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1ª. Guerra Mundial (1914‐1918) : segurança alimentar ligada
à segurança nacional e à capacidade de cada país produzir
a sua alimentação e não ficar vulnerável a embargos
devido a razões militares ou políticas



A partir da 2ª. Guerra Mundial (1939‐1945) e com a criação
da ONU (1945): acesso ao alimento de qualidade como um
direito humano (FAO) X segurança alimentar garantida
por mecanismos de mercado (FMI, BM, etc)



Fonte: Abrandh (2010). Direito humano à alimentação adequada.
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Predominava até então o
entendimento de que a
segurança
alimentar
decorria
de
insuficiente
disponibilidade de alimentos



Aumento da produção (Revolução Verde) não implicou
aumento da garantia de acesso aos alimentos, e trouxe
graves impactos socioambientais: agricultura baseada na
monocultura, contaminação dos solos e da água com
agrotóxicos e fertilizantes químicos, desertificação,
exclusão social dos agricultores, êxodo rural, etc
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No final da década de 80 e inicio de 90: o conceito de
segurança alimentar passou a incorporar a noção de acesso
a alimentos seguros, de qualidade, produzidos de forma
sustentável e culturalmente aceitável
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Lei 11.346/2006: Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional, e assegura o direito humano à alimentação
adequada.

Art. 2o A alimentação adequada é direito fundamental do
ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e
indispensável à realização dos direitos consagrados na
Constituição, devendo o poder público adotar as políticas
e ações que se façam necessárias para promover e garantir
a segurança alimentar e nutricional da população.
 § 1o A adoção dessas políticas e ações deverá levar em
conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas,
regionais e sociais.
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Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na
realização do direito de todos ao acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
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Art. 4o A segurança alimentar e nutricional abrange:



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



IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária,
nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e
estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade
étnica e racial e cultural da população;
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Decreto 7.272, de 25/08/10. Objetivos do Plano Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional:
 ‐ articular programas e ações de diversos setores que
respeitem, protejam, promovam e provejam o direito
humano à alimentação adequada, observando as
diversidades social, cultural, ambiental, étnico‐racial...
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Alimentação e sustentabilidade ambiental: promoção da
biodiversidade e da diversificação dos cultivos agrícolas,
da fertilidade do solo, da qualidade das águas, do controle
do uso de agrotóxicos, bem‐estar dos animais, processos
de produção e embalagens que agridem menos o meio
ambiente, etc



Alimentação e identidade cultural: “Diga‐me o que comes
e eu lhe direi quem és”
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Alimentação, justiça social e desenvolvimento agrário:
sistemas agrícolas locais, justa remuneração aos
produtores, inclusão social dos agricultores familiares,
relações de trabalho baseadas no tratamento com justiça,
dignidade e eqüidade, comércio justo e solidário, etc



Alimentação e saúde: epidemia mundial de doenças como
obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e algumas
formas de câncer
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Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
 II – educação e divulgação sobre o consumo adequado dos
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações;
 III – informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços;
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Proteção à diversidade biológica e salvaguarda do rico
patrimônio sociocultural brasileiro (art. 225 e art. 215)



Preservação da diversidade e da integridade do patrimônio
genético (art. 225, par.1º, II)



Valorização da diversidade étnica e regional (art. 215,
par.3º,
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Reconhecimento de direitos culturais e territoriais às
minorias étnicas
 Povos
indígenas e quilombolas: reconhecimento
constitucional (arts. 225 e 68 do ADCT) e Convenção 169
da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais
 Convenção sobre a Diversidade Biológica, especialmente
no art. 8 (j): “respeitar, preservar e manter os conhecimentos,


inovações e práticas das comunidades locais e povos indígenas”
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 Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais – CNPCT
 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais (Decreto 6.040/2000)
 Povos

e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição
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 Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução

cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais,
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado,
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas,
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do
ADCT e demais regulamentações
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 As suas formas de ocupação e uso da terra e dos recursos naturais

fogem aos padrões jurídicos convencionais: indivíduo X povo ou grupo
social; propriedade privada X território
 Reivindicam o reconhecimento jurídico‐formal de sua identidade

coletiva, e de suas formas tradicionais de ocupação e uso da terra e dos
recursos naturais (territorialidades específicas)
 Exs:

