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RESUMO 

 

O objeto da presente pesquisa é responder a seguinte indagação: qual a importância das políticas 
públicas de fornecimento da alimentação adequada para atingir o desenvolvimento humano? 
Nesse sentido, a finalidade do trabalho é trazer os efeitos da fome como obstativa do progresso 
da pessoa, principalmente dos segmentos sociais mais pobres da população. Acredita-se que o 
fornecimento da alimentação adequada é pressuposto para a existência digna, já que atende a 
uma das vertentes do mínimo vital que é ter acesso ao mínimo de nutrientes necessários à 
sobrevivência. O trabalho versará sobre a ausência de alimentação adequada como fator 
violador a direitos da personalidade, em dois vieses: enquanto violador da dignidade humana, 
por impossibilidade de existência de vida digna, sem o necessário mínimo vital; e também 
enquanto violador do princípio da igualdade, por impossibilidade de haver efetiva inclusão 
social (e o desenvolvimento) quando existente na sociedade pessoas abaixo da linha da pobreza, 
em situação de iniquidade social. O papel do Estado no estabelecimento de políticas públicas, 
por sua vez, permitirá o acesso à população carente à alimentação adequada e conduzirá à 
melhora das condições de vida das pessoas. Em suma, contextualizar-se-á o fenômeno da 
extrema pobreza como consequência do sistema capitalista, e que, na história, a exclusão social 
é elemento indissociável da evolução do capitalismo, sendo que no Brasil as origens da pobreza 
remontam o período da colonização, e os modelos subsequentes que foram adotados para a 
exploração do solo (centralizador de riquezas a grandes latifundiários). No plano prático, a 
pesquisa visa descrever a política pública das hortas comunitárias de Maringá, como 
instrumento que garante de forma efetiva o acesso à alimentação adequada (efeito imediato), e 
a própria inclusão social (efeito mediato). Pelo corte geográfico do trabalho, analisar-se-á, por 
meio da metodologia do estudo de caso, a política pública das hortas comunitárias de Maringá 
como instrumento de efetivação de qualidade de vida, por meio do acesso a alimentos de 
qualidade, que se traduz em uma vida de maior qualidade, e também como instrumento de 
inclusão social. A pesquisa demonstrará que são bem-sucedidas as políticas públicas, a exemplo 
das hortas comunitárias, que são voltadas a fornecer às pessoas carentes alimentação e meios 
de combate não só a fome, mas também a pobreza, proporcionando a dignidade e 
desenvolvimento humanos. 
 
Palavras-chave: Alimentação Adequada; Dignidade, Desenvolvimento; Hortas Comunitárias; 
Inclusão Social; Maringá, PR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to answer the following question: what is the importance of 
public policies to provide adequate food to achieve human development? In this purport, the 
purpose of the work is to bring the effects of hunger as an obstacle to the progress of the person, 
especially the poorer social segments of the population. It is believed that the provision of 
adequate food is a prerequisite for a dignified existence, since it meets one of the aspects of the 
vital minimum that is to have access to the minimum nutrients necessary for survival. The paper 
will deal with the lack of adequate food as a factor violating personality rights, in two ways: as 
a violator of human dignity, due to the impossibility of living a dignified life, without the 
necessary vital minimum; and also as a violator of the principle of equality, because it is 
impossible to have effective social inclusion (and development) when people in society live 
below the poverty line in a situation of social inequality. The role of the State in the 
establishment of public policies, in turn, will allow access to the poor to adequate food and will 
lead to the improvement of people's living conditions. In sum, the phenomenon of extreme 
poverty will be contextualized as a consequence of the capitalist system, and that in history, 
social exclusion is inseparable from the evolution of capitalism, and in Brazil the origins of 
poverty go back to the period of colonization, and the subsequent models that were adopted for 
the exploration of the ground (centralizer of riches to great landowners). At the practical level, 
the research aims to describe the public policy of community gardens in Maringá, as an 
instrument that effectively guarantees access to adequate food (immediate effect), and social 
inclusion itself (mediate effect). Through the geographic cut of the work, through the case study 
methodology, the public policy of the community gardens of Maringá will be analyzed as an 
instrument of effectiveness of quality of life, through access to quality food, which translates 
into a life, and also as an instrument of social inclusion. Research will demonstrate that public 
policies are successful, such as community gardens, which are designed to provide the poor 
with food and means to combat not only hunger but also poverty, providing human dignity and 
development. 
 

Keywords: Adequate Food; Dignity, Development; Community gardens; Social inclusion; 

Maringá, PR. 
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A questão da pobreza sempre foi algo presente na minha vida, inclusive pela região 

que nasci, oeste paulista, na microrregião pertencente a Presidente Prudente, município de 

Salmourão, região assolada pelo abandono e descaso da máquina estatal, com frequentes 

escândalos de corrupção, pela falta de estrutura educacional e de saúde adequadas e pela 

ausência de perspectiva de crescimento profissional, ante a falta de vagas de empregos 

qualificados. A economia gira em torno da agricultura, mas da agricultura exploratória, 

principalmente da cana-de-açúcar e a mão-de-obra é basicamente braçal. 

Assim, como a maioria dos jovens daquela cidade que pretendem se qualificar, tive 

que me mudar para o município de Marília, SP para poder frequentar a Universidade, onde tive 

o contato e a qualificação com o Direito, obtendo o título de bacharel pela então Fundação de 

Ensino Eurípides Soares da Rocha.  

No meu último ano de graduação (2008) passei na seleção de estagiários da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, onde, por meio do contato direto com os assistidos daquela 

instituição, ou seja, contato direto com a “ralé” (denominação dada por Jessé Souza), composta 

por pobres, marginalizados, velhos abandonados pelos filhos, mães solteiras, mães de presos, 

presos, deficientes etc. descobri que o Direito, para aquelas pessoas, representava uma opção 

de vida ou morte, e, pelo descaso dado àquele segmento por toda a máquina estatal até aquele 

momento, aquelas pessoas depositavam o destino de suas vidas nos Defensores Públicos. 

Buscar um “advogado público” para lutar pelos seus direitos era a última alternativa para 

aquelas pessoas. 

Terminado o tempo de contrato de estágio, já em Maringá, PR sempre me inquietou 

as formas pelas quais o Direito poderia interagir diretamente na vida dos pobres, no sentido de 

forçar as instituições a cumprir os fins constitucionais e proporcionar a melhora da condição de 

vida daqueles, implementando a consagrada dignidade da pessoa humana. 

Além dessa vivência pessoal e profissional, percorrida no meio acadêmico, as quais 

auxiliaram para a escolha do tema da pesquisa, o aprofundamento da leitura das obras sobre 

alimentação, confeccionadas pelo meu orientador Pós-Doutor Dirceu Pereira Siqueira, 

instigaram-me a formular o problema de pesquisa que se pretende responder nessa dissertação, 

qual seja, qual a importância das políticas públicas de fornecimento da alimentação 

adequada para atingir o desenvolvimento humano? 

Nesse sentido, a finalidade do trabalho é trazer os efeitos da fome como obstativa do 

progresso da pessoa, principalmente dos segmentos sociais mais pobres da população. Acredita-

se que o fornecimento da alimentação adequada é pressuposto para a existência digna, já que 
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atende a uma das vertentes do mínimo vital que é ter acesso ao mínimo de nutrientes necessários 

à sobrevivência. Combater as mazelas trazidas pela fome, por meio do fornecimento de 

alimentação adequada, é o mínimo que se pode fazer para estabelecer direitos básicos àqueles 

que se encontrem em estado de iniquidade social. 

Pelo corte geográfico do trabalho, analisamos a política pública das hortas 

comunitárias de Maringá como instrumento de efetivação da qualidade de vida, por meio do 

acesso a alimentos de qualidade, que se traduz em uma vida de maior qualidade, e também 

como instrumento para possibilitar a inclusão social. 

Assim, como objetivo geral o trabalho versará sobre a ausência de alimentação 

adequada como fator violador a direitos da personalidade, em dois vieses: enquanto violador da 

dignidade humana, por impossibilidade de existência de vida digna, sem o necessário mínimo 

vital; e também enquanto violador do princípio da igualdade, por impossibilidade de haver 

efetiva inclusão social quando existente na sociedade pessoas abaixo da linha da pobreza, 

passando fome. O papel do Estado no estabelecimento de políticas públicas, por sua vez, 

permitirá o acesso à população carente à alimentação adequada e conduzirá à melhora das 

condições de vida das pessoas. 

Em suma, contextualizar-se-á o fenômeno da extrema pobreza como consequência 

direta do sistema capitalista, e que, na história, este sistema ampliou o fosso dos marginalizados, 

por meio da exclusão social, sendo que no Brasil as origens da pobreza remontam o período da 

colonização, e os modelos subsequentes que foram adotados para a exploração do solo 

(centralizador de riquezas a grandes latifundiários). 

No plano prático, a pesquisa visa descrever a política pública das hortas comunitárias 

de Maringá, como instrumento que garante de forma efetiva o acesso à alimentação adequada 

(efeito imediato), e a própria inclusão social (efeito mediato). 

Além dos questionamentos organizados em objetivos, a nossa motivação em pesquisar 

o tema também busca satisfazer as seguintes propostas e resultados, que são: (i) estabelecer 

uma relação direta entre ausência de alimentação adequada como elemento obstativo ao 

desenvolvimento humano, ou seja, a ausência dos alimentos viola direito fundamental da pessoa 

(linha de pesquisa do Mestrado); (ii) frisar, com base na interpretação dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos que o Brasil é signatário, e do próprio direito social à 

alimentação reconhecido pela Constituição Federal (art. 6o, da CF/88), a existência de um 

compromisso do Estado brasileiro a fornecer, por meio de políticas públicas, subsídios à 

população consumir (e produzir) seu próprio alimento de qualidade, e como esse direito, se bem 
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exercitado, pode trazer o necessário desenvolvimento humano, por meio da inclusão social; e 

(iii) contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas a exemplo da política da horta 

comunitária de Maringá, que funcionou como elemento catalizador da inclusão social e melhora 

de qualidade de vida, sob a perspectiva tanto da ingestão de alimentos de melhor qualidade, 

quanto do fornecimento de uma fonte de renda à população pobre maringaense e às demais 

cidades que poderão adotar como exemplo essa política pública. 

As razões da pesquisa sobre o combate à fome, por meio do acesso pelos pobres à 

alimentação adequada, enquanto pressuposto ao desenvolvimento humano é tema de relevância 

nacional e internacional, haja vista que toda pessoa tem direito a um nível de vida que lhe 

proporcione saúde e bem-estar, direito este conquistado desde a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, após os Pactos Internacionais que evidenciaram a importância da 

alimentação para o ser humano, destacando-se o Pacto de Direitos Econômicos, Culturais e 

Sociais, a Carta Constitucional brasileira de 1988 (art. 6º, CF/88) e os documentos 

internacionais elaborados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO). 

A realidade demonstra que não há escassez de alimentos, mas sim o que há é 

distribuição inadequada, conjugada com o desperdício e ausência de meios (fomentos) de 

subsistência de agricultura familiar. 

Existe também a disparidade no acesso à terra arável e também o mau emprego do 

potencial agrícola, uma vez que os latifúndios ocupavam, em dados de 2003, 49,24% de todas 

as terras utilizadas no Brasil, onde, segundo aponta José Luiz Alcantara Filho e Rosa Maria 

Oliveira Fontes, tabulando os dados do INCRA, a produção agropecuária das monoculturas, 

como a cana-de-açúcar, a soja, o milho, café, dos latifundiários era até 754 vezes maior do que 

a dos mini e pequenos produtores1 que, juntos representam mais de 90% do total de 

proprietários: 

 

 

 

 

 
 

                                                
1Segundo aponta ALCANTARA FILHO; FONTES (2009, p. 76), é considerado minifúndio a propriedade de 
menos de 10 hectares; pequena propriedade àquela com menos de 200 hectares; média propriedade àquela que 
possua área de 200 a 2000 hectares; e grande propriedade ou latifúndio àquela que possua área maior de 1000 
hectares. 
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Tabela 1- Classificação dos Imóveis Rurais no Brasil por tipo em 1992-1998-2003 

 
Fonte: Alcantara Filho; Fontes (2009, p. 77) 

 

A pesquisa enfocará, outrossim, sob o prisma dos direitos humanos e do princípio da 

dignidade da pessoa, a realização do direito à alimentação adequada, sobretudo aos pobres. Esse 

direito é decorrente do próprio direito à existência digna, e também da igualdade material, que 

visa proporcionar a inclusão social. 

O tema de direitos humanos é de suma importância ao trabalho, e tem aderência ao 

direito à alimentação adequada. De acordo com Luño (2007, p. 46-47), os direitos humanos são 

entendidos como “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidade, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional”. 

