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RESUMO 
O direito à alimentação por ser uma conquista recente da nossa Constituição 
apresenta nuances com grande potencial de mudança do contexto social, 
proporcionando saúde, sustentabilidade e distribuição de renda. O objetivo do 
projeto é analisar como a Agricultura Urbana colabora para o acesso a 
concretização dos Direitos Fundamentais à Saúde e à Alimentação. A 
pesquisa será exploratória, realizada de forma descritiva, através de dados 
bibliográficos e documentais. Os resultados esperados visam corroborar a 
tese de promoção de saúde através de uma Agricultura Urbana que 
possibilite a garantia ao direito fundamental à alimentação e promoção do 
Direito Humano a uma Alimentação Adequada (DHAA). 
Palavras-chave: Direito Ambiental. Direito Humano a Alimentação Adequada. 
Agricultura Urbana. Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional.  
 

1 INTRODUÇÃO 
O fundamento dignidade da pessoa humana, presente no art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988, no seu amplo espectro de direitos e deveres 

atribuídos ao cidadão incluiu o Direito Humano a Alimentação Adequada 

(DHAA) que está presente no art. XXV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, da qual o Brasil é signatário. 
 

Art. XXV Todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
 

 A inclusão recente, em 2010, do direito à alimentação na Constituição 

(art.6º) promoveu a difusão do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) e deu segurança jurídica ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN) instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional – LOSAN, Lei 11.346/2006. 

O Programa Fome Zero, referência internacional de combate à fome, 

incluso no SAN, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), apresenta 4 eixos articulados, sendo que o Eixo 1: 

acesso aos alimentos engloba a Agricultura Urbana e Hortas Comunitárias. 

A Agricultura Urbana (AU) deve ser considerada uma ferramenta de 

promoção das saúde. Pela Carta de Ottawa a Promoção da Saúde é o 

processo que confere ao povo os meios de controle e melhoria de sua própria 
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saúde, não se limitando a ações de responsabilidade deste setor. 

(AZEVEDO; PELICIONE, 2010 apud RIBEIRO et al., 2012, p.382). 

A presente pesquisa vislumbra um novo horizonte para o trinômio 

homem-direito-terra, com a Agricultura Urbana. Não mais a antiga disputa 

pelo direito à propriedade, e sim pelo Direito Humano a Alimentação 

Adequada, ao acesso a saúde e bem-estar através de um comércio 

sustentável e um consumo consciente. 

 
2 OBJETIVOS 

Analisar como a Agricultura Urbana colabora para o acesso a 

concretização dos Direitos Fundamentais à Saúde e à Alimentação. 

Estudar quais são as políticas governamentais de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) que contribuem para o compromisso do Brasil 

com o Direito Humano a uma Alimentação Adequada (DHAA) que está 

presente no art. 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 

qual o país é signatário. 

Compreender como a relação meio ambiente, agricultura urbana e 

DHAA promovem sustentabilidade, distribuição de renda e saúde. 

 
3 METODOLOGIA 

A natureza da pesquisa será bibliográfica e documental. Levantar-se-á 

as políticas propostas para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) afim 

destas garantirem o Direito Humano a uma Alimentação Adequada (DHAA). 

A pesquisa compreenderá as normas programáticas de governo que 

conduzem a saúde através da alimentação, promoção do desenvolvimento 

social e da agricultura urbana sustentável. 

A problemática será abordada de forma qualitativa, verificando-se 

como a Agricultura Urbana interfere e modifica a relação homem e meio 

ambiente e promove saúde. Dados serão coletados justos aos sites de 

órgãos governamentais e instituições que analisam a evolução do 

desenvolvimento de políticas pública. 

Será utilizada a pesquisa exploratória que visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema de promoção e ampliação da Agricultura 

Urbana com vista a torná-la capaz de produzir hipóteses que justifiquem os 

objetivos propostos, isso é, garantir a saúde. Envolve levantamento 
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bibliográfico e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Quanto aos métodos científicos a serem utilizados, podemos citar o 

dedutivo, do qual procurar-se-á a partir dos dados coletados inferir 

conclusões que corroborem a tese. 

 
4 DESENVOLVIMENTO (Em andamento) 
 Num horizonte expandido, o fundamento dignidade da pessoa 

humana, coloca lado a lado os direitos sociais de saúde e alimentação, bases 

no qual se assenta o presente estudo. Na defesa dos direitos constitucionais 

são estruturados programas que propõem um novo olhar sobre a propriedade 

urbana e os frutos que podem ser delas extraídos. 

 A Agricultura Urbana passa a ser olhada como um fator modificador 

das cidades, e facilitador de acesso a alimentos seguros, diminuindo a 

abismo que existe entre o direito e a realidade. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 
Com a não solução do problema da fome, chega-se a conclusão que é 

impossível pensar saúde sem uma alimentação adequada. Levantando-se os 

programas que contribuem para o compromisso do Brasil com o Direito 

Humano a uma Alimentação Adequada vê-se que há várias frentes de 

atuação que buscam promover a saúde. A Agricultura Urbana é uma delas. 

Uma visão mais moderna e menos obtusa, consegue vislumbrar um 

perfeito encaixe dos frutos produzidos por este tipo de cultivo e a promoção 

da sustentabilidade e aquisição de direitos. 
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