Quebradeiras de côco babaçu (Constituição Estadual do
Maranhão: “exploração dos babaçuais em regime de economia familiar
e comunitária”)
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 Segundo a Constituição Estadual da Bahia (art.178):
 “O Estado poderá conceder o direito real de concessão de uso,

gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação
legitimamente constituída e integrada por todos os seus reais
ocupantes, especialmente nas áreas denominadas de Fundos de
Pastos”
 Bahia: 487 fundos de pasto identificados pelo governo estadual,
que possibilitam o sustento de cerca de 16 mil famílias
 Só cerca de 110 estão regularizados
 “Comunidades pastoris que, unidas por laços de
compadrio e parentesco, usufruem de áreas de pastoreio
sem cercamento, e de forma coletiva”.
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 Comunidades faxinalenses ou Povos dos faxinais
 Decreto estadual 3.446/97 do Paraná reconhece os faxinais

como “sistema de produção camponês tradicional, característico
da região centro‐sul do Paraná, que tem como traço marcante o
uso coletivo da terra para produção animal e conservação
ambiental”
 São terras de uso comum
 152 comunidades faxinalenses no Paraná
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Lei 10.831/2003: agricultura orgânica
 Para ser considerado orgânico, o produto tem que ser
produzido em um ambiente de produção orgânica, onde
se utiliza como base do processo produtivo os princípios
agroecológicos que contemplam o uso responsável do
solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais,
respeitando as relações sociais e culturais.
 Não podem ser utilizados fertilizantes sintéticos solúveis,
agrotóxicos e transgênicos.
 Sistemas participativos de garantia, com a participação de
produtores e consumidores
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Lei 11.497/2009: direito à alimentação escolar
Diretrizes:
‐Emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis
‐ Inclusão da educação alimentar e nutricional no processo
de ensino e aprendizagem
‐ No mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos do PNAE
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar
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Decreto 7.794, de 20 de Agosto de 2012: institui a Política
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.
Princípios:
‐ Promoção da soberania e segurança alimentar e
nutricional e do direito humano à alimentação adequada e
saudável, por meio da oferta de produtos orgânicos e de
base agroecológica isentos de contaminantes que ponham
em risco a saúde;
‐ valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da
sociobiodiversidade;
‐ promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção,
distribuição e consumo de alimentos;
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Inclui tanto os bens culturais materiais como os bens
imateriais
 Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira
Incluem:
 as formas de expressão
 os modos de criar, fazer e viver
 as criações científicas, artísticas e tecnológicas
 além das obras, objetos, documentos,edificações etc.
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Iphan: Política de Registro de bens culturais
imateriais

Livro de Registro dos Saberes: conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades.
 Ex: ofício das baianas de acarajé (Bahia)
 Objeto de proteção: processo (modo tradicional de fazer
acarajé)
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 Acarajé: Bolinho de feijão, frito em azeite de dendê, com

pimenta, camarão, cebola, tomate, etc
 É uma iguaria de origem africana , trazida para o Brasil pelos
escravos
 Tem sentido religioso: é comida de santo, ofertada aos orixás

nos terreiros de candomblé
 Ofício da baiana de acarajé é um meio de vida para muitas
mulheres e sustenta muitas famílias
 (Fonte: Iphan, 2007)
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 Fabricação

artesanal de panelas de barro (retirado do
ecossistema local: manguezal): modelagem manual, queima em
fogueira a céu aberto, tintura de tanino
 Saber fazer eminentemente feminino, repassado de mãe para
filha há muitas gerações
 Moqueca capixaba (frutos do mar)
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 O modo de produção artesanal de queijo a partir do leite cru é

um traço marcante da identidade cultural das regiões serranas
de Minas Gerais (Serro e Serras da Canastra e do Salitre)
 Cada região tem um modo de fazer próprio, expresso na forma
de manipulação do leite e no tempo de maturação (cura).
 Constituem aspectos comuns o uso de leite cru e a adição do
“pingo”, um fermento láctico natural, recolhido a partir do soro
que drena do próprio queijo.
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Sistema agrícola tradicional do Rio Negro

 Sistema agrícola: “conjunto

de
conhecimentos,
fazeres,
tecnologias
e
artefatos
implicados
no
cultivo,
transformação e consumo de
alimentos”
Povos indígenas que habitam
a região do médio e Alto Rio
Negro (Amazônia brasileira)

(Fonte: Emperaire et al, 2007)
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 Elemento central e estruturante: mandioca
 Mais de uma centena de plantas cultivadas, entre fruteiras,

medicinais e outras categorias, acompanha a mandioca
(Emperaire et al, 2007)
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Padronização e homogeneização dos hábitos alimentares,
desvalorização cultural de espécies nativas, forte domínio
das grandes corporações agroalimentares, que ditam
padrões de produção e consumo de alimentos
industrializados;



Por um novo direito agroalimentar, que promova a
incorporação, nas ações e políticas públicas na área
agroalimentar , dos componentes ambientais e culturais
do direito humano à alimentação.
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Normas sanitárias tendem a promover uma excessiva
homogeneização e industrialização dos produtos, em
detrimento de sua identidade e tipicidade.



Normas sanitárias devem procurar um equilíbrio entre a
saúde e segurança dos alimentos e a valorização de
práticas locais e tradicionais relevantes à biodiversidade e
à diversidade sociocultural.
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Muito Obrigado !!

juliana.santilli@superig.com.br
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