Verifica-se que ocorreu a valoração da pessoa humana, bem como reconhecimento da 

necessidade de se preservar a vida digna, na órbita internacional, após a Segunda Guerra 

Mundial, quando da aprovação pela Assembleia Geral nas Nações Unidas da Declaração dos 

Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948. Este documento trouxe a definição de direitos 

humanos e as liberdades fundamentais, como um mote a ser seguido por todos os povos e 

nações (PIOVESAN, 2008, p. 16). 

Essa determinação refletiu nas Declarações e nos Pactos Internacionais firmados no 

pós-Guerra, sendo incorporados nas Constituições de diversos países, inclusive no Brasil, com 

a Constituição Federal de 1988, sendo a dignidade da pessoa humana o fundamento do 

ordenamento infraconstitucional brasileiro, o que determina ser aludido valor parâmetro 

hermenêutico de compressão do sistema constitucional e infraconstitucional. 

Esse posicionamento deve repercutir no respeito e proteção do direito à alimentação, 

entendido como direito fundamental, especialmente para implementar políticas públicas em 

nível nacional. 
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de terras utilizadas para produção agropecuária dos latifundiários são até 754 vezes 

maior do que a dos mini e pequenos produtores que, juntos representam mais de 90% do 

total de proprietários. 

TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS POR EM 1992 - 1998 – 2003 
BRASIL  

NÚMERO DE IMÓVEIS CLASSE DE ÁREA 
TOTAL (HA) 1992 % 1998 % 2003 % 

Minifúndio 907.764 31,04 1.144.642 31,90 1.409.752 32,86 
Pequena propriedade 1.792.610 61,30 2.156.115 60,09 2.561.458 59,70 
Média propriedade 182.379 6,24 229.329 6,39 250.891 5,85 
Latifúndio 41.451 1,42 57.881 1,61 68.381 1,59 

TOTAL 2.924.204 100 3.587.967 100 4.290.482 100 
  ÁREA TOTAL (HA) 
  1992 % 1998 % 2003 % 
Minifúndio 4.429.542,7 1,43 5.422.109,1 1,31 6.638.598,6 1,59 
Pequena propriedade 77.998.137,1 25,16 95.514.530,1 22,98 112.299.267,8 26,84 
Média propriedade 74.960.496,3 24,18 94.809.645,0 22,81 103.845.378,0 24,82 
Latifúndio 152.642.576,1 49,24 219.824.527,8 52,90 195.673.396,4 46,76 

TOTAL 310.030.752 100 415.570.812 100 418.456.641 100 
Fontes: INCRA - Estatísticas Cadastrais (1992 - 1998), SNCR/INCRA (2003).  

 

 

TABELA 4 - ÁREA MÉDIA EM HECTARES (HA) 
Classe de Área Total 1.992 1.998 2.003 

Minifúndio 4,88 4,74 4,71 
Pequena propriedade 43,51 44,30 43,84 
Média propriedade 411,01 413,42 413,91 
Latifúndio 3682,48 3797,87 2861,52 

TOTAL 106,02 115,82 97,53 
Fontes: INCRA (1992 - 1998) e SNCR/INCRA (2003)  
 

 

4.2 – Mensuração da desigualdade de terras 

Aplicando-se a equação (1) aos dados, percebe-se que o Índice de Gini (IG) 

referente à distribuição de terras é alto e, em geral, não teve modificações significativas 

entre 1992, 1998 e 2003. Exemplo disso é que o IG do Brasil em 2003 reduziu o nível 

de concentração em apenas 0,01. Uma característica também analisada conforme a 

tabela 5 é que, entre 1992 e 1998, o índice sinalizou uma leve tendência de expansão da 

concentração, enquanto no período subsequente os valores reduziram-se. No entanto, 

em muitos estados o nível de desigualdade em 2003 permaneceu em patamares mais 

altos do que o índice em 1992. Vale ressaltar também que, embora a região Sul 

apresente o menor IG, este ainda é demasiadamente concentrador, sendo necessária a 
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A fome ainda é persistente, porque pelo atual regime econômico, crises financeiras, 

inflações de preços, o segmento considerável da população, de 3,6 milhões de pessoas até o 

final de 2017, segundo recente estudo publicado pelo Banco Mundial (SKOUFIAS; 

NAKAMURA; GUKOVAS, 2017), estarão abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que 

não conseguirão com o fruto do trabalho comer, pois o “salário”, que é transformado em 

produtos não possibilita fornecer adequadamente, em quantidade e qualidade suficientes, para 

prover a uma alimentação adequada à população carente. Aí serem necessárias as políticas 

públicas estatais para redução desse quadro. 

Conforme o mesmo estudo publicado pelo Banco Mundial, projetando-se dois cenários 

possíveis para o déficit do crescimento do PIB entre os períodos de 2015 a 2017, sendo a faixa 

encontrada no cenário 1, com déficit de 2,9% e no cenário 2 (mais pessimista) com déficit de 

4,7% do PIB (SKOUFIAS; NAKAMURA; GUKOVAS, 2017) tem-se que o aumento da 

pobreza urbana será maior que a rural, na seguinte quantidade:  

 
Figura 1- Cenários de possíveis déficits do crescimento do PIB entre 2015 a 2017 

 
Fonte: Skoufias; Nakamura; Gukovas (2017) 

 

O que se pode afirmar é que para maior parte da população, outrossim, o direito à 

alimentação adequada, e também o direito a exercitar o ato de comer, foi restringido por 

complexos processos econômicos, agravados (e em processo de agravamento) pelas crises 

políticas, econômicas e institucionais, bem como pelas más políticas econômicas do Estado 

brasileiro, além do endividamento externo que limita o leque de atuação social, já que não sobra 

fatia do orçamento brasileiro a fomentar políticas públicas voltadas a atendimento aos direitos 

sociais. 

8 
 

Figura 5. Proporção de pessoas pobres em áreas urbanas e rurais 

Cenário 1 Cenário 2 

  

Fonte: Estimativas da equipe do Banco Mundial baseadas na PNAD 2015 e no Módulo de Simulação ADePT (Olivieri 
et al. 2014). 
O aumento da pobreza durante a crise no Brasil 
virá acompanhado de um aumento na 
desigualdade de renda no país (veja a Figura 6). 

Além disso, o aumento previsto para a 
desigualdade parece não depender do índice 
utilizado (p. ex., Índice de Gini ou Índice de Theil).11

Figura 6. Desigualdade de renda 

Cenário 1 Cenário 2 

  
Fonte: Estimativas da equipe do Banco Mundial baseadas na PNAD 2015 e no Módulo de Simulação ADePT (Olivieri 
et al. 2014). 
4. Matrizes de transição e perfil dos “novos 

pobres” 

Como consequência da crise, os domicílios 
situados na parte inferior da curva de distribuição 
de renda em 2016 ou 2017 terão uma renda 
menor que os domicílios da parte inferior da 
curva de distribuição de renda em 2015. 
Independentemente do cenário de crise analisado, 
as Curvas de Incidência de Crescimento (GIC) na 
Figura 7 revelam que a renda dos domicílios 
localizados na parte inferior da curva (decil inferior) 
será consideravelmente menor em 2016 ou 2017 
que em 2015. Isso fica ainda mais evidente nas 
curvas de incidência de crescimento obtidas no 
cenário 2, o mais pessimista. Em decorrência da 

crise, a parte inferior da curva de distribuição em 
2016 ou 2017 não contém necessariamente os 
mesmos domicílios que a curva de 2015. Muitos dos 
novos membros da parte inferior da distribuição de 
renda em 2016/2017 são pessoas que relataram 
não ter recebido renda proveniente de outras fontes 
que não do trabalho em 2015 (inclusive 
transferências monetárias de programas de 
assistência social como o Bolsa Família). Com a 
continuação da crise em 2016 essas pessoas foram 
demitidas, perdendo assim a sua principal fonte de 
renda, isto é, rendimentos do trabalho.12 Conforme 
mostra a análise abaixo, um aumento no orçamento 
do Bolsa Família que permitisse ampliar a cobertura 
do programa poderia ser bastante eficaz para 
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O Banco Mundial aponta, ainda, a necessidade de que sejam incrementados o 

programa do Bolsa Família, para que ele seja uma das medidas para estender sua cobertura às 

famílias que ficaram pobres recentemente devido à crise. Em 2017, seria necessário, aponta o 

Banco Mundial, um orçamento de R$ 30,41 bilhões (US$ 9,8 bilhões) - face ao orçamento de 

R$ 26,4 bilhões (US$ 8,51 bilhões) em 2015 - a fim de realmente prover recursos aos 

necessitados (SKOUFIAS; NAKAMURA; GUKOVAS, 2017). 

Todavia, com a queda da arrecadação orçamentária, certamente essa meta não será 

atingida, e, apenas o Fome Zero, a exemplo de outros programas federais, não são suficientes 

para combater de frente o problema fulcral que é a pobreza e marginalização urbana, que 

demandará o desenvolvimento de políticas públicas a nível municipal. 

Assim, o tema da presente pesquisa ganha importância como forma de se combater a 

fome, na forma apresentada, qual seja, por meio do fornecimento direto de meios ao pobre 

desenvolver agricultura familiar, dentro da órbita urbana (municipal), repartindo-se as 

responsabilidades para os municípios, como é o caso apresentado da política pública das hortas 

comunitárias. 

Em que pesem louváveis as políticas desenvolvidas a nível federal, como o Programa 

Fome Zero e outros federais relacionados ao fornecimento de alimentação, diante do tamanho 

da extensão territorial brasileira, bem como serem diversas as realidades culturais, o 

desenvolvimento da política a nível municipal entende-se ser a mais eficiente no combate à 

pobreza, e à fome, enquanto obstativas ao desenvolvimento social.  

Dessa forma, o presente trabalho busca apontar uma solução para a marginalização 

urbana, quanto a ausência de alimentação adequada, qual seja: o aproveitamento de espaços 

públicos periféricos, trazendo uma alternativa de método eficaz ao combate ao 

subdesenvolvimento e salto de qualidade de vida da população carente. 

Como referencial teórico escolheu-se os seguintes autores: Celso Furtado e Josué de 

Castro que realizaram uma leitura crítica dos sistemas econômicos e da posição social dos 

pobres e da própria função do Estado como agente provedor de direitos sociais, principalmente 

em estudos voltados ao subdesenvolvimento e a fome. Também se tomará com base as obras 

do prof. orientador Dirceu Pereira Siqueira, sobre alimentação adequada e de Flávio Luiz 

Schieck Valente, sobre a fome e desnutrição como determinantes sociais. Ainda, a respeito da 

pobreza se escolheu a obra de Jessé Souza sobre o seu conceito que lhe é peculiar de “ralé”, 

enquanto àquela parcela mais pobre da população brasileira. 
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Na linha dos direitos da personalidade utilizar-se-á a literatura dos autores que 

maximizam a importância da dignidade da pessoa humana, e do implemento dos direitos sociais 

que garantam a inclusão (equidade). 

Quanto às obras voltadas ao estudo das hortas comunitárias de Maringá, PR parte-se 

dos estudos desenvolvidos por Vicente Chiaramonte Pires, Márcio Mendes Rocha e Ricardo 

Massulo Albertin et al., e Ednaldo Michellon, conforme o quadro de autores abaixo: 

 
Quadro 1- Pesquisas sobre os sistemas econômicos e a pobreza no Brasil 

Autor Título Categoria Área 
CASTRO 

(2003) Fome: um tema proibido Livro Ciências Sociais Aplicadas 

CASTRO 
(1984) A geografia da fome Livro Geografia 

FURTADO 
(2000) 

A formação econômica do 
Brasil Livro Economia e Ciências Sociais 

Aplicadas 

FURTADO 
(2002) 

Em busca de um novo 
modelo: reflexões sobre a 

crise contemporânea 
Livro Economia e Ciências Sociais 

Aplicadas 

FURTADO 
(1983) 

O mito do desenvolvimento 
econômico Livro Economia e Ciências Sociais 

Aplicadas 

SIQUEIRA 
(2015) 

Teoria geral do direito à 
alimentação: cultura, 

cidadania e legitimação 
Livro Ciências Sociais Aplicadas 

SOUZA; 
GRILLO; et al., 

 (2015) 

Ralé brasileira: quem é e 
como vive Livro Ciências Sociais 

VALENTE 
(2015) 

Fome e desnutrição: 
determinantes sociais Livro Nutrição, Saúde e Ciências Sociais 

Aplicadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P. H. (2017) 

 
Quadro 2- Pesquisas sobre as hortas comunitárias em Maringá, PR 

Autor Título Categoria Área 

ALBERTIN et al. 
(2015) 

Hortas urbanas de 
Maringá, PR: estudo 
socioeconômico dos 

produtores e perceptivos 
dos transeuntes 

Artigo Economia e Geografia 
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MICHELLON 
(2016) 

Hortas Comunitárias de 
Maringá: um modelo de 

agricultura urbana 
Livro Agronomia e Economia 

PIRES 
(2016) 

Agricultura urbana como 
fator de desenvolvimento 
sustentável: um estudo na 
região metropolitana de 

Maringá 

Artigo Economia 

ROCHA 
(2015) 

A produção do espaço 
urbano e periurbano nas 

cidades de Umuarama e de 
Cianorte 

Artigo Geografia e Ciências Sociais 
Aplicadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P. H. (2017) 

 

O trabalho será dividido em três capítulos distintos, dividindo-se os temas da seguinte 

forma: 

No capítulo I, intitulado “A extrema pobreza como fator de exclusão social” está 

divido em quatro tópicos. O primeiro e segundo se demonstrará a pobreza como um resultado 

direto do fenômeno do sistema capitalista e da lógica do mercado em nível mundial e nacional, 

respectivamente. No terceiro tópico será conceituada a fome e a sua relação direta com a 

pobreza. No quarto tópico se trará o conceito de o que se entende por alimentação adequada e 

também se fará uma relação desta com a igualdade e inclusão social. 

