanto para alavancar os ganhos das famílias. Com essa

visão, a engenheira agrônoma Magda Regina Santiago Moreira, autora do artigo Um

olhar sobre a agricultura familiar, a saúde humana e o ambiente, escreve sobre a

acessibilidade dos alimentos saudáveis, que, segundo ela, não estão disponíveis as

pessoas de todas as classes econômicas, de acordo com a análise de frequentação desses
18 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8
>. Acesso em: 03 de maio de 2020.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8
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espaços, comprovando que nem todos e todas têm a possibilidade de comer de forma

saudável:

No Brasil, assim como em outros países, o consumo de alimentos com selo de
qualidade, informando que o produto está com níveis de resíduos de
agrotóxicos e ingredientes ativos permitidos pela legislação, ainda é mais
vinculado à população de maior poder aquisitivo, o que é facilmente
comprovado pela análise da frequentação dos grandes supermercados e feiras
de produtos orgânicos (MOREIRA, 2013, p. 56).

Existe a necessidade de afirmar que uma alimentação saudável não pode ser

artigo de luxo, não deve ter acessibilidade exclusiva a determinadas classes sociais. É

evidente que no capitalismo tudo tende a virar mercadoria e que quanto mais valiosa e

atrativa para a população mais abonada, melhor. Porém, é direito das nações e dos povos

o acesso aos alimentos saudáveis e devemos levar esse direito ao conhecimento de toda a

sociedade civil, para que exista a consciência de que à alimentação tem que ter valores

acessíveis e que todos podem cobrar isso aos governantes.

Já a agroecologia, tratando-se de um projeto de sociedade (não sendo apenas um

conjunto de técnicas), possue um olhar transdisciplinar e plurimetodológico que

estabelece as bases para a construção de estilos de agriculturas sustentáveis e de

estratégias de desenvolvimento rural sustentável. A agroecologia é capaz de dar suporte

a uma transição e a estilos de agriculturas sustentáveis e, portanto, contribuir para o

estabelecimento de processos de desenvolvimento rural sustentável. agroecologia não é

somente produzir sem veneno. Agroecologia é projeto político, é movimento, é prática, é

ciência e educação popular. É garantia da igualdade e da diversidade racial, de gênero e

de sexualidade. É valorização do trabalho e do saber camponês. É respeito e promoção

da diversidade social, ambiental e identitária. Entre os princípios da produção no modelo

agroecológico, destaca-se os benefícios para a saúde, que se vincula diretamente ao

conceito de sustentabilidade e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas através do

tempo, preservando o meio ambiente. Dessa forma, ao relacionar a saúde com as

repercussões entre o processo e o produto, a noção de sustentabilidade é utilizada para

descrever a motivação global para a produção (RAIGÓN. 2014, p.26). Para que essa

produção ocorra, é central o conceito de transição agroecológica, entendida por alguns

estudiosos, como um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através das

formas de manejo dos agroecossistemas, que, na agricultura, tem como meta a passagem
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de um modelo agroquímico de produção, a estilos de agriculturas que incorporem

princípios e tecnologias de base ecológica. Para que essa mudança seja estendida e

utilizada por uma quantidade cada vez maior de produtores, assim como na agricultura

familiar, é necessário que incentivos e politicas publicas sejam introduzidas,

demandando vontade política e investidores preocupados com o futuro do meio

ambiente e da nossa saúde. Sendo assim, quando se fala em agroecologia, está se

tratando de uma direção cujas contribuições vão muito além dos aspectos tecnológicos

ou agronômicos de cultivo, incorporando discursões mais amplas e complexas, que

incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como culturais, políticas e

éticas da sustentabilidade. Entretanto, ao contrário do pensamento comum, a

agroecologia não deixa de utilizar tecnologias avançadas e conhecimento científico. Ela

cria esses mecanismos, mas respeita seus princípios ecológicos e a saúde de todos. Isso

posto, observaremos o que os autores Francisco Roberto Caporal e José Antônio

Costabeber (2004) escrevem, no artigo Agroecologia: alguns conceitos e princípios,

sobre os caminhos que a agroecologia procura percorrer:

[A agroecologia] busca nos conhecimentos e experiências já acumuladas, ou
através da Investigação-Ação Participativa ou do Diagnóstico Rural
Participativo, por exemplo, um método de intervenção que, além de manter
coerência 14 com suas bases epistemológicas 11 , contribua na promoção das
transformações sociais necessárias para gerar padrões de produção e consumo
mais sustentáveis (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 13).

As propostas acima são complexas e exigem um grande esforço, mas de forma

alguma são impossíveis. Sua aplicação depende, primeiramente, da capacidade de

diálogo e de aprendizagem coletiva, para que diferentes setores da sociedade possam

identificar e escolher a melhor opção de desenvolvimento, assim como do

reconhecimento de que a sustentabilidade, trazida pela agroecologia, encerra não apenas

abstrações teóricas e perspectivas de um futuro distante, mas também elementos práticos

que devem ser adotados por todos no dia-a-dia. Em segundo lugar, faz-se necessário o

debate no seio da sociedade para que a opinião pública se modifique sobre os impactos

negativos provocados pela agricultura química, pois a grande maioria das pessoas

desconhecem os perigos e não apoiam a causa por conta desse estranhamento. Isso atrasa

a conquista da consciência da sociedade que é a grande força modificadora do futuro.

