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Direito humano à Alimentação Adequada

direito de estar livre da fome e da 
má-nutrição;

direito à alimentação adequada;



Base Legal e Política

Tratados e Declarações Internacionais 
(PIDESC, DUDH);

Constituições;

Normas Nacionais (Legais e administrativas)

Diretrizes Voluntárias

• Adotada por consenso pelo Conselho 

da FAO;

• Ferramenta para abordar as causas 

estruturais da fome ;

• Elementos para uma estratégia de SAN 

baseada em DH;

• Ações Intersetoriais



Abordagem de DH – valores agregados

• Direito deve ser dito pelos seus titulares 
e não depende de previsão legal; 

• Participação

• Apoderamento;

• Exigibilidade;

• Políticas Públicas como forma de 
realizar direitos
– Adequação entre meios e fins;

– Transparência;

– Não discriminação ( o que não excluí, antes 
disso reforça, a necessidade de ações 
afirmativas);

– Alocação de recursos

– Definição de metas, prazos e indicadores

– Garantia de mecanismos de exigibilidade

Experiência Brasileira

• Reinstituição do Consea em 2003;
– Reconhecimento da Alimentação como 

direito;

– Conferências de SAN;

– Marco Legal;
• Lei Orgânica de SAN;

• Inclusão do Direito à Alimentação na 
Constituição Federal;

– Marco Institucional
• Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional -

SISAN

• Câmara Interministerial de SAN - CAISAN;

• Comissão de DHAA do Consea
» Análise de Políticas Públicas sob a perspectiva do 

DHAA

• Comissão Especial de Monitoramento de 
Violações do DHAA no âmbito da SEDH



Experiência Brasileira

• Programas de SAN que garantem transferência 
de renda e acesso ao mercado institucional 
para agricultores e agricultoras familiares

• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

• Programa  nacional de alimentação escolar 
(PNAE)

Experiência Brasileira

• GT exigibilidade do CONSEA:
– O Plano Diretor e planos de SAN – O 

plano diretor dos municípios é um 
instrumento de grande relevância para 
elaboração e execução de políticas de SAN, 
porque é através dele que se faz toda a 
leitura das potencialidades e problemas de 
uma cidade.
• O Plano diretor de São Gabriel da Cachoeira (AM) 

estabelece plano de manejo agro-florestal que determina, 
entre outras coisas: Melhoria nas condições de acesso, 
transporte e escoamento da produção no local; Viabilização 
de apoio técnico para o desenvolvimento do cultivo agrícola, 
manejo agroflorestal, criação de pequenos animais e da 
piscicultura no local e Utilização da produção de alimentos 
locais no abastecimento e merenda escolar do município. 
(...)”



Experiência Brasileira

• Alguns resultados
– Redução da Pobreza

– Melhoria do Estado Nutricional
• Entre 2002 e 2008 a desnutrição foi reduzida em 

73% e a mortalidade infantil em 45%

– Apropriação da idéia de direito

Violações (causas, tipologias)

• Mega-projetos realizados sem que sejam avaliados e 
adequadamente superados seus impactos sociais e ambientais

• Serviços inadequados de educação e saúde;

• Impostos não progressivos;

– Famílias com renda abaixo de 2 salários mínimos pagam 
em média 46% de sua receita em impostos indiretos e 
famílias que ganham 30 salários mínimos pagam cerca de 
16% em impostos indiretos.

• Publicidade de alimentos;

• Modelo de desenvolvimento agrícola; 

• Decisões judiciais que priorizam o direito à propriedade;

• Falta de acesso aos recursos produtivos e ameaça aos recursos 
genéticos;

– 2,4 milhões de fazendas (47%) tem menos de 10ha e 
cobrem apenas 2,7% da superfície agrícola, 47.000 
fazendas (1%) cobrem 43%

– índice de Gini 0,872.

• Criminalização dos movimentos sociais;



Valores que perpetuam violações

• Clientelismo, paternalismo, assistencialismo, 
autoritarismo (relações de mando e obediência, ações 
públicas como favores e não como direitos); 

• As diferenças são vistas como desigualdades e 
consideradas como inferioridades (mulheres, índios, 
quilombolas, ciganos, populações empobrecidas são 
percebidos como inferiores). 

• A naturalização das desigualdades econômicas e sociais, 
das diferenças étnicas, religiosas e de gênero 
(invisibilidade);

• Concentração de poder e persistência de formas de 
opressão social e econômica;

• Existência de formas de impedir o trabalho dos 

conflitos e contradições sociais, econômicas e políticas;

• Predominância da “informação de mão-única, veiculada 

pelos meios de comunicação de massa;
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