No capítulo II, intitulado como “Os direitos humanos, o resgate da pessoa humana 

como prioridade estatal, e o compromisso brasileiro a garantir o desenvolvimento da 

população por meio de políticas públicas voltadas à alimentação adequada” está dividido 

em três tópicos. No primeiro, trar-se-á pequeno histórico da evolução dos instrumentos 

internacionais na defesa dos direitos humanos, onde se posicionará o compromisso brasileiro 

na órbita internacional em proteger a pessoa, com implemento à dignidade. No segundo, 

apresentará o dever jurídico do Brasil em fornecer e implementar a alimentação adequada à 

população, como meio de efetivação da garantia do mínimo vital. No terceiro tópico se 

apresentará o programa Fome Zero e o panorama geral das políticas públicas que visem atender 

o direito à alimentação adequada, a nível federal.  

No capítulo III, intitulado como “A política pública de horta comunitária de 

Maringá e a melhor condição de desenvolvimento social dos atingidos por ela”, terá três 

tópicos, onde se conceituará, no primeiro tópico, o que significa a chamada política pública 

para desenvolvimento de agricultura familiar urbana e periurbana, trazendo o contexto de 

Maringá como base. No segundo tópico, trar-se-á a crítica ao Programa Hortas Comunitárias 

quanto à necessidade de reestruturação de aludida política pública, tendo em vista a necessidade 
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de se fomentar a horta comunitária como espaço de reaproveitamento dos terrenos ociosos e da 

priorização do público alvo ser pessoa pobre. No terceiro tópico trar-se-á o aspecto de ser a 

política pública das hortas comunitárias instrumento catalisador para o encurtamento das 

distâncias sociais e a noção de empoderamento e desenvolvimento social dos envolvidos. 

O tipo de pesquisa, portanto, será descritiva, histórica e com estudo de caso, quando 

se analisará o caso das políticas públicas das hortas comunitárias de Maringá, PR.  

A respeito do estudo de caso, foram coletados dados através da aplicação de formulário 

semiestruturado (APÊNDICE A) ao idealizador do projeto, o engenheiro agrônomo José de 

Oliveira Albuquerque e também por meio de entrevista dirigida ao atual diretor geral das hortas 

comunitárias Maurílio Donizete de Jesus (APÊNDICE B), bem como entrevista ao presidente 

e vice-presidente das três hortas comunitárias escolhidas para visitação, quais sejam, Severino 

Caboclo da Luz – presidente da horta Parque Itaipú, Eduardo Alves de Almeida – vice-

presidente da horta Vila Esperança e  José Teodoro Rosa – vice-presidente da horta Jardim 

Aurora (APÊNDICE C). 

Como fontes de pesquisa serão utilizadas a análise de bibliografia, leis, doutrinas, 

análise de políticas públicas voltadas ao combate à fome como o fornecimento de alimentação 

adequada, e análise de dados qualitativos e quantitativos das hortas comunitárias de Maringá. 

O que se pretende levantar, com o desenvolvimento dessa pesquisa, é que o combate 

à fome, por meio do acesso à alimentação, na sua vertente cultural, não se refere a 

exclusivamente disponibilizar alimentos, mas sim, e sobretudo, disponibilizar os meios de 

produção a esses pobres e marginalizados o seu próprio alimento de qualidade. Nesse 

panorama, o fornecimento de alimentação adequada vai se traduzir na retomada da dignidade 

dos segmentos da população brasileira pobre, com o implemento à igualdade material e a 

inclusão social. 

Em suma, a manutenção de parcela da sociedade sem acesso à quantidade mínima 

diária de alimentos desencadeia processo de aumento da pobreza e marginalização, uma rede 

com relações diretas e consequentes entre o subemprego, ausência de ensino e qualificação, e a 

impossibilidade material da população envolta nesse ciclo romper com as circunstâncias de 

exclusão e marginalização sociais. 

Nesse ponto, vislumbra-se o surgimento do dever constitucional do Estado brasileiro 

em desenvolver políticas públicas que terão dupla finalidade: primeiro, promover de forma 

imediata a erradicação da fome, proporcionando o mínimo vital indistintamente a toda a 

população brasileira; segundo, de forma mediata, fornecer aos pobres mecanismos para 
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aproximar os “meios de produção” a essa parcela excluída e marginalizada, com o 

desenvolvimento (e fomento) da agricultura familiar urbana, a ser desenvolvida a nível de 

municípios. 
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CAPÍTULO I – A EXTREMA POBREZA COMO FATOR DE 

EXCLUSÃO SOCIAL 
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1.1 HISTÓRICO DA POBREZA NO MUNDO 

 

Ser pobre, na contemporaneidade, para Jessé Souza, é sinônimo de ser a pessoa 

desprovida de qualidades individuais, de ser promíscuo, vadio, incompetente, preguiçoso etc. 

Por essa visão, pobre detém essa característica por culpa própria, ou seja, não tem iniciativa ou 

força de vontade para sair dessa condição sozinho, o que determina sua condição de vida de 

forma desregrada, quanto ao exercício da natalidade, sexualidade etc. (SOUZA, 2009). 

No mundo moderno, conforme destaca Jessé Souza, é possível extrair o fundamento 

para certos comportamentos das classes dominantes e a ideologia da pobreza demonstrada 

acima, com base no grau de “merecimento” experimentado por cada membro da sociedade. No 

passado, os privilégios eram transmitidos por sangue, e a ideologia utilizada era de que cada 

um possuía sua condição por “ordem natural” do mundo. No mundo atual, os privilégios são 

transmitidos por herança e, não mais pelo acaso, mas sim pelo “talento natural”, dos méritos 

conseguidos pelo indivíduo privilegiado (SOUZA, 2009, p. 42-43). 

Para que a ideologia da meritocracia funcione (e culpe a condição da pobreza na 

própria pessoa do pobre) é necessário separar o conceito de indivíduo do conceito de sociedade 

ou de comunidade. Nesse sentido, a determinação social (verdadeira responsável) que 

condiciona o fracasso da classe pobre é meticulosamente silenciada.  

A determinação social é escondida (e substituída) pela ideia de que os pobres 

(verdadeiros azarados por não terem nascido em lares cuja cultura passada de geração a geração 

é agregada aos ensinamentos ou “bens imateriais”2 indispensáveis ao sucesso, tais com: a 

disciplina, autocontrole, dedicação) estão apenas nessa condição por preguiça, inépcia, maldade 

etc.  

                                                
2A respeito desses “bens imateriais” ou, para Jessé Souza, a chamada “endogenia de classe” funciona pelos 
ensinamentos passados de pais para filhos que reproduzem, inconscientemente, esses valores nas suas relações 
sociais, desde a escolha dos amigos, cônjuges etc., o que permite concluir que os estratos sociais quase nunca são 
modificados, porque a noção de pertencimento do grupo privilegiado é mantido pelos próprios integrantes que só 
possuem na grande maioria relacionamentos íntimos com aqueles da mesma classe social, ou seja, entre esses 
“iguais” são formados novos laços, por meio da constituição de novas família, fechando o ciclo, que se repete 
indeterminadamente: “[...] percebemos facilmente é que os pais transmitem para os filhos de mais importante não 
é o ‘dinheiro’ nem nada que seja comprável com ele. O que os pais, ou figuras que os substituem, transmitem aos 
filhos, quer tenham consciência disso ou não, é toda uma visão de mundo e de ‘ser gente’ que é peculiar à classe 
a que pertencem. O que a classe média ensina aos filhos é comer nas horas certas, estudar e fazer os deveres de 
casa, arrumar o quarto [...] chegar em casa na hora certa, evitar formas de sexualidade prematuras, saber se portar 
em ambientes sociais etc. As famílias de classe média ensinam, portanto, os ‘valores’ de uma dada classe, que são 
os valores da autodisciplina, do autocontrole, do pensamento prospectivo, do respeito ao espaço alheio etc. Que 
esse aprendizado seja ‘esquecido’ ou não tematizado deve-se ao fato de que ele é transmitido afetiva e 
silenciosamente nos refúgios dos lares. O aprendizado familiar é afetivo, ele só existe porque existe também a 
dependência e a identificação emotiva e incondicional dos filhos em relação aos pais” (SOUZA; GRILLO; et al., 
2009, p. 45). 
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Assim, o consenso da sociedade não é que o pobre é pobre por mero “azar” (este 

compreendido como de não pertencer o pobre à família estruturada e que, desde a tenra idade, 

esta pudesse imprimir conceitos e bens imateriais indispensáveis à vida em sociedade 

capitalista), mas sim se tem de forma generalizada na sociedade que o pobre é um fracassado 

por escolha própria (SOUZA, 2009, p. 43-44). 

A ideologia da pobreza, enquanto uma desgraça atribuível à própria pessoa, sobreveio 

da noção de que os bens disponíveis são (sempre) escassos, e que a culpa da fome, por exemplo, 

era pelo crescimento desordenado dos homens. Essa visão foi originária da obra de Thomas R. 

Malthus, quem, inclusive, afirmava que o ser humano possuía a natureza de se reproduzir e se 

multiplicar até o limite dado pela disponibilidade de alimentos, pois, consoante sua teoria: 

 
A grande lei da necessidade que impede a população de crescer em qualquer país, 
além do alimento que tanto pode ser produzido como adquirido, é uma lei tão clara a 
nossos olhos, tão óbvia e evidente para nossa compreensão e tão completamente 
confirmada pela experiência de qualquer idade, que não podemos duvidar dela nem 
por um momento. Os diferentes modos que a natureza usa para prevenir ou reprimir 
uma população excessiva, realmente, não parecem para nós tão certos e regulares, 
mas, embora não possamos sempre prever o modo, podemos com certeza prever o 
fato. Se a proporção de nascimentos em relação às mortes indicar por alguns anos um 
crescimento muito além do aumento proporcional de alimentos produzidos ou 
adquiridos pelo país, podemos ter perfeita certeza de que, a menos que uma emigração 
aconteça, as mortes logo ultrapassarão os nascimentos; e o crescimento que tiver 
acontecido por alguns anos não pode ser o crescimento médio real da população no 
país. Se não houvessem outras causas de decréscimo populacional, todos os países 
estariam sujeitos a pestes e fomes periódicas (MALTHUS, 1986, p. 40). 

 

O fenômeno da pobreza é caracterizado como estar o indivíduo aquém das regras 

impostas pela sociedade do capital, é estar em estado de subcidadania. Contudo, nem sempre 

foi dessa maneira, porque a pessoa do pobre, antes do século XVI, carregava consigo outras 

representações conceituais e políticas, já que a sociedade encarava de outra maneira a questão 

da pobreza, como, por exemplo, na Europa medieval, a pobreza era vista como estado humano 

de necessidade de proteção da Igreja, do recebimento de caridade etc.3  

Em concordância com M.C. Yazbek, conceitua-se pobreza como: 

 
[...] uma das manifestações da questão social e dessa forma, como expressão direta 
das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de relações 
constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, 

                                                
3Reforçando essa distinção de tratamento da situação da pobreza na história, afirma Michael Albert: “O que é um 
pobre? Na maioria das sociedades humanas e das épocas da História, o pobre tem sido, com grande frequência, 
tratado como um coitado, um inútil, um fracassado, um preguiçoso, um suspeito, e até mesmo um culpado […]. É 
possível que uma certa tradição europeia considere o pobre mais como vítima do que culpado, e isto, numa 
percepção multidimensional onde se somam a ignorância e a indigência, a desesperança pessoal a impotência 
social” (ALBERT, 1992, p. 17-18). 
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em que convivem acumulação e miséria. Os “pobres” são produtos dessas relações, 
que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico e 
cultural, definindo para eles um lugar na sociedade. Um lugar onde são 
desqualificados por suas crenças, seu modo de se expressar e seu comportamento 
social, sinais de “qualidades negativas” e indesejáveis que lhes são conferidas por sua 
procedência de classe, por sua condição social. Este lugar tem contornos ligados à 
própria trama social e gera a desigualdade e que se expressa não apenas em 
circunstâncias econômicas, sociais e políticas, mas também nos valores culturais das 
classes subalternas e de seus interlocutores da vida social. Assim sendo, a pobreza, 
expressão direta das relações sociais, não se reduz às privações materiais (YAZBEK, 
2001, p. 289-290) 

 

A atual concepção de pobreza está diretamente relacionada com a conjugação de dois 

movimentos históricos ocorridos a partir do século XVI, quais sejam: i) o predomínio do 

sistema capitalista como forma de sistema econômico de produção e que também modificou a 

forma de Governo e mercantilização; e ii) as modificações advindas a partir da Revolução 

Industrial e a crescente urbanização. As mudanças sociais mais intensas, todavia, foram 

experimentadas a partir da transição do Capitalismo Industrial (XVII e XVIII) para o 

Capitalismo Monopolista-Financeiro (XIX e XX), com a intensificação da desigualdade social 

e o abismo econômico entre os países ricos e pobres (DOWBOR, 1994). 