Dessa forma, entramos na problemática especifica dos agrotóxicos e seus malefícios
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para a população. Veremos alguns detalhes.

3.1.1. O Problema dos Agrotóxicos

Possuindo de forma incoerente o nome de “Revolução Verde”, esse modelo

hegemônico de agricultura começou baseado em monocultivos de grandes extensões de

terras, que possuíam intensa mecanização e dependeram dos agroquímicos, ou seja,

fertilizantes e agrotóxicos, para “acabar com pragas facilmente”, trazendo um cenário

para as plantações nada verde e natural, muito diferente da agricultura tradicional.

A agricultura camponesa e familiar está baseada em conhecimentos ancestrais,

muitas vezes “rudimentares” e com propostas como a agroecologia, que atua em sintonia

com os agroecossistemas a partir de técnicas sustentáveis e da sabedoria camponesa

privilegiando o uso de recursos internos como as sementes crioulas. Esse sistema

“arcaico” não poderia competir com a produtividade alavancada pela ‘tecnologia

avançada” trazida com a “Revolução Verde” e seus grandes investidores, apesar da

agricultura familiar ser a fornecedora da maior parte dos alimentos consumidos

internamente. Porém, para as grandes indústrias que patentearam essa tecnologia

agroquímica, o importante sempre foram os ganhos. Nasce, assim, a indispensabilidade e

necessidade em vender esses produtos para os pequenos produtores, expandindo o

mercado comprador e os pressionando a adotarem o uso de agrotóxicos em suas

plantações. A utilização desses insumos é muito prejudicial por, muitas vezes, serem

usados venenos em quantidades exorbitantes ou para culturas diferentes. Vejamos o que

a autora Morera escreve:

Com relação ao sistema brasileiro de produção de alimentos, de uma maneira
geral, percebe-se que os órgãos de extensão rural vêm lutando contra o uso
indevido de agrotóxicos e a classe agronômica, os produtores, vêm pleiteando
o registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
de produtos químicos para aplicação em culturas agrícolas de produção em
pequena escala, porque a legislação brasileira dificulta as boas práticas
agrícolas por não disponibilizar para as pequenas culturas (minor crops), as
hortaliças em particular, um número suficiente de ingredientes ativos para
combate a doenças e pragas agrícolas, ou seja, os produtos registrados não
cobrem todas as culturas, conduzindo o agricultor familiar a ações de uso
indevido de agrotóxicos, não raro, com a conivência do engenheiro agrônomo
responsável pelo receituário agronômico que, encontrando-se num impasse
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entre seguir a lei ou seus conhecimentos técnicos, procura ajudar o agricultor
prescrevendo o produto registrado para um determinado cultivo que, na
verdade, será utilizado em outro (MOREIRA, 2013, p. 56).

Com um público maior e uma “popularidade” em ascensão, os grandes

monopólios da agroquímica desenvolveram novas biotecnologias e introduziram

sementes transgênicas, já que várias plantas transgênicas são desenvolvidas para serem

resistentes a certos agrotóxicos, potencializando o uso destes, assim como para serem

inférteis e criarem uma maior dependência dos agricultores às corporações que

controlam os insumos. É produzida uma desproporção potencializada por uma

verdadeira guerra química invisível, cuja arma principal são os agrotóxicos. Plantas

diferentes das cultivadas e insetos no ambiente são vistos como invasores, inimigos a

serem mortos.

Aliado a pressão das indústrias, a tendência dos governos, nas últimas décadas,

tem sido priorizar a produção de commodities agrícolas e liberá-las no mercado, para

potencializar o lucro dos grandes latifundiários. Isso demonstra que os interesses

políticos não são o de fornecer comida em abundancia para a população, mas continuar

com os ganhos pessoais. Por aqui, em dez anos, aumentou 190% a utilização de produtos

químicos nos campos. Fora isso, o governo de Jair Bolsonaro, somado aos governos

anteriores, confere ataques constantes ao meio ambiente e as pessoas, liberando cada vez

mais registros de agrotóxicos. De outro ângulo, a maioria das 500 milhões de famílias

camponesas de todo o mundo continuam sem ter acesso aos investimentos e políticas

necessárias para que possam se manter e se desenvolver. Os agricultores familiares e

suas organizações são frequentemente excluídos dos processos decisórios e estão

enfrentando dificuldades cada vez maiores para acessar recursos como à terra onde

produzem, ferramentas, sementes naturais, animais e uma vida digna. Tal contexto,

aliado às mudanças climáticas, é responsável pelo aumento da pobreza rural, da fome

crônica, da degradação dos recursos e por um ritmo sem precedentes de migração para

as áreas urbanas, especialmente de jovens (BRUIL, 2014, p. 34).