Mas também a pobreza pode ser atribuível ao fenômeno do neoliberalismo e da 

consecução do plano de “Estado mínimo”, onde se prega a necessidade de se expurgar do 

mercado de trabalho qualquer subsídio vinculado ao desemprego, a garantia do salário mínimo, 

a seguridade social, bem como eliminar os chamados direitos sociais, vinculados ao 

assistencialismo das classes vulneráveis. 

O capitalismo – aqui definido por meio de uma abordagem metodológica que define 

determinado sistema econômico pelo modo de produção4 que se baseia – é caracterizado, 

segundo Hunt e Lautzenheiser (2012), por quatro tipos de organizações institucionais e 

comportamentais, quais sejam: (i) a produção de mercadorias orientadas para atender ao 

mercado; (ii) uso da propriedade privada dos meios de produção; (iii) a existência de grande 

massa de população que só possui a força de trabalho para utilizar como moeda de troca para 

                                                
4Para Hunt e Lautzenheiser: “modo de produção [...] é definido pelas forças produtivas e pelas relações sociais de 
produção. As forças produtivas constituem o que comumente se chamaria de tecnologia produtiva de uma 
sociedade. Essa tecnologia consiste no estado atual do conhecimento técnico ou produtivo. [...] Mais importante 
ainda é que os seres humanos, que fazem o esforço necessário para assegurar a disponibilidade das matérias-primas 
e para transformá-las em produtos acabados, devem ter uma quantidade mínima de alimentos, roupas, moradia e 
outros bens necessários à vida em sociedade. Os modos de produção que não satisfizeram a essas necessidades 
mínimas de produção contínua desapareceram. [...] A maioria dos modos de produção que continuaram a existir 
por um tempo, tem produzido não apenas o suficiente para atender às necessidades mínimas, mas também um 
excesso, ou excedente social, além dos custos necessários. [...] Um modo de produção é, portanto, o conjunto 
social da tecnologia de produção (forças produtivas) e os arranjos sociais através dos quais uma classe une suas 
forças produtivas para produzir todos os bens, inclusive o excedente, e a outra dele se apropria (as relações sociais 
de produção)” (HUNT; LAUTZENHEISER, 2012,  Capítulo 1, 4O-7O parágrafos). 



 

 
 

28 

sobreviver; e (iv) a existência, dentro da sociedade, de comportamento individualista, voltado 

ao consumo exacerbado e acumulador, da maioria das pessoas envoltas no sistema. 

Pela ótica capitalista, a produção de mercadorias não se destina a satisfazer as 

necessidades humanas, mas sim é a maneira pela qual se consegue mais e mais produtos que 

serão trocados por moeda, sendo esta, por sua vez, utilizada para a compra de produtos 

desejados pelo seu “valor de uso”. Por essa concepção, o produto do trabalho humano são 

mercadorias, e a sociedade é definida pela produção dessas mercadorias (HUNT; 

LAUTZENHEISER, 2012, Capítulo 1, 10o parágrafo). 

O processo de mercantilização do trabalho atingiu seu apogeu a partir da Revolução 

Industrial, ocorrida na Europa entre 1760 a 1914, quando o capitalismo foi consolidado como 

opção política (de Governo) e mercantil na maioria dos países, especialmente os ocidentais.  

O apogeu e sucesso da Revolução Industrial trouxe um imenso ônus social, uma vez 

que ocorreu a precarização das condições de vida, submissão à classe operária a situações 

degradantes. A contraprestação pela venda da força produtiva dos operários era pelo salário 

que, nessa época, era baixíssimo o que levava ao trabalhador a se submeter a jornadas cada vez 

mais extensas, para tentar aumentar a renda e sobreviver, o que trazia, inevitavelmente, o 

aumento do lucro dos capitalistas e a formação de um exército de trabalhadores sobressalentes 

(desempregados), que fechavam o ciclo de exploração (GIANNOTTI, 2007, p. 25-28). 

Robert Castel estimou, com base nos dados históricos analisados, que na França, nesta 

época, havia dez por cento de pessoas vivendo em situação de indigência, as quais, diante a 

situação de precariedade constante das condições de vida, estavam em estado permanente de 

risco de vida. Não eram apenas os baixos salários que selavam o destino da miséria dos 

operários, mas também a instabilidade do emprego, a busca de mão de obra qualificada (que 

não era atributo dos antigos trabalhadores rurais), e a intermitência entre “tempos de trabalho e 

não emprego” que causavam constante estado de iniquidade social (CASTEL, 1998, p. 139-

140). 

A Revolução Industrial, desse modo, foi o catalizador do estabelecimento da pobreza 

na modernidade5, porque, primeiro, extinguiu o trabalho artesanal, e o trabalhador das antigas 

                                                
5Não se nega a literatura que traz a estimativa dos dados da pobreza no período pré-industrial, a exemplo de Robert 
Castel, que afirma que vivia em situação de miséria, em decorrência direta ou indireta da pobreza, da metade do 
século XIV até antes da Revolução Francesa, um terço a metade da população global europeia. Segundo o autor: 
“[...] El cotejo de las anotaciones de los cronistas y de diversos estudios monográficos, la convergencia de 
diferentes indices (el conteo de los ‘pobres’ o ‘indigentes’ fallecidos, o el de los ‘nihil habentes’, es decir de los 
hogares demasiado pobres como para pagar impuestos, o incluso el estudio de los contratos de matrimonio y de 
los inventarios ulteriores a los fallecimientos, el examen de los regímenes alimentarios y de los presupuestos de 
las famílias pobres, etcétera) permiten decir que entre la terceira parte y la mitad de la problación global, según los 
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corporações de ofício não detinha mais conhecimento sobre o processo produtivo; segundo, 

impulsionou o êxodo rural, levando uma horda de desqualificados ao trabalho industrial a 

engrossar a parcela de desempregados nos centros urbanos. Nessa ocasião, impulsionou-se a 

exploração do operário pelo capitalista, já que este tinha um grupo de pessoas aspirando 

trabalho a qualquer custo.  

A medida que o capitalismo se desenvolvia, por meio da complexidade e difusão dos 

mercados e das trocas comerciais, e da perda da identidade dos processos produtivos, 

solidificou-se na sociedade o culto à cultura individualista, motivada pelo comportamento 

voltado à aquisição cada vez mais constante de bens. Dessa forma, o consumismo exacerbado 

foi a forma pelo qual capitalismo evoluiu para produzir o excedente social, diante a cultura de 

alienação na qual se pregava que a infelicidade poderia ser combatida pelo consumo de mais 

mercadorias (HUNT; LAUTZENHEISER, 2012, Capítulo 1, 13O-14o parágrafos). 

Essa sensação de necessidade eterna de consumir fez o trabalhador perder a noção de 

fraternidade, que existia em contextos pré-industriais (no chamado comunismo primitivo). Isso 

se deve ao fato de que o operário se tornou o “homo economicus”6, que condicionou sua vida 

exclusivamente para atingir recompensas materiais fruto de árduo trabalho.  

Dessa forma, destaca Edméia Corrêa Netto, as pessoas estavam mais preocupadas com 

em ter dinheiro e bens para o sustento próprio do que com as relações sociais (e a própria 

compreensão do contexto social a que estavam inseridas), o que impulsionou a pauperização 

coletiva, pois: 

 
As indústrias se expandem, mas simultaneamente ocorre um processo de pauperização 
da população, com aumento descontrolado da mendicância e dos trabalhadores 
empobrecidos e socialmente desprotegidos [...] com a dissolução dos feudos, da 
vassalagem, imensos contingentes é expulso das terras, sem direitos [...]. A 
pauperização do trabalhador empurra, para o mercado produtivo, mulheres e crianças 
em terna idade, cujo envolvimento na luta pela sobrevivência não é suficiente para a 
reprodução digna da vida humana. [...] O processo de organização do trabalho do 
capital tem por finalidade última a expansão e a concentração do próprio capital [...] 
(NETTO, 2010, p. 40-47). 

 

                                                
lugares y las épocas, se encontraba en la situación de tener que vivir casi ‘al día’, perpetuamente amenazada de 
volver a caer más allá del umbral de recursos que permitían un mínimo de autonomia” (CASTEL, 1998, p. 136-
137). 
6O termo homo economicus é definido pela doutrina como “pessoas [que] estão interessadas em ganhos 
financeiros, pura e simplesmente” (CHIAVENATO, 2004, p. 116). O termo apareceu no período do taylorismo 
(aproximadamente 1910), fruto final da Revolução Industrial, sendo confrontado posteriormente pelo conceito do 
homo social resultante da experiência de Hawthorne (abordagem humanística da administração - aproximadamente 
1930).  
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Raymond Williams sustenta que a expansão a todo custo do capitalismo causou a 

implementação da pobreza e sofrimento os trabalhadores rurais e pobres das aldeias, uma vez 

que, segundo o autor: 

 
[...] dentro de uma ordem capitalista, o aumento da produção coexiste com 
desemprego generalizado e miséria substancial. Pois, ao submeter a economia às 
disciplinas do trabalho assalariado e do mercado, o capitalismo expõe o homem a 
novos tipos de perigo, com crises de crédito e de preços. [...] o sistema Speenhamland, 
implementado em 1795, foi [...] tentativa de preservar a ordem social da aldeais, 
subsidiando os salários mais baixos com fundos provenientes das taxas de assistência 
à pobreza [...]. Porém, era um reflexo ético que vinha após um evento claramente 
imoral: uma tentativa de garantir o sustento de todos aqueles trabalhadores e pobres 
que – devido a uma longa sequência de iniciativas de uma mesma classe de 
proprietários, que aumentaram a produção, as propriedades fundiárias e os aluguéis – 
haviam perdido suas moradas e agora estavam desprotegidos (WILLIAMS, 1985, p. 
249-250). 

 

O êxodo rural foi consequência direta do desenvolvimento industrial, pois destaca 

Raymond Williams, com o aumento das leis que regulavam a caça em Londres (com 

estabelecimento de elaborados rituais de tiro e caça para atender a uma elite de proprietários no 

século XIX), por exemplo, a antiga vida campestre do trabalhador rural que por meio da caça 

conseguia alimentar no jantar sua família, foi duramente punida e proibida, o que destruiu os 

costumes do campo, criminalizando condutas que então eram diretamente relacionadas ao 

sustento dos pobres trabalhadores rurais (WILLIAMS, 1985, p. 251-252). 

As falências e confusões da sociedade rural de Londres à época causaram o aumento 

do desemprego, movendo uma grande massa de trabalhadores rurais para os centros onde se 

empregavam ou estavam pagando mais (WILLIAMS, 1985, p. 253). 

Mas o sistema do capitalismo tende a ser mais cruel nas realidades dos países 

subdesenvolvidos, onde o processo de implementação do aludido sistema de produção foi 

conseguido graças à exploração dos recursos naturais e o sacrifício de forças humanas, mediante 

a escravização. 

A estruturação do sistema capitalista nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, 

trouxe um processo de acumulação mais acentuada de bens e que ampliou (e ainda amplia) a 

fosso entre, de um lado, as economias desenvolvidas e, do outro, o imenso número de 

economias periféricas que, ao reproduzirem os padrões de consumo das grandes economias 

desenvolvidas, no “processo de homogeneização do consumo”, vão consolidar o 

subdesenvolvimento, pois consolidam o poder econômico de pequenas minorias privilegiadas, 

em prejuízo à grande massa da população.  
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Essa minoria detentora de todos os privilégios exerce pressão sobre a produção de 

recursos supérfluos, ou seja, aqueles que não possuem importância primária à vida, engolindo 

os pequenos produtores de bens primários (FURTADO, 1983, p. 68-69). 