Já é possível notar que a aparente superioridade da agricultura industrial

capitalista esconde inúmeros impactos negativos do ponto de vista social, ambiental e de

saúde. A tecnologia prometida por seus defensores e a modernização do campo pouco

foram efetivas, já que em muitas áreas de utilização dos agrotóxicos a contaminação se
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deu em imóveis rurais que faziam uso de mão de obra em situação de escravidão e

nenhum avanço pode ser alcançado se as condições de trabalho são tão desumanas.

Ao passo que invisibiliza e desvaloriza os séculos de conhecimento acumulado

pela agricultura familiar camponesa, ela promove dependência que, para alguns

camponeses pobres, é difícil de manter, visto que medidas possíveis de serem adotadas

pelo governo para incentivar e ajudar na produção não são incrementadas. Nessas

perspectivas, o modelo do agronegócio compete por terras, investidores, público e busca

eliminar ou subordinar a agricultura familiar e camponesa aos seus moldes e sua lógica.

Dessa forma, a concentração de renda dos grandes latifúndios, promotores do

agronegócio, gera conflitos por terra com inúmeras violências associadas, dificulta a

reforma agrária, afeta a segurança e soberania alimentar, e expulsa agricultores do

mundo rural. Logo, este modelo além de produz inúmeras ameaças à sustentabilidade

ambiental e de saúde, proporcionar fome e miséria, ainda produz iniquidades sociais que

torna vulnerável diferentes territórios e populações na sua condição de trabalhadores e

moradores de áreas afetadas. São atingidos por este modelo, indígenas, as diversas

categorias de camponeses, as comunidades tradicionais, como quilombolas, extrativistas,

ribeirinhos, agricultores familiares e até mesmo as populações urbanas são afetadas pelo

preço dos alimentos e pela contaminação química das pessoas e do meio ambiente.

Os agrotóxicos surgem em um verdadeiro clima de guerra e a proporciona. No

artigo Agrotóxicos, armas de uma guerra não declarada, os autores dizem que a origem

deles remonta a indústria da guerra, já que:

Os experimentos mortais com o gás mostarda na I Guerra Mundial e a
continuidade dessas pesquisas encontram-se na base da futura indústria de
venenos que passou a ser um dos pilares da “Revolução Verde”. Como dizia a
ambientalista Rachel Carson, autora do clássico “Primavera Silenciosa”,
publicado em 1962 nos EUA, a dúvida é se a civilização pode mesmo travar
esta guerra contra a vida sem se destruir e sem perder o direito de se chamar
de civilizada, pois caminha na direção do que o equatoriano e sanitarista
Jaime Breilh denomina de economia da morte, baseada na exploração do
trabalho e aniquilação da natureza. O Dossiê ABRASCO: Um alerta sobre os
impactos dos agrotóxicos na saúde (Carneiro. 2015) afirma que os agrotóxicos
podem ser compreendidos como “armas de uma guerra não declarada, cujas
vítimas humanas e não humanas são ocultadas por uma ciência cerceada por
interesses econômicos ou justificadas por esta mesma ciência como efeitos
colaterais do emprego de uma tecnologia apresentada como indispensável”
(PORTO; ROCHA; PACHECO; 2015, p. 133).

A introdução massiva desses venenos registra-se de 1980, quando houve um
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aumento das fronteiras agrícolas e a invasão dessas novas áreas em terras antes usadas

pela agricultura familiar. Entre 1978 e 1998 o uso dos herbicidas teve um crescimento de

540%, principalmente nas culturas de soja, que passou a ser um dos grandes produtos

destinados à exportação. Segundo o artigo supracitado, os dados do aumento da

utilização dos agrotóxicos nas culturas de soja foram alarmantes do ponto de vista social

e ambiental:

Entre os anos 1990 e 2005 a soja representou 36% da área plantada e um
volume de uso de agrotóxicos de 50% no total das vendas, contra 11% do
milho, em uma área que equivale 18% do total plantado no país, mostrando
que os grãos, em especial a soja, puxaram o consumo de agrotóxicos no país
nas duas últimas décadas (Porto; Soares, 2011). A reboque desse
extraordinário aumento no uso de veneno, a contaminação ambiental de
trabalhadores e moradores de áreas próximas, além de consumidores de
alimentos, passaram a se tornar um grande problema de saúde pública e tema
prioritário para movimentos sociais do campo e da cidade (PORTO; ROCHA;
PACHECO, 2015, p. 135).

Esses números mostram a crescente exposição das populações rurais a produtos

perigosos para à saúde, tendo em vista que vários trabalhadores dormem próximos aos

locais de armazenamento, têm seus locais de trabalho contaminados, além do ar, da água

e da terra ao seu redor. A grande coação que as famílias do campo recebem para

utilizarem esses insumos venenosos aumentam o risco de contaminação, por não existir

um ensino adequado de como manipular os pesticidas. A utilização acaba sendo feita

sem os Equipamentos de Proteção Individual adequados e sem respeitar o tempo entre a

aplicação e a colheita. Tais fatos são agravados pela falta de debates a respeito de

alternativas mais sustentáveis de convívio e controle de animais e plantas, que

harmonizem a produção agrícola com as características dos agroecossistemas.