A desqualificação da população migrada do campo também proporcionou a exclusão 

social e marginalização, uma vez que sem acesso a terra e sem instrução para a recolocação no 

mercado de trabalho, a forma de sobreviver foi a aceitação de subempregos, com rendas muito 

inferiores, o que impediu o acesso a essa grande parcela populacional aos próprios bens 

secundários que o Estado se propôs a produzir. 

A outra consequência advinda desse processo capitalista, de atender aos padrões de 

consumo das grandes economias desenvolvidas, é o desperdício de bens “não reprodutíveis” 

(como a terra, o tempo de vida e a troca qualitativa) para fins comerciais. O desperdício leva à 

má distribuição de bens disponíveis, pois caso fossem os bens distribuídos de forma mais 

igualitária, dentro do sistema capitalista, o crescimento econômico dependeria menos da 

colocação de novos produtos finais (supérfluos) e mais da ampliação do uso de bens conhecidos 

(e de importância primária), o que levaria a menos desperdício (FURTADO, 1983, p. 70). 

O problema do sistema é que se a população rica e desenvolvida é a real beneficiária 

da política de produção dos bens e, por outro lado, a população pobre e subdesenvolvida, com 

taxas de natalidade média muito superior à taxa dos ricos e esta não desfruta do acesso a bens 

primários e secundários, logo a conclusão que se tem é que a manutenção dessa forma de 

produção, em verdadeira “reprodução” dos padrões dos países desenvolvidos, de bens pelos 

países periféricos intensificará cada vez mais a pobreza e o subdesenvolvimento. 

Esse processo conduz à exclusão social, uma vez que a desestabilização econômica, a 

precariedade da condição agrária, produtiva levou a surgir a figura do pobre como se concebe 

na atualidade.  

Pobreza, pela concepção sistêmica, bem como as causas para exclusão social, são 

corolário da desigualdade material e ausência do reconhecimento social, pois ainda que a 

pobreza e miséria são facilmente perceptíveis e reconhecíveis, as causas e os pressupostos que 

as tornam possíveis e que as legitimam socialmente não o são.  

É por essa razão que toda a desigualmente existencial, política e material vem 

acompanhada por mecanismos simbólicos que mascaram e tornam ofuscadas as causas sociais. 

Segundo Jessé Souza (2009, p. 91), a reprodução da desigualdade material em todas as suas 

dimensões (seja econômica, cultural e política) pressupõe um sistemático sistema de 
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“desconhecimento/encobrimento” produzido e reproduzido simbolicamente das suas causas 

efetivas.  

Embora seja evidente o descompasso do sistema de distribuição de bens e a ausência 

de igualização de condições materiais para o subdesenvolvimento, como reais causas da 

pobreza, ideologicamente criou-se um engodo na sociedade de que ser pobre é fruto da ausência 

de esforço ou de trabalho da própria pessoa. 

O que predomina, portanto, é o entendimento de que a pobreza é consequência direta 

de determinando desarranjo social, ocasionado pelas implicações apenas individuais, como 

ausência de força de vontade ou motivação pessoal – concepção malthusiana –, mas não 

tratando o fenômeno da pobreza como sendo um problema coletivo, de classe e do sistema 

capitalista (teoria de Jessé Souza).  

Em outras palavras, solidificou-se na sociedade sentimento de que o determinante pela 

pobreza encontra-se na própria zona individual da pessoa do pobre, ignorando que a existência 

da pobreza se dê a partir de uma realidade coletiva (interacionista). 

Essa concepção de pobreza ligada com a ausência de virtudes individuais, falta de 

força de vontade, preguiça, vagabundagem são expressões adotadas por aqueles que não 

consideram a pobreza como conjugação dos fatores sociológicos, antropológicos e históricos 

(SOUZA, 2009). 

Essa concepção também está relacionada com a ideia de “acumulação primitiva do 

capital” de Karl Marx, segundo a qual desempenha um papel idêntico ao da teoria do pecado 

original desenvolvido na doutrina teológica que consiste na ideia de que todos os homens iguais, 

acumulam bens e enriquecem os que são trabalhadores (industriosos), poupadores 

(parcimoniosos) e inteligentes; já, por outro lado, estão condenados a serem pobres os que são 

preguiçoso, perdulários e incapazes (pouco inteligentes) (MARX, 2008, p. 209-216). 

Longe de ser um fator natural, de ordem biológica, a pobreza reporta-se pela 

construção de caráter histórico e produzido pelas relações sociais determinadas (BOCK, 2010). 

Os vícios apontados anteriormente existem em decorrência da pobreza, mas não são suas 

causas. A estratificação de classes, a ausência de recursos mínimos a todos, não foi algo 

ocorrido ao acaso, mas oportuno para o próprio desenvolvimento do capitalismo, conforme 

apontado. 

Nesse ponto, necessário se faz abrir parênteses sobre o processo de solidificação do 

capitalismo e como este, embora cheio de vícios apontados, ainda é o que melhor funcionou ao 

progresso da humanidade (em termos de ampliação das trocas e intercâmbios de bens e sua 
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consequência direta: o desenvolvimento econômico de parcela significativa da população 

global). Embora tenha sido eficaz quanto ao progresso da humanidade e consolidação de 

potências mundiais, o modo de produção capitalista precisa ser reformulado, mas não 

abandonado, para se possa conviver com os anseios de economia de mercado modelo que 

possibilite a reequiparação social dos excluídos, com pautas voltadas à solidariedade. 

O socialismo, enquanto alternativa paralela ao capitalismo, ou seja, aquele entre as 

várias teorias de organização econômica que possuem como base a ideia de que a administração 

dos bens e modos de produção devem ser delegados a uma autoridade única (estatal), e que esta 

fará a distribuição equitativa dos bens produzidos, de modo que a sociedade se destaque pela 

igualdade de oportunidades e meios para que todos os indivíduos possam se desenvolver 

(NEWMAN, 2005, p. 07), tornou-se uma utopia inatingível. 

Isso porque, o capitalismo encontra-se umbilicalmente agregado à ideia da evolução e 

progresso da humanidade, e também ao próprio sucesso do ponto de vista de expansão e 

ocupação dos habitantes, nos mais variados e distantes espaços geográficos. A ideia é que a 

tradição (que sobreveio de um costume incorporado), derivada das várias tentativas de acertos 

e desacertos, levaram a pequenas tribos desenvolverem, primeiro por necessidade, depois por 

questão de ampliação do poder, as primeiras práticas de mercado, que, segundo Frederich 

Hayek, só se solidificaram com o aparecimento da propriedade privada (HAYEK, 1988). 

As normas criadas por meio das pautas morais que foram se solidificando, na medida 

em que a sociedade reconhecia que aquela norma traria efetiva consequência positiva por meio 

de sua aplicação, foram fruto do reconhecimento e proteção da propriedade privada, ou seja, a 

humanidade atingiu o grau de “civilização” aprendendo a obedecer a normas, frequentemente 

atreladas à proibição de conduzir comportamento humano com base nos instintos. As pequenas 

limitações e de forma coletiva dos institutos (irracionais) levaram a ser possível a ampliação 

dos aspectos de sociabilidade, desenvolvimento do grupo e intensificação das práticas 

comerciais (HAYEK, 1988, p. 29). 

O condicionamento do instinto, por meio das normas ou da moral, não foi algo de fácil 

incorporação, mas, pelo contrário, exigiu dos indivíduos a mudança de suas reações “naturais” 

(individualistas) para espírito de cooperação, o que encontrou forte resistência no início 

(HAYEK, 1988, p. 30). 

O sentido de “ordem” e “organizações factualmente ordenadas” que atendessem às 

necessidades do grupo tiveram que ser apreendidas, por meio da limitação dos sentidos 

sensoriais, e isso demorou centenas de milhares de anos. A ordem de mercado, por meio do 
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incipiente sistema capitalista, seguiu a mesma lógica, qual seja, do grupo escolher 

gradativamente as práticas que possibilitassem sua expansão e também o intercâmbio de 

pessoas estranhas ao grupo, que faziam o elo entre demanda e oferta de produtos (HAYEK, 

1988, p. 33). 

A consequência é que a competição das pessoas se sobrepôs em face da cooperação, 

pois aquela pressupunha um processo de descoberta, de acertos e erros, de superação 

(qualidades diretamente relacionadas com a própria evolução humana), a qual trouxe o 

resultado desejável: a eficiência dos resultados amealhados pelos indivíduos. Já a cooperação, 

deixava estático o desenvolvimento do povo, que, certamente, mantendo-se restrito às antigas 

práticas tribais (comunhão e de ajuda mútua, de segregação em face ao desconhecido, produção 

estritamente vinculado à demanda local), não teria crescido, quiçá sobrevivido com o passar 

dos anos (HAYEK, 1988, p. 33-36). 

Com base nisso, é possível concluir que o processo de solidificação do capitalismo é 

cultural, histórico e moralmente aceito como o mais adequado para a população, porque foi a 

forma que, pela experimentação dos povos antigos, o que passou para os mais modernos até a 

contemporaneidade, melhor trouxe benefícios a nível global, inclusive, a respeito da própria 

paz mundial7.  

As normas, enquanto representações das pautas morais devidamente aceitas e 

reproduzidas, evoluíram para necessariamente atender aos anseios de sobrevivência e 

crescimento das populações. O fato de que as normas foram desenvolvidas para brindar a 

competição, também possibilitou a ascensão e consolidação do capitalismo, rejeitando, até 

mesmo coercitivamente, outras alternativas que não trouxessem o mesmo resultado (com 

eficiência) do sistema posto (HAYEK, 1988, p. 40). O próprio sistema normativo foi cunhado 

sob a base de proteção da propriedade privada e da livre prática mercantil. 

                                                
7Segundo Frederich A. Hayek, a civilização deixava de ter avanços significativos toda a vez que o governo 
restringia a livre propriedade privada, ou controlava (centralizava) a atividade comercial. Segundo o autor: “[...] 
Ao que parece ainda não se desenvolveu nenhuma civilização avançada sem um governo que tenha como objetivo 
principal a proteção da propriedade privada, mas a evolução e o crescimento por esta gerados foram continuamente 
interrompidos por um governo ‘forte’. Os governos suficientemente fortes para proteger os indivíduos contra a 
violência de seus semelhantes possibilitam a evolução de uma ordem de cooperação espontânea e voluntária cada 
vez mais complexa. Contudo, mais cedo ou mais tarde, eles tendem a abusar desse poder e a suprimir a liberdade 
que no início garantiam a fim de impor sua sabedoria supostamente maior e a não permitir que as instituições 
sociais se desenvolvam ao acaso [...] A moderna industrialização não se desenvolveu sob os governos mais 
poderes, mas nas cidades da Renascença italiana, da Alemanha meridional e dos Países Baixos e finalmente na 
Inglaterra que desfrutava de um governo menos intervencionista, ou seja, sob o governo da burguesia e não de 
guerreiros. A proteção da propriedade intelectual e não o controle de sua utilização pelo governo, lançou as bases 
do desenvolvimento da densa rede de intercâmbio de serviços que moldou a ordem espontânea” (HAYEK, 1988, 
p. 53-54). 
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A incorporação de um sistema econômico, ou modo de produção, não pode ser o fruto 

de mera abstração, utilizando-se regras racionalmente impostas e na esperança de serem 

cumpridas, como pretendeu o socialismo, por contrariar todo o desenvolvimento histórico da 

humanidade que gira em torno (e se confunde às vezes) com o próprio histórico do 

desenvolvimento e consolidação do capitalismo. 

O erro da corrente socialista, portanto, reside em tentar compreender que o capitalismo 

foi algo inventado pelo homem, como produto consciente de suas instituições, e que, a partir 

dessa premissa, aceitar o socialismo seria uma opção viável e que poderia ser empregada em 

poucos anos, contrariando a própria essência da humanidade como é conhecida (que preza pela 

competência, desafio, individualismo). 

Embora não se possa acreditar no êxito do socialismo, por se mostrar inviável na 

atualidade, enquanto modo de produção substituto do capitalismo, algumas práticas da vertente 

moderna da corrente do socialismo, que também é chamada de “posições de esquerda” ou 

pautas do “Estado de Bem-Estar Social”, devem ser introduzidas de forma a evitar a total 

iniquidade da parcela da população pobre, vulnerabilizada pelo sistema. 

A lógica do mercado capitalista deve ser repensada (e não destruída), porque a lógica 

da propriedade privada dos meios de produção é que minimamente sustenta a ordem global. 

Nesse sentido, o abandono ao neoliberalismo e a pretensão de “Estado mínimo” podem 

representar um grande começo para a readequação do sistema atual de produção8. 