Quando a aplicação é feita por grandes máquinas industriais de dispersão,

(geralmente utilizadas por grandes latifundiários), frequentemente afeta várias pessoas

ao mesmo tempo e seus locais de habitação ou trabalho, como foi o caso do avião

agrícola que despejou agrotóxico sob uma escola municipal São José do Pontal, na zona

rural de Rio Verde, região sudoeste de Goiás,19 aumentando o perigo para as pessoas.

Algumas vezes, ainda, o uso de agrotóxicos é uma estratégia de fazendeiros e produtores

rurais para pressionar a saída de trabalhadores rurais sem-terra, camponeses ou

indígenas das áreas em disputa, transformando os venenos em arma de guerra química e
19 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/piloto-de-aviao-agricola-que-intoxicou-vari
s-pessoas em-escola-esta-preso.html>. Acesso em: 03 de julho de 2020.

http://g1.globo.com/go/goias/cidade/rio-verde.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/piloto-de-aviao-agricola-que-intoxicou-varias-pessoas-em-escola-esta-preso.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/piloto-de-aviao-agricola-que-intoxicou-varias-pessoas-em-escola-esta-preso.html
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criminosa (PORTO; ROCHA; PACHECO, 2015, p. 133). Esses conflitos são cada vez

mais frequentes e, em alguns exemplos desses casos, os defensivos agrícolas são

despejados na água ou lançados por aviões em cima de trabalhadores rurais sem-terra ou

povos originários, à mando dos grandes fazendeiros, de forma intencional, para intimidar

e dispersar o povo, mostrando a face da guerra invisível existente no país. Os

agrotóxicos se tornam armas químicas nas mãos de pessoas desonestas.

Outros direitos são violados e estão diretamente ligados ao uso de venenos como

as denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, jornadas exaustivas de trabalho,

ameaças, tentativas de assassinato e assassinatos consumados. Além dos riscos inerentes

à própria composição química das substâncias empregadas nas lavouras, estes são

potencializados por práticas sociais violentas e pelo processo de invisibilização social

dos problemas sofridos pelas populações do campo no Brasil (PORTO, ROCHA,

PACHECO, 2015, p. 135).

A chegada dos agrotóxicos no século XX não trouxe melhorias significativas na

qualidade de vida da população brasileira, além de terem multiplicado os assassinatos e

a prática do uso da pulverização aérea como arma de dissuasão dos trabalhadores rurais

acampados nas proximidades das propriedades reivindicadas para a reforma agrária.

Apesar dos alertas, denúncias, investigações e das mobilizações de apoio terem

alcançado uma visibilidade muito maior e com um maior número, os problemas

permanecem graves e urgentes. As entidades que participam dessas ações conseguem

reunir a luta pela terra com a crítica forte sobre o modelo de desenvolvimento

hegemônico no campo. As reinvindicações pedem a parada da contaminação por

veneno, não só dos alimentos como em todo o ambiente no seu entorno. Os

trabalhadores rurais lutam pelo direito de produzir alimentos livres de veneno, pelo

direito ao aceso à terra, pela conservação das águas e solo. A “tecnologia da Revolução

Verde” precisa ser substituída por alternativas saudáveis e menos impactantes ao meio

ambiente e à saúde de todos ou os problemas futuros serão inúmeros.

Para parar à propagação dessas tecnologias que destroem os ecossistemas, a

biodiversidade, a saúde e dificultam a erradicação da fome, a agroecologia aparece como

resposta e corresponde a um amplo conjunto de mecanismos socioeconômicos recentes

ou tradicionais. A produção agrícola nesses contextos é obtida com o uso predominante

de recursos endógenos, que proporcionam baixo impacto ambiental e reduzido custo
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energético, contando com tecnologias locais desenvolvidas a partir de adaptações e

arranjos evolutivos únicos e diversificados (SANTOS; CHALUB-MARTINS, 2012, p.

474). Assim, o termo agroecologia substituiu a noção de agricultura alternativa, ao

incorporar ideias ambientais e sociais que vão além das técnicas agrícolas.

Ademais, a produção agroecológica traz heranças dos nossos ancestrais que, por

séculos, desenvolveram técnicas agrícolas respeitando tanto o meio ambiente, quanto as

tradições locais e os costumes. Essa preservação nos modos de produção, junto com as

tecnologias atuais sustentáveis, garantem uma alimentação rica do ponto de vista

nutritivo e cultural. Ainda na análise do artigo supra citado, os autores trazem a

importância da agricultura tradicional, mesmo quando são utilizadas tecnologias simples

e a semelhança que ela guarda com a agroecologia, vejamos:

Por séculos, agricultores tradicionais têm desenvolvido sistemas agrícolas
diversos e localmente adaptados, manejando-os com práticas indígenas que
sempre garantiram tanto a segurança alimentar como a conservação da
biodiversidade. A estratégia de minimizar riscos garante as colheitas,
promove uma variedade nutricional e maximiza o retorno do trabalho, mesmo
usando tecnologias simples e recursos limitados. Muitas pesquisas ressaltam
que a agroecologia herda algumas práticas tradicionais da agricultura familiar,
especificamente as relacionadas ao conhecimento endêmico e à manutenção
de técnicas, sementes crioulas e variedades de cultivo local. A literatura
socioambiental apresenta diversos estudos de caso (ALTIERI;
LETOURNEAU; DAVIS, 1983; PENEIREIRO, 1999; CAPORAL;
COSTABEBER, 2006; DAROLT, 2005; DELGADO; STRAND, 2010). Esses
autores trazem algumas experiências que situam a agroecologia no campo
social empírico, definido por saberes que tornam possível o desenvolvimento
de um mercado em expansão no Brasil (BLANC, 2009), dentro de amplo
setor econômico identificado simbolicamente com os ideais ecológico,
biológico e orgânico (SANTOS; CHALUB-MARTINS, 2012, p. 472).

O crescimento da tecnologia agroecológica, no Brasil, é visto como um grande

impulso para a emancipação social dos pequenos agricultores familiares. Essa

emancipação trará benefícios para os agricultores e para a população que come esses

alimentos. Por isso que esses caminhos são necessários para se alcançar um futuro

melhor e livre da fome. Mas a fragilidade das políticas públicas e a limitação dos

investimentos em pesquisa e formação nessa área se colocam como poderosos

obstáculos para uma disseminação mais consistente da perspectiva agroecológica por

todo o país, cuja produção ainda é pequena e geograficamente dispersa.
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3.2 Alimentação saudável é o caminho

Como vimos, no âmbito da agricultura familiar, há uma importância cada vez

maior em se produzir hortaliças e frutas com padrões de qualidade, acessíveis a todos,

que sejam livres de resíduos de agrotóxicos e que não comprometam o ambiente

agrícola, respeitando-se, também, os princípios da segurança alimentar, quesitos

importantes para uma relação equilibrada entre a natureza e meio ambiente, como

debatido no último tópico. Toda essa importância deriva do fato cientifico de que

alimentos assim são benéficos a saúde e ao bem estar. Assim, Moreira destaca como os

alimentos livres de venenos são importantes para se manter um estilo de vida saudável:

Atualmente, o consumo de frutas e hortaliças tornou-se uma proposta de
médicos e nutricionistas para uma dieta saudável e como uma alternativa, para
a população brasileira e mundial, que evite a obesidade e suas consequências
para a saúde. Por várias razões, atualmente, todos os países têm adotado
políticas públicas que promovam o consumo, a produção sustentável e o
abastecimento de frutas e hortaliças, visando a segurança ambiental e
nutricional e a promoção da saúde da população, uma vez que as pesquisas
demonstram que frutas e hortaliças, cuja produção tenha controle ou ausência
de utilização de agroquímicos, desempenham função protetora no surgimento
de doenças crônicas não transmissíveis. Uma dieta com grande quantidade e
variedade de frutas e hortaliças está associada à prevenção de 20% ou mais
dos casos de câncer; o baixo consumo desses produtos está relacionado à
cerca de 31% das doenças isquêmicas do coração e 11% dos casos de
derrame. Já está comprovada, também, a redução no risco de desenvolvimento
de doenças cardiovasculares proporcionada pela combinação de antioxidantes,
micronutrientes, substâncias fotoquímicas e fibras encontradas nesses
alimentos (MOREIRA, 2013, p. 54).

Dessa forma, entramos no debate da qualidade nutricional que os alimentos

devem ter, quais devem ser seus componentes e seus valores nutricionais. A

agroecologia mais uma vez se destaca ao produzir, com suas técnicas, os melhores

índices nutricionais. Uma alimentação saudável, além de acabar com à fome, que

propriamente já provoca doenças, ainda previne problemas de saúde futuros. Essa

prevenção é benéfica para toda a sociedade, em seus diversos âmbitos, já que com uma

população saudável é possível reduzir o número de pessoas utilizando o Sistema Único

de Saúde (SUS) e seus recursos, além de conservar a boa produtividade dos

trabalhadores que, certamente, ficarão menos doentes e mais produtivos, impulsionando

a economia. Buscar essa qualidade de vida envolve à pratica de atividades físicas; a

manutenção da saúde mental; educação nutricional desde a infâncias; uma jornada de
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trabalho menos exaustiva e seu ambientes em conformidades com os direitos trabalhista,

colaborando para o respeito das pausas para refeição, amamentação dos filhos das

trabalhadoras mães e descanso, entre outras medidas que podem ser adotadas. Nesse

cenário, outros direitos serão viáveis em conjunto com o direito à alimentação, formando

uma intersetorialidade indispensável.

A estratégia principal na luta pelo Direito Humano à Alimentação Adequada,

passa pela busca de qualidade e quantidade dos alimentos, pensando que todas as

pessoas deveriam alcançar, de fato, a nutrição ideal, no tempo ideal. Essa afirmação é

conforme o seguinte trecho da Carta Política do VII Encontro Nacional do Fórum

Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN):

As organizações e redes sociais integradas ao FBSSAN manifestam seu
compromisso com a atual disputa pelo sentido da qualidade dos alimentos. É
preciso repensar a relação que temos com os alimentos, fortalecendo-os como
elemento identitário, considerando as diferentes dimensões envolvidas sem se
restringir a aspectos meramente nutricionais e sanitários. Sustentamos ser
possível e necessário adotar uma concepção de qualidade baseada no respeito
às práticas e culturas alimentares tradicionais, ao mesmo tempo em que se
fornecem alimentos adequados e saudáveis à população com normativas mais
inclusivas. Deste modo, amplia-se o horizonte dos olhares em torno do
alimento e suas representações, possibilitando o resgate e disseminação de
práticas alimentares e da culinária que preservem a cultura e a autonomia
(Carta Política do VII Encontro Nacional do FBSSAN, 2013, p. 3).

No artigo intitulado Em defesa da Alimentação Adequada e Saudável, a

Professora Universitária e Integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança

Alimentar e Nutricional (FBSSAN), Vanessa Schottz, argumenta sobre a importância da

sociobiodiversidade, ao respeitar o meio ambiente e aplicar técnicas sustentáveis

pensando em um futuro saudável, protegendo os consumidores e promovendo à

alimentação, sem deixar o debate restrito a área nutricional, por envolver diferentes

setores nessa construção. Essa proposta de integração das áreas se mostra como a mais

eficiente, por lidar com um problema que tem diversas raízes e provoca prejuízos tão

diversos quanto. Ela escreve:

De fato, na contracorrente do atual sistema agroalimentar, ricas experiências
sociais disseminam-se no mundo todo como uma expressão da luta pelo
DHAA. Entre outros aspectos, elas ressaltam os estreitos vínculos existentes
entre a revalorização da sociobiodiversidade e a promoção da alimentação
adequada e saudável, colocando em xeque o paradigma do nutricionismo. A
diversificação da produção, associada à utilização de técnicas de manejo
sustentável do solo e dos recursos hídricos e à baixa dependência de insumos
externos, garante a produção de alimentos saudáveis e nutritivos (AZEVEDO,
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2004). Nessa mesma direção caminha o artigo Alimentação ecológica: uma
questão de qualidade (pág. 25), no qual Maria Dolores Raigón analisa estudos
que evidenciam que os alimentos produzidos em sistemas de base ecológica
possuem melhor qualidade nutricional (SCHOTTZ, 2014, p. 6).

A autora segue sua argumentação sobre os alimentos e sua adequada relação com

a agroecologia apontando para a pressão que os setores da indústria alimentícia

proporcionam, mostrando que não basta a comprovação dos benefícios ou malefícios

para que determinados alimentos sejam ou não disponibilizados para a sociedade. A

classificação dos alimentos, assim como a liberação de insumos venenosos, está mais

ligada a questões políticas do que a estudos científicos apresentados e confirmados. Esse

modelo burocrático mais prejudica do que ajuda, levando em conta que se trata da

confiança que a população no geral coloca nas decisões governamentais, por achar que

tais decisões respeitaram fielmente os dados científicos feito por profissionais

capacitados para isso e não baseados, quase que na sua totalidade, em interesses externos

a isso. O debate sobre o Direito à Alimentação deve denunciar para a sociedade civil que

essa prática é tomada de decisões que são feitas dessa forma, na grande maioria das

vezes. Ao final da citação escolhida, a autora ressalta a importância da agroecologia. O

trecho em analise diz:

Inicialmente, a proposta apresentada à consulta pública para a classificação
dos alimentos segundo o tipo de processamento considerava os
ultraprocessados como produtos, e não como alimentos. Todavia, em função
da pressão de alguns setores ligados à indústria alimentícia, o texto final
classificou os ultraprocessados como alimentos. [...] Com sua visão sistêmica,
que articula aspectos agrícolas, ecológicos e econômicos, a Agroecologia é
capaz de reconectar a agricultura à nutrição, atribuindo novos significados à
alimentação e aos alimentos (SCHOTTZ, 2014, p. 6).

Nessas perspectivas, para além do caráter econômico que o comercio alimentício

possui, deve ser analisada as taxas nutricionais dos alimentos, saber se os alimentos

comercializados (até mesmo os industrializados) alimentam e se eles respeitam a cultura

alimentar, já que o corpo humano precisa de um combustível nutricional qualificado

diariamente para realizar suas funções e praticar as atividade laboral, de acordo com as

diversas cultura e profissões. Para Raigón, os critérios próprios relacionados a

composição química são capazes de identificar a qualidade dos alimentos e se eles são

adequados para suprir nossas necessidades. Ela traz termos científicos utilizados na área

da Nutrição para explicar a nutrição que precisamos ter e quais são os principais critérios
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nutricionais que devemos observar nos alimentos:

A produção de origem vegetal não deve ter como único propósito atingir altos
rendimentos agronômicos, mas principalmente a obtenção de alimentos que
contenham proteínas, carboidratos, óleos, enzimas, vitaminas, fibras,
minerais, substâncias ricas em antioxidantes e água e que, por si mesmos,
sejam suficientes para a nutrição e, portanto, para manter e melhorar a vida
humana. A qualidade dos alimentos pode ser aferida por diferentes critérios
intrínsecos, relacionados à composição química e/ou nutricional, que também
pode influenciar de forma muito direta os atributos organolépticos, como
sabor, odor, textura, etc. Normalmente, o principal critério de qualidade para a
alimentação e a nutrição humana é aquele que caracteriza o valor
bromatológico dos produtos alimentícios (referente à quantidade de proteínas,
vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes) (RAIGÓN, 2014, p. 26).