Apenas o Estado, e não a iniciativa privada, pode introduzir novas pautas de ordem 

moral, no sentido de que, embora ainda necessário, o capitalismo não seja instrumento de 

esmagamento e repressão dos vulneráveis sociais, e também que as práticas comerciais 

(enquanto intercâmbio de produtos e da própria experiência de vida e da força produtiva) sejam 

possíveis inclusive para quem não tenha a qualificação. 

O socialismo pode ter falhado quanto a ser idealista e racionalista ao extremo 

(ignorando toda evolução da própria essência da sociedade moderna e da importância e 

preponderância das práticas comerciais), todavia o ideário altruísta e o senso de solidariedade 

extraídos do socialismo podem ser utilizados pelo Estado como fundamento a ser perseguido, 

no sentido de ser o ente estatal elemento possível de equilibrar a desigualdade crônica causada 

pelo capitalismo em alguns setores sociais. 

                                                
8Até mesmo porque, segundo Loss, Zolet e Pires (2015, p. 130), o “estado mínimo” pregado com a globalização, 
apenas no viés econômico, é incompatível com a democracia e com o ideal de sustentabilidade, “[...] pois as 
decisões, no caso daquela [globalização], em que pese sejam abordadas pela maioria, não expressam a vontade do 
povo, mas são meio pelo qual se inserem os interesses econômicos na ordem jurídico-política, e, no caso desta, a 
visão antropocêntrica impede o deslocamento do centro do homem para os seres vivos”. 
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Nesse sentido, o resgate das bases keynesianas do “welfare state”, segundo António 

José Avelãs Nunes, são de grande valia, uma vez que, embora estejam ligadas à necessidade de 

se diminuir a intensidade e a duração das crises que sazonalmente assolam os países capitalistas, 

podem ser importantes para corrigir o próprio curso do capitalismo. Embora, as bases do 

“welfare state” não tenham corrigido o fosso do problema do subdesenvolvimento, elas 

permitem lançar minimamente as bases de um direito “a uma igualdade razoável”, a ser 

patrocinada pelo Estado (NUNES, 2003, p. 44). 

Cabe ao Estado impor certas regras e certos limites ao “jogo” capitalista, no sentido 

de permitir ao ente estatal implementar a chamada “justiça social”, com a incorporação de 

pautas sociais (políticas públicas) que possam trazer uma melhor igualdade de oportunidades, 

principalmente aos pobres, desqualificados (quando o Estado busca trazer o pleno emprego) e 

também aos idosos e enfermos (seguridade) (NUNES, 2003, p. 45). 

Deve-se, portanto, repensar a ideologia predominante de que a pobreza é condição 

inerente e defeito atribuível à pessoa que não se enquadra à moral amplamente difundida do 

trabalho, do comércio, da exploração das condições materiais que fundou a base da sociedade 

moderna. Fecham-se parênteses.  

A criação dessa ideologia9 de que não é social, mas de ser “natural” (ou naturalizada) 

a questão da pobreza, foi necessária para manter o sistema econômico vigente. Era necessária, 

outrossim, a existência e aumento de uma massa de desempregados para manter os salários 

sempre aquém dos custos básicos para a manutenção de uma vida digna, também era necessário 

impulsionar o êxodo rural, com o consequente distanciamento do local de trabalho em relação 

à moradia, para manter os indivíduos estimulados a perder a noção de pertencerem a um 

conjunto de sujeitos coletivos, por fim, fez-se imperioso criar um sistema de endividamento 

pelo consumo (parcelamento, crediários), para que o dinheiro se multiplicasse por meio de juros 

(HOGGART, 1973, p. 23-32). 

O pobre, pelos padrões contemporâneos, é fetiche do capital, é elemento oportuno que 

haja a massa de oprimidos que, pela falsa ilusão de haver a possibilidade de ascensão social 

pelo trabalho, submetem-se a situações de subcidadania, exclusão social e marginalização. 

                                                
9Ideologia aqui é tratada a partir de uma visão marxista do termo, definida, por Marilena Chauí, como “[...] um 
corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 
regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as 
diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a 
partir das divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças/ como 
de classes [...]” (CHAUI, 1997, p. 43).  
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Para Friedrich Müller, a exclusão social divide-se em duas vertentes (partindo da 

classificação quanto ao que se denomina de sistemas funcionais vitais): exclusão social 

primária, onde se localizam as grandes porções da população que sempre foram dependentes 

das prestações materiais, e exclusão social secundária, representada por segmento da população 

que, a partir de um dado momento, passaram a necessitar de prestação materiais (MÜLLER, 

2002, p. 573). 

A exclusão social é um fenômeno que assombra os Estados modernos e se incutiu nas 

democracias contemporâneas, e que aflige não somente as minorias e grupos vulneráveis, mas 

também a grande maioria da população, com a ausência de efetivação do direito à saúde (diante 

a precariedade do sistema de saúde estatal), educação de péssima qualidade, ausência de 

moradias e alimentação adequadas, além de inúmeros outros problemas sociais (PUCHMANN, 

2004, p. 33). 

A exclusão social representa obstáculo para se ter um tratamento igualitário entre as 

pessoas, o que viola diretamente o princípio da igualdade, porque não se tem a mínima 

possibilidade de haver a igualdade substancial, quando o excluído se encontra ausente ou à 

margem da proteção do Estado. A forma de combate a esse problema se dá por meio da inclusão 

social (VILAS BÔAS FILHO, 2009, p. 335). 

A ideia de inclusão social, para Rossana Teresa Courioni, consiste na preocupação 

com a defesa da igualdade de oportunidades indistintamente a todos, pressupondo o acesso a 

bens e serviços públicos (CURIONI, 2003, p. 423). 

Segundo J. D. Sachs, altos níveis de desigualdade aparecem em diversos países e é 

ligado ao baixo crescimento econômico que se verifica a médio e longo prazos, impactando 

negativamente no bem-estar social da população daquele país. Países com alto nível de 

desigualdade estão diretamente relacionados com aqueles que possuem menores investimentos 

em capital humano (educação), o que propicia a criação de entraves à mobilidade social, bem 

como impede que parte da população possa empreender e ocupar trabalhos de melhor 

remuneração (SACHS, 2006). 

Celso Furtado destaca: 

 
[...] O fundo do problema é simples: o nível de renda da população dos países cêntricos 
é, em média, cerca de dez vezes mais elevado que o da população dos países 
periféricos. Portanto, a minoria que nestes países reproduz as formas de vida dos 
países cêntricos deve dispor de uma renda cerca de dez vezes maior que a renda per 
capita do próprio país. Mais precisamente: a parcela máxima da população do país 
periférico em questão que pode ter acesso às formas de vida dos países cêntricos é de 
dez por cento. Nesta situação limite, o resto da população (90 por cento) não poderia 
sobreviver, pois sua renda seria zero (FURTADO, 1983, p. 72). 
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A evolução do sistema de consumo, da forma apresentada, ou seja, em universo de dez 

pessoas uma pessoa com privilégios contra nove sem acesso aos bens, vai ampliar o fosso de 

excluídos, e constituirá um fator de peso na própria manutenção do sistema, que, sem que 

ocorram mudanças substantivas, ocasionará o colapso, materializado por fome generalizada, 

guerras, rupturas abruptas de sistema (FURTADO, 1983, p. 74-75). 

Cerca de 803 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente, ou estão perto de estar, 

em situação de pobreza (considerada pela ONU aquelas pessoas que vivem com até 1,90 dólar 

por dia), segundo consta do relatório anual do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), apresentando no ano de 2016. Esse número representa onze por cento da 

população mundial (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PREOGRAMME, 2016). 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2016 

cerca de 9,6% dos lares brasileiros vivem com renda mensal de até 1/4 do valor do salário 

mínimo (IBGE, 2016).  

As mudanças a serem tomadas, em sentido de orientar o desenvolvimento, devem 

partir para garantir acesso mais igualitário de bens, implementando as formas coletivas de 

consumo e reduzindo o fator de desperdício, impondo, inclusive, a diversificação dos padrões 

aquisitivo de bens, num necessário resgate, sobretudo, da própria cultura alimentar de cada país 

(FURTADO, 1983, 74). 

O desenvolvimento social, e a diminuição da exclusão social, deverão ser atingidos no 

Brasil por meio de inclusão de programas de proteção social, combinado com estratégias de 

empregos apropriados a cada grupo social, dando concretude ao modelo de Estado de Bem-

Estar Social, como sistema econômico-político possível. 

Na frente do desenvolvimento de programas de proteção social estão o fornecimento 

de um sistema adequado de saúde, educação e fornecimento de condições materiais para 

alimentação adequada, dentre outros. 

1.2 AS RAÍZES DA POBREZA NO BRASIL 

 
Ao analisar a história moderna, percebe-se que a partir do desenvolvimento do 

capitalismo, por meio da Revolução Industrial, existe uma relação direta entre heterogeneidade 

tecnológica, desigualdade na produtividade do trabalho nas zonas rurais e urbanas, crescimento 

da população que vive em nível de mera subsistência e crescimento do sub-emprego nas cidades 

(FURTADO, 1983, p. 77). 
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O ponto de origem do subdesenvolvimento no Brasil, para Celso Furtado, reside no 

aumento da produtividade, com a criação de métodos mais eficientes de produção para atender 

a aceleração do processo de acumulação. Essa eficiência de produção, na lógica capitalista, 

repercutiu de forma distinta nos países centrais (que dominavam o processo de industrialização) 

e países periféricos (ou colonizados). Enquanto naqueles o capitalismo industrial levou a 

especialização dos métodos produtivos (criação de tecnologias), nestes (que se inclui o Brasil) 

o progresso técnico foi irrelevante, que desencadeou na alienação das reservas de recursos 

naturais não reprodutíveis (FURTADO, 1983, p. 78-79). 

Nos países desenvolvidos por serem os fatores clássicos de produção escassos (como 

a terra arável), o governo foi forçado a desenvolver antes de mais nada o “fator trabalho”, os 

recursos humanos, o estabelecimento de uma classe política organizada, e o aparecimento de 

mercado interno sólido, ante o estabelecimento de população economicamente ativa. Por meio 

do fator trabalho, ou seja, por meio da formação de cidadãos qualificados e conscientes, criou-

se a capacidade de aplicar os processos organizacionais e tecnológicos para minimizar o 

problema da escassez de terras e recursos naturais (AMMANN, 2014, item 2.5.1, 1o parágrafo). 

Enquanto nos países centrais o excedente produzido pelas trocas comerciais era 

reempregado ao desenvolvimento tecnológico e de melhora de infraestrutura econômica e 

social, nos países periféricos o excedente era destinado a financiar a difusão dos novos padrões 

de consumo ditados pelos países centrais (FURTADO, 1983, p. 79). 

A difusão de padrões de consumo nos países periféricos era restringida a uma minoria, 

que dependia da manutenção de uma estrutura agrária latifundiária, com abundância de mão-

de-obra barata, sendo mantida sob o controle de uma elite nacional e internacional, com aval 

das instituições burocráticas do próprio Estado. O excesso obtido pelo aumento da 

produtividade se revertia ao consumo do grupo privilegiado que aumentou substancialmente 

sua renda (FURTADO, 1983, p. 79). 

O sistema econômico que se constituiu no Brasil, destaca Celso Furtado, era incapaz 

de gerar internamente crescimento social e de infraestrutura com base nos excedentes gerados 

pelas trocas comerciais, mas esse sistema não se confundia com o feudalismo, pois, segundo o 

autor: 

 
A natureza puramente contábil do fluxo de renda dentro do setor açucareiro tem 
induzido muita gente a supor que era essa uma econômica do tipo semifeudal. O 
feudalismo é fenômeno de regressão que traduz o atrofiamento de uma estrutura 
econômica. Esse atrofiamento resulta do isolamento imposto a uma economia, 
isolamento que engendra grande diminuição da produtividade pela impossibilidade 
em que se encontra o sistema de tirar partido da especialização e da divisão do trabalho 
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que lhe permite o nível da técnica já alcançado. Ora, a unidade escravista (estabelecida 
no Brasil) pode ser apresentada como um caso extremo de especialização econômica. 
Ao inverso da unidade feudal, ela vive totalmente voltada para o mercado externo 
(FURTADO, 2000, p. 54). 

 

O processo de colonização do Brasil é resumido, pelo historiador Eduardo Bueno, pela 

patente exploração das riquezas minerais e do solo, da ausência da formação identitária de uma 

nação, pois: 
 

[...] com a colonização [...] vieram a devastação das matas, a escravização indígena 
em larga escala, os desatinos do monopólio e da monocultura, a infâmia inominável 
do tráfico negreiro, a vertigem do lucro fácil, o latifúndio, a pirâmide social 
exclusivista, a ganância desenfreada – vícios eu o Brasil, em vez de sanar, incorporou 
(BUENO, 2010, p. 47). 