Da mesma forma que é desejada a conservação do valor nutricional dos

alimentos para preservação da saúde e bem estar, é necessário que exista a ausência de

outros componentes químicos e outras substâncias como resíduos fitossanitários,

nitratos, aditivos, etc., para a preservação da qualidade dessa comida. As técnicas de

produção dos alimentos conseguem influenciar na composição nutricional dos alimentos,

que é variável e depende de diferentes fatores. É preciso considerar ainda outros fatores

que intervêm no sistema de produção, como o método de fertilização, o uso de produtos

fitossanitários, a qualidade da água usada na irrigação, a fonte de alimentação do gado, o

bem-estar animal, a profilaxia, etc. (RAIGÓN, 2014. p. 26). Por conta disso, os

diferentes métodos e produtos empregados no processo da pós-colheita e processamento

podem ser importantes e decisivos para a composição e a qualidade final dos produtos

alimentícios. Assim, toda a cadeia alimentar e seus agentes são importantes para

determinar a qualidade dos alimentos e os benefícios que eles irão proporcionar.

Plantação, colheita, distribuição, venda e o acessível fornecimento para a população,

tudo interfere no ato de alimentar a população com a melhor qualidade. Podemos dizer,

portanto, que as técnicas de produção agroecológica influenciam positivamente e de

forma significativa na composição dos alimentos, no seu frescor, na qualidade e na

frequência com que eles chegaram no lar de cada brasileiro.
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4. CONCLUSÃO

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

Adequada ao longo deste estudo refletiram a importância do tema e revelaram o

tamanho da problemática que permeia a questão da fome e algumas das ações

empreendidas para combatê-la. Fome, desnutrição e alimentação inadequada são

problemas que ainda atingem quantidade alarmante de pessoas, o que nos mostra que

ainda há muito o que fazer para eliminá-los. São problemas passados, atuais e presentes

que perduram no meio da sociedade em favor do capital. O século XX, marcado por

várias transformações nos hábitos alimentares da população, veio alterando culturas,

suprimindo identidades regionais, substituindo a comida saudável por um prato cheio de

veneno e deixando cada vez mais insalubre o trabalho rural. É notório que a erradicação

da fome só será alcançada quando os problemas ligados à terra também o forem. O

debate sobre terra e pão são fundamentais por estarem estritamente ligados e terem um

passado semelhante.

A mudança dos padrões alimentares e o aumento do consumo de gorduras,

carboidratos, açúcares e alimentos geneticamente modificados, além da própria ausência

de alimentos, constituem outros problemas associados à alimentação, muito frequentes

no país. A obesidade, por exemplo, já se tornou um novo e grave problema de saúde

pública. No Brasil, onde as desigualdades regionais são expressivas, é necessário

apontar que a promoção da alimentação saudável pressupõe a obrigação em definir

estratégias de saúde e saneamento básico, capazes de dar conta de um modelo de

prevenção de doenças e promoção da higiene adequada, além da atenção aos cuidados

nutricionais, direcionados para a prevenção da desnutrição, e outras doenças

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

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

precisam chegar em todos os cantos e interiores, de forma igualitária e especifica,

dependendo da realidade enfrentada. A alimentação adequada não se traduz em mero

quantitativo calórico, mas resume a qualidade efetiva e a expressão cultural daqueles que

dela se utilizarão. Além disso, deve-se apresentar uma alimentação saudável, fruto da

soberania nacional e do progresso, firmado no respeito as culturas, a vida e na

sustentabilidade ambiental.
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A promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada demanda a realização

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

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

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

alimentos, de discussões políticas, de abastecimento de água e saneamento básico, de

distribuição de renda, de alimentação escolar, do atendimento pré-natal de qualidade, de

discriminação social, etnia e gênero, entre outros direitos básicos dos cidadãos. A

criação de políticas públicas deve ser coerente com esses direitos e possibilitar a

superação de inadequações alimentares. Tal meta exige esforço, integração e articulação

de ações governamentais, com a sociedade civil.

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

de acesso à alimentação disponível ou sua péssima qualidade, decorrentes de um sistema

econômico e social que proporciona a pobreza para boa parte da população. Sistema esse

que massacra e humilha diariamente o trabalhador que tudo produz, mas que raramente

tem condições de desfrutar plenamente do pouco de retorno financeiro que recebe.

Aliado a isso, temos o avanço do agronegócio sobre terras de povos originários, a

utilização e incentivo cada vez maior para o uso de agrotóxicos e transgênicos,

produzindo comidas envenenadas, matando assim a população, agora não só de fome,

como por outras doenças.

Como direito, à alimentação adequada se dará quando todos os membros da

sociedade tiverem acesso aos nutrientes indispensáveis para uma vida saudável; quando

o acesso à terra for efetivado de forma eficaz; quando houver incentivo massivo do

governo para os pequenos produtores produzirem de forma saudável e sustentável e

quando as águas e o meio ambiente for respeitado como fontes de alimento

insubstituíveis. Situação que, infelizmente, não é de fácil resolução. O Estado deve

respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada. Este

direito constitui-se como obrigação do Poder Público, agrupando a concepção de um

estado físico ideal aos princípios de direitos humanos.

Nosso país está no caminho para eliminar os problemas relacionados à

alimentação inadequada, mas ainda tem muito o que ser feito. Sua política nacional de

promoção de alimentação, nutrição e modos de vida saudáveis deve ser incorporado ao

processo de desenvolvimento humano sustentável, no intuito de promover a dignidade
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humana e a redução da discriminação e das desigualdades. No país, a Emenda

Constitucional nº 64/2010, que incorpora o Direito à Alimentação Adequada ao Artigo

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

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

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

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

como em outras leis vigentes no Estado brasileiro, como o Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN),

de 2006.

A luta contra o uso de agrotóxicos e os transgênicos se mostra como um aspecto

importante para a reinvindicação de uma alimentação saudável e com qualidade. Essa

luta tem um papel importante ao se articular com outros movimentos, pautando ações

relacionadas à convivência com o semiárido, pela defesa das águas e do meio ambiente,

contra a injustiça, a violência e a impunidade, diante do poderio econômico e político do

agronegócio. Contudo, tais lutas não são fáceis e continuarão ainda por muito tempo,

mas o número de apoiadores está crescendo e a consciência das massas está avançando.

Os dados coletados e registrados pela Comissão Pastoral da Terra mostram que

comunidades camponesas, os movimentos sociais e, pelo menos, parte da sociedade,

estão tomando conhecimento em relação aos perigos que os agrotóxicos, o agronegócio

e a concentração de terras representam. Tal processo é importante para que o debate

sobre o direito à alimentação esteja sempre presente, favorecendo a organização das

pessoas na luta por melhorias e mostrando para o sistema que ele, ao subjugar nosso

povo por diversas formas, não nos tira e nunca tirará a força que uma sociedade

consciente e unida pode ter.

Entende-se que as análise e aplicações efetuadas no decorrer dos capítulos

apresentados contribuem com a divulgação das informações necessárias sobre opções

reais de métodos que podem ser implementados para uma melhor distribuição de comida

e com mais qualidade, demonstrando o potencial do uso da metodologia da agroecologia

como substitutiva do uso de venenos nas lavouras. As análises dos capítulos 2 e 3

reforçam a importância da reforma agrária e da agroecologia como fundamentais para

impulsionar a produção em larga escala, mas de acordo com a preservação do meio

ambiente e respeitando a qualidade dos alimentos, demonstrando que é possível alcançar
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o fim da fome.

Como sugestões para pesquisas futuras em aplicações de opções reais em

projetos de alimentação, aponta-se 3 possibilidades de desenvolvimento: análise de

opções de investimento no trabalho das mulheres do campo, considerando que as

mulheres representam 43% da força de trabalho rural no pais e que se as agricultoras

tivessem o mesmo acesso a recursos produtivos que os homens, elas poderiam aumentar

o rendimento de suas produções de 20% a 30%, possibilitando uma produção maior e,

consequentemente, a retirada de um maior número de pessoas da fome. Apesar dos

avanços, ainda há grandes desafios e alguns deles são a valorização e o reconhecimento

da mulher tanto no trabalho do campo, quanto nos espaços de construção política. As

mulheres representam uma força importantíssima na plantação, colheita, venda, pesquisa

e desenvolvimento do campo e suas tecnologias sustentáveis. Quando olhamos para os

problemas sociais, as mulheres, segundo a ONU, são afetadas de forma desproporcional

pela pobreza, insegurança alimentar e desvalorização da mão de obra, onde muitas

ganham menos do que os homens que também trabalham no campo. Dessa forma, seria

importante avaliar os possíveis impactos que as medidas analisadas na sugestão anterior

produziriam no ambiente de trabalho dessas mulheres e meninas, caso seja apontada

estratégias benéficas. Além disso, é fundamental a análise da qualidade e periodicidade

que as mulheres mães, do campo e das cidades, estão amamentando, verificando a

importância do aleitamento materno para a prevenção e proteção de doenças, além da

redução das chances de mortalidade infantil, garantindo uma melhor nutrição para as

crianças. Dessa forma, entende-se como relevante a análise da importância do direito do

trabalho e do direito à alimentação para se atingir uma equidade de direitos e

oportunidades de combater à fome nos seus vários níveis. Entende-se que as 3 pesquisas

sugeridas são importantes para o desenvolvimento da linha desenvolvida neste trabalho e

relevantes para opções reais de combate à fome.
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