 

A história da pobreza e desigualdades regionais no Brasil, por seu turno, inicia-se bem 

antes, já no século XVI, com Dom João III, rei de Portugal, que, para fins de consolidação e 

povoação do Brasil (recém-descoberto), divide o território descoberto em 14 partes, 

distribuindo-as para 12 fidalgos da Corte portuguesa. Esses 12 donatários receberam vastas 

porções de terras, com cerca de 250 quilômetros de largura, e extensões que variavam de 180 a 

600 quilômetros, com poderes quase absolutos de povoar, legislar, administrar, cultivar a terra 

etc. (AMMANN, 2014, item 3.1, 2o-3o parágrafos). 

O potencial extrativista brasileiro é desenvolvido, portanto, pelo espírito “aventureiro” 

do colonizador, invocando a distinção terminológica de Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 

44), que estabelece dois princípios básicos que regem a atividade humana no domínio da 

natureza: tipo aventureiro e tipo trabalhador.  

Para o tipo de colonizador aventureiro o ideal é atingir a vantagem final, sem passar 

por qualquer estágio inicial ou intermediário, ou seja, quer colher o fruto sem antes ter plantado 

a árvore. O tipo aventureiro não vislumbra limitações fronteiriças e sempre quer mais, mesmo 

sacrificando, a longo prazo, bens insubstituíveis (HOLANDA, 1995, p. 44). 

Já o tipo colonizador trabalhador, ao contrário, vislumbra o longo caminho a ser 

seguido e, também, todas as adversidades que encontrará, para depois de um lento e contínuo 

esforço, atingir seus objetivos. Sabe minimizar desperdício de recursos e tira proveito máximo 

daquilo que os outros teriam por insignificante. Seu espectro é restrito, prefere concentrar seus 

esforços em uma determinada parcela, ao invés da compreensão do todo. Este tipo atribui valor 

moral positivo às características da responsabilidade, estabilidade, previdência etc., sendo 

rechaçados os vícios da audácia, imprevidência, irresponsabilidade, vagabundagem de nítida 

relação com a concepção “espaçosa” do mundo, do tipo aventureiro (HOLANDA, 1995, p. 44). 
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Embora Sérgio Buarque de Holanda alerte que esses tipos fogem do espectro e 

definição racionais (não se tratam de conceitos científicos) e que ambas as características 

podem se misturar em determinado contexto geográfico e social, ele reconhece a importância 

de realizar este paralelo, mormente para a compreensão dos homens postos em determinados 

conjuntos sociais e também ao conceito de evolução das sociedades que tiveram um ou outro 

tipo como agente colonizador (HOLANDA, 1995, p. 44-45). 

O tipo trabalhador pouco teve importância (ou foi nula a importância) no tocante à 

colonização do Brasil, pois todo o sistema produtivo foi voltado à pouca disposição para o 

trabalho. Essa ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos e da exploração 

extrativista vegetal e mineral no Brasil, foram manifestações mais cruas do espírito de aventura: 

 
E no entanto, o gosto de aventura, responsável por todas essas fraquezas, teve 
influência decisiva (não a única decisiva, é preciso, porém, dizer-se) em nossa vida 
nacional. Num conjunto de fatores tão diversos, como as raças que aqui se chocaram, 
os costumes e padrões de existência que nos trouxeram, as condições mesológicas e 
climatéricas que exigiam longo processo de adaptação, foi o elemento orquestrador 
por excelência. Favorecendo a mobilidade social, estimulou os homens, além disso, a 
enfrentar com denodo as asperezas ou resistências da natureza e criou-lhes as 
condições adequadas a tal empresa (HOLANDA, 1995, p. 46). 

 

O início da colonização foi marcado pelo desrespeito aos povos e tribos nativas que 

tiveram dilacerados seus territórios pelas marcações arbitrárias dos portugueses, que sem 

qualquer critério invadiam (e também uniam) tribos distintas que, não raras vezes, guerreavam 

entre si.  

Também tiveram consequências nefastas para a população brasileira o legado da 

estrutura fundiária, técnicas nocivas de extrativismo vegetal e animal, a consecução de objetivos 

meramente mercantilistas, monocultura, trabalho escravo, estabelecimento de discriminações 

de raças (casa-grande e senzala) etc. (AMMANN, 2014, item 3.1, 5o-6o parágrafos). 

A história da pobreza está ligada ao desenvolvimento de monoculturas em grandes 

latifúndios, que não possibilitaram a distribuição de renda, nem ascensão social. Também 

levaram a uma urbanização descontrolada, que gerou inchaço nas cidades e aumento da 

pobreza.  

A primeira monocultura desenvolvida no Brasil foi a cana-de-açúcar. Esta cultura foi 

importada por Martin Afonso de Souza em 1532, tendo encontrado no Brasil terreno fértil para 

prosperar, pois o litoral nordestino, com destaque os Estados de Pernambuco e Bahia, eram 

ricos em solo fértil, em decorrência das matas densas que lá existiam, sendo que os donatários 

daquelas capitanias começaram a desmatar tudo o quanto podiam para preparar o solo e realizar 
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o plantio dessa cultura que estava em evidência no contexto europeu. Nascia a primeira 

monocultura brasileira, voltada a atender os mercados internacionais10. 

O ciclo da cana foi desenvolvido e implementado no Brasil às custas do trabalho 

escravo e da utilização de mão-de-obra indígena e africana, sendo utilizado um número de pelo 

menos 80 escravos por engenho. Em ordem crescente as três maiores áreas de concentração da 

economia açucareira no Brasil foram Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Pernambuco possuía 

296 engenhos e Bahia, mais de 260. Por seu turno, em 1799, o Rio de Janeiro Contava com 619 

unidades de produção (PRADO JR., 2011, p. 151).  

Se na Região Nordeste a exploração de mão de obra indígena e escrava foi necessária 

para implementar a monocultura do açúcar, na Região Sudeste, o movimento que explorou e 

dizimou as populações de nativos foi o das Bandeiras. Em sua fase ofensiva (1610-1750), “as 

bandeiras” eliminaram inúmeras reduções jesuíticas, inclusive criadas pelas missões 

espanholas, matando, em estimativa, mais de meio milhão de nativos (BUENO, 2010, p. 66). 

A saga do desbravador bandeirante estava ligada à realização do sonho de encontrar 

ouro e os metais preciosos, o que levou, inclusive, a modificação paulatina do centro da 

colonização portuguesa do Nordeste para o Sudeste, local de ricas jazidas de ouro e metais de 

grande valor. 

No ápice da Revolução Industrial, o colonizador português encontrou, nas densas 

matas da Amazônia, a oportunidade de lucrar por meio da extração do látex pelos nativos e o 

potencial industrial que essa matéria prima traria para atender ao crescente avanço industrial 

dos países europeus. 

A exploração da borracha no Brasil viveu seu apogeu entre 1879 e 1912, quando a 

atividade se tornou muito lucrativa, ante a elevada demanda internacional que aumentou o 

preço. Neste período, a região da Amazônia era a única região do mundo a produzir o látex, 

sendo esta matéria prima responsável por quase 40% de toda a exportação brasileira 

(AMMANN, 2014, item 3.1, 35o-37o parágrafos). 

A queda dos preços e da demanda da borracha brasileira no cenário internacional, 

desencadeada pela guinada de produção deste produto pelos ingleses, impulsionou o 

                                                
10Safira Bezerra Ammann destaca que o ciclo da cana de açúcar no Nordeste prosperou por múltiplos fatores, 
dentre eles: “[...] a) a cultura da cana é um processo que se efetiva de modo rápido, chegando ao corte a partir do 
segundo ano após sua plantação; b) o solo de massapé do litoral dessa região revelou-se propício ao seu cultivo; 
c) a localização do Nordeste representou um ponto estratégico e facilitador para a comercialização da cana, vez 
que permitiu o rápido escoamento do produto para os mercadores consumidores europeus; d) os preços auferidos 
na Europa tornaram o produto a base de sustentação dessa economia durante os séculos XVI e XVII” (AMMANN, 
2014, item 3.1, 10o parágrafo). 
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desenvolvimento e implemento do cultivo da monocultura do café, que gerou um dos maiores 

impulsos da economia brasileira, desde a metade do século XIX até a década de 1920 

(AMMANN, 2014, item 3.1, 43-44o parágrafos). 

À medida que a cultura do café se desenvolvia, propagando-se pelas regiões da 

Baixada Fluminense, passando a alcançar o rio Paraíba do Sul, demandou a derrubada de grande 

extensão de florestas, e a intensificação do uso da mão-de-obra escrava, a qual foi estimada em 

quase um milhão de escravos africanos (AMMANN, 2014, item 3.1, 46o parágrafo). 

As pressões abolicionistas determinaram a modificação do uso do capital humano 

escravista, para a utilização da mão-de-obra de imigrantes europeus, sobretudo italianos, que 

vinham da Europa com a promessa de repartição dos lucros da produção agrícola, mas, na 

prática, submetiam-se a situações degradantes, em sistema de trabalho que mal pagava a própria 

subsistência (BUENO, 2010, p. 274-275). 

Com a crise mundial de 1929, houve o declínio da produção do café, sendo que metade 

da capacidade produtiva desta cultura foi revertida para outras culturas, sobretudo o algodão 

que experimentou altos preços durante a crise mundial.  

O algodão se sobressaiu principalmente no Maranhão, o que até os primeiros anos do 

século XX, Pernambuco e Bahia haviam conquistado lugar de destaque no comércio 

internacional do algodão, o que perdurou até o momento que os Estados Unidos começaram a 

utilizar modernas técnicas de produção, as quais aumentaram a oferta e fizeram cair o preço do 

produto (PRADO JR., 2011, p. 155-157). 

O latifúndio surgiu no Brasil pela conveniência de existir vastos terrenos férteis e a 

necessidade de atendimento do mercado europeu, ou seja, foi pela circunstância de não se achar 

na Europa industrializada produtos típicos de países quentes, o  que fomentou a expansão desse 

sistema agrário em território nacional. 

Percebe-se claramente o impacto de que, enquanto nos países centrais (Europa e 

América do Norte) a produção teve que se contentar (e fomentar) a agricultura de subsistência, 

no Brasil, pouco se importou no fomento da agricultura local de subsistência, já que os 

latifúndios e as monoculturas eram a forma mais rápida de atender (e lucrar) à demanda 

europeia de produtos tropicais, como o açúcar, a borracha, o algodão e o café. 

A grande quantidade de terras férteis e subutilizadas tornou a grande propriedade rural 

a verdadeira unidade de produção por muito tempo no Brasil. Havia a necessidade de se resolver 

o problema do trabalho: 
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Pode-se dizer que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no 
desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, 
eventualmente, prestimosos colaboradores na indústria extrativa, na caça na pesca, em 
determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, 
porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais 
(HOLANDA, 1995, p. 48). 

 

O trato com a terra pelo colono no Brasil, com os engenhos de cana, não poderia sequer 

ser chamado de “agricultura” propriamente dita, porque esta pressupõe que o agricultor tenha 

um carinho no trato do plantio de determinada cultura, explore de maneira a obter o proveito 

da terra, sem perder de vista a necessidade de se manter o solo protegido para as próximas 

colheitas.  

Com a cana de açúcar o que se viu, todavia, foi a utilização de métodos devastadores 

e rudimentares, sendo que a grande lavoura canavieira tinha natureza predatória, com gasto de 

terra que levava à ruína com o passar dos anos. Nessa economia agrária, pode-se afirmar que 

os métodos maus, ou seja, aqueles rudimentares e com nítida natureza danosa, sobrepunham-se 

aos bons métodos (HOLANDA, 1995, p. 49). 

Uma das consequências da escravidão e do aumento desenfreado das monoculturas e 

latifúndios residiu na quase ausência de qualquer esforço do colono no sentido de cooperar com 

demais atividades produtoras, sendo que faltou para o êxito do labor produtivo no Brasil foram 

os elementos empreendedores (HOLANDA, 1995, p. 59). 

A falta de espírito de cooperação também motivou a ausência do estabelecimento de 

outras culturas ou organização social, que pudessem fazer frente ao domínio quase exclusivo 

dos grandes produtores: 

 
Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível 
que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de 
qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase 
sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes 
precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, 
faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, 
por essa época, uma acentuação singularmente energia do afetivo, do irracional, do 
passional, e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades 
ordenaras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o contrário do 
que parece convir a uma população em vias de organizar-se politicamente 
(HOLANDA, 1995, p. 61). 

 

No Brasil não existia um tipo humano estabelecido no meio termo entre os meios 

urbanos e as propriedades rurais destinadas às monoculturas exportáveis, pois a estabilidade 

dos domínios agrários sempre foi vinculado à produção natural que se podia extrair do solo, 

não havia espaço para outro tipo de engenhosidade humana.  
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O desperdício das áreas agricultáveis determinou o fluxo de deslocamento dos núcleos 

de povoamento rural e a formação, em substituição, de gigantescas áreas desabitadas, com 

população dispersa e mal apegada à terra (HOLANDA, 1995, p. 88). 

Essa apropriação da terra por uma minoria da população brasileira, constituiu um 

sistema constritivo que proporcionou um duplo objetivo: a) disciplinou o trabalho, com 

métodos exploratórios de mão-de-obra (escravidão, por exemplo), sem os quais a produtividade 

seria bem menor; b) limitação do acesso ao consumo dos bens produzidos a grande massa que 

trabalha, já que, do contrário, não se criaria o excedente. 

Se, de um lado, o trato com a terra, via o sistema da monocultura latifundiária, não 

trouxe investimentos e retornos quanto à formação de capital humano, uma vez que trouxe 

concentração de renda de uma minoria, com o sacrifício dos escravos e dos nativos, por outro, 

o processo de industrialização brasileiro também não possibilitou o desenvolvimento social. 

A industrialização foi marcada pela abolição dos escravos e a chegada dos colonos 

europeus no território nacional, a partir de 1885. Estes colonos trabalhavam e recebiam salário, 

o que permitiu o desenvolvimento de algum tipo de consumo de produtos da indústria por eles 

(PIERUCCI; et al., 2007, p. 264) 

Nessa fase, a indústria era de caráter local. Não havia estabelecimentos fabris 

modernos, exceto o da indústria têxtil, a qual, segundo dados da época, em 1889, 636 

estabelecimentos industriais empregavam 54.169 operários no Brasil, sendo que 60% desses 

trabalhadores estavam na indústria têxtil, 15% no da alimentação; 10% de produtos químicos 

análogos; 4% na indústria de madeiras; 3,5% na de vestuários e objeto de toucador e 3% na 

metalurgia (PIERUCCI; et al., 2007, p. 264-265). 

Os dados da época (1907-1920) demonstraram que a despeito de existir no Brasil 

ampla atividade manufatureira era em grande parte realizada na forma de Produção Simples de 

Mercadorias, operados pelos próprios donos e familiares, com eventual auxílio de empregados. 

A produção para o mercado externo era limitada, sendo que toda a demanda por produtos 

industrializados e maquinários era abastecida pelas importações (PIERUCCI; et al., 2007, p. 

265). 

Nessa época a maior população ainda era rural, que fazia agricultura de subsistência, 

sendo que o excedente agrícola era para abastecer o mercado local e das cidades próximas às 

áreas campestres (PIERUCCI; et al., 2007, p. 266). 

O processo de industrialização e a consequente urbanização foi decorrente de um 

crescimento intenso da demanda por produtos importados, que tendia a ser muito superior à 
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disponibilidade de divisas do país. Esta se encontrava limitada, de início, pela crise mundial de 

1929 (que reduziu a demanda mundial por produtos brasileiros), e, após a Segunda Guerra 

Mundial, pelo período do pós-guerra, pelo fato do Brasil dispor de um número restrito de artigos 

de exportação, todos estes eram mercadorias coloniais (PIERUCCI; et al., 2007, p. 277). 

Destaca Antônio Flávio de Oliveira Pierucci: 

 
[...] Em 1952, por exemplo, o café respondia por 73,7% da receita de exportações, 
vindo a seguir o cacau com 2,9%, o algodão com 2,5%, o pinho com 2,3%, o arroz 
com 1,9%, etc. [...] Impunha-se desta maneira a substituição de importações como 
condição básica para a continuidade do processo de industrialização. Cumpria 
produzir no país os novos produtos (de consumo), os equipamentos e as matérias-
primas que não podiam ser importados (PIERUCCI; et al., 2007, p. 277). 

 

A modificação da indústria brasileira, de manufatura para produtos industriais, foi 

conseguida graças ao apoio financeiros dos Estados Unidos, após a promessa nacional de 

apoiarem os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Dentre os investimentos em 

infraestrutura estão a construção da Siderúrgica Nacional, que deu um salto de produção de 

derivados de minério de ferro, o que reduziu a dependência do Brasil no cenário internacional. 

Todo esse processo de desenvolvimento capitalista mediante a industrialização 

repercutiu para transformações amplas da estrutura de classes e da estrutura de dominação, e a 

consequente modificação de relacionamento entre classes e entre Estado e sociedade 

(PIERUCCI; et al., 2007, p. 290). 

O Brasil desse modo foi um mundo totalmente criado para a que o capitalismo 

industrial se expandisse, mas a custa do endividamento externo, bem como pelo incremento da 

concentração social de renda, diante a forte tendência a importar. 

Segundo Celso Furtado, sobre a industrialização mal estruturada do Brasil afirma: 

 
[...] A ninguém escapa que nossa industrialização tardia foi conduzida no quadro de 
um desenvolvimento imitativo que reforçou a tendências atávicas da sociedade ao 
elitismo e a exclusão social. [...] Víamos a inflação não como um fenômeno 
monetário, na linha do FMI, mas prioritariamente como uma luta pela distribuição de 
renda. A diferença entre os dois enfoques está em que a visão monetarista condiz a 
uma política deflacionista e recessiva que favorece certos setores sociais, em 
detrimento da massa de assalariados (FURTADO, 2002, p. 27-29). 

 

A vitória da doutrina do FMI afundou o Brasil em recessão de elevado custo social, 

que, sob pretexto de curar-se uma inflação de preços altíssima, realizou forte endividamento 

externo e subdesenvolvimento, já que o direito gasto com o pagamento da dívida externa 
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impossibilita que o país tivesse uma poupança interna para fazer frente aos investimentos em 

setores estratégicos e no próprio capital humano (investimentos sociais). 

Nesse contexto, o crescimento do setor industrial brasileiro ligado a atender o mercado 

interno, não foi suficiente para provocar modificações significativas da estrutura ocupacional 

do país, pois a industrialização não favoreceu o sistema de subsistência, mas sim fomentou a 

indústria que tinha como meta reproduzir os produtos internacionais para atender ao consumo 

das classes mais elevadas. 

O germe da crise social, e da pobreza setorial do Brasil, encontra respaldo no chamado 

“longo período de crescimento industrial” que se prolongou por mais de meio século (a partir 

de 1930), onde o Brasil acumulou uma dívida externa descomunal, somado pelo endividamento 

interno que acarretou desordem das finanças do Estado (FURTADO, 2002, p. 34). 

Só que não foi só a industrialização tardia e aplicada para a produção de produtos 

supérfluos a única responsável pelo subdesenvolvimento, mas sim foi decorrente da escolha das 

autoridades públicas da manutenção das elites agrícolas com o implemento do agronegócio de 

modelo exportador. 

Para Edelberto Torres Rivas, a economia agrária brasileira, nesta etapa, nem se 

modernizou plenamente, nem foi substituída em profundidade por uma economia industrial. É, 

outrossim, produto de uma simbiose entre os setores mais atrasados do setor agrário, que apoia 

o monopólio da terra, e na manutenção da contradição que o capitalismo brasileiro não 

conseguiu resolver no campo: o empobrecimento permanente dos camponeses. Na estrutura 

dominante, os resquícios de uma oligarquia ainda estão firmes na luta de manutenção da 

propriedade latifundiária (SORJ; CARDOSO; FONT, 2008, p. 289). 

As políticas de exportação de produtos agrícolas são diretamente responsáveis pela 

maior parte da pobreza e exclusão social, sobretudo nas zonas rurais, porque a prática da 

exportação dos produtos ocasiona o agravamento do fornecimento de alimentos à população 

local, sendo também ligado a exportação agrícola os baixos salários pagos pela produção 

(ABREU; BARBOSA, 2009, p. 27). 

Para se ter ideia do problema enfrentado, no ano de 1982 o Brasil detinha para 

exportação da cultura de soja 8,2 milhões de hectares de terra, para a produção de forragem 

para engorda de 40 milhões de porcos. Nesta mesma área, caso fosse cultivado o feijão, seria 

suficiente para alimentar aproximadamente 35 milhões de brasileiros, ou, caso fosse plantado 

milho, seria suficiente para alimentar 59 milhões de brasileiros (ABREU; BARBOSA, 2009, p. 

27-28). 
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O simples aumento de produção de alimentos, com base no que foi apurado, não faz 

frente para fins de redução de pobreza e da fome, pois para que isso aconteça realmente, os 

pobres e excluídos precisam ter renda e empregos suficientes para a sobrevivência.  

O êxodo rural foi também um dos grandes problemas que os países subdesenvolvidos 

como o Brasil enfrentaram, porque o número de empregos nas cidades não cresce em proporção 

iguais ao êxodo rural, formando um exército sobressalente de trabalhadores desqualificados de 

reserva, que contribui para o aumento da pobreza e exclusão social. 

 

1.3 A FOME COMO SINTOMA DA POBREZA 

 
Para Flavio Luiz Shieck Valente, fome representa “deterioração do estado de saúde 

e/ou desempenho produtivo e social de indivíduos resultante de uma ingestão de alimentos ou 

em baixa qualidade ou do tipo errado, ou ambos” (VALENTE, 1989, P. 50). 

A fome relaciona-se diretamente com a pobreza, sendo a pobreza ser frequentemente 

medida pela fome. A fome, como causa de pobreza de uma determinada sociedade, pode ser 

compreendida, segundo o aludido autor, por meio de três “dimensões”. 

Na primeira dimensão encontram-se quatro níveis de profundidade de análise, quais 

sejam, “sintomas ou sinais”, “causas imediatas”, “causas mediatas” e “causas básicas” 

(VALENTE, 1989, p. 55-57). 

Na segunda dimensão, encontram-se as chamadas “causas históricas”, “causas 

tecnológicas e ecológicas”, “causas econômicas”, “causas culturais e ideológicas” e “causas 

políticas” (VALENTE, 1989, p. 57-58). 

Na terceira dimensão encontram os “níveis de ingestão inadequada de alimentos” por 

indivíduo como um problema ocasionado pela má distribuição de alimentos (causas mediatas) 

(VALENTE, 1989, p. 58). 

Pelo corte temático que se dará no presente trabalho, concentrar-se-á na primeira 

dimensão, e ne seus quatro níveis de profundidade de análise, conforme bem delineado no 

gráfico abaixo: 
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Figura 2- Causas básicas, mediatas e imediatas da fome 

 
Fonte: Valente (1989, p. 56). 

 

As causas básicas da fome no Brasil, consoante demonstrado no item anterior do 

presente trabalho, relaciona-se diretamente nas contradições da estrutura econômica, do modelo 

“agroexportador” e do distanciamento da produção alimentar da população carente, ou que mais 

necessita de ser provida pelos itens básicos alimentares.  

Consoante destaca Flavio Luiz Shieck Valente, aludidas contradições, somadas com 

as inter-relações dentro da economia, e as relações entre economia e superestrutura ideológica 

e política dão densidade do volume da população que sofre de fome atualmente na realidade 

brasileira (VALENTE, 1989, p. 57). 
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Enquanto as causas básicas da fome são relacionadas à estrutura econômica, e a 

ideologia dominante, as causas imediatas estão ligadas à ingestão inadequada de nutrientes e 

as doenças decorrentes dessa ingestão incorreta. 

A inexistência de acesso igualitário aos nutrientes que compõem uma alimentação 

adequada, fecha o ciclo das causas mediatas e determinantes para a existência de fome. 

É mais sensível a relação entre pobreza e fome quando se compara as causas mediatas 

da fome, ocasionadas pela doenças e ingestão inadequada de alimentos, tudo ocasionado pelos 

fatores de acesso desigual a mercadorias, serviços e recursos entre indivíduos ou grupos de 

indivíduos.  

Além da alimentação, destaca-se que a ausência de habitação, uso e consumo de água 

potável, educação e serviços de saúde como fatores diretamente relacionados às causas 

mediatas, e ligadas à condição social experimentada por determinada pessoa (VALENTE, 

1989, p. 55), pois, segundo Celso Furtado: 

 
Podemos abordar o problema da pobreza de ângulos diferentes. Três são as dimensões 
que têm preocupado os estudiosos da matéria: 1) a questão da fome endêmica, que 
está presente, em graus diversos, em todo o mundo; 2) a questão da habitação popular, 
que em alguns países já encontrou solução; e 3) a questão da insuficiente de 
escolaridade, que contribui para perpetuar a pobreza (FURTADO, 2002, p. 12). 

 

Com base nisso, é possível afirmar que os sintomas da fome se manifestam de maneira 

diferente a depender do nível social ocupado pela pessoa. Se comparar os dados do IBGE – 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, no 1º trimestre de 2017, o rendimento 

médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou 

mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, foi estimado em 

R$ 2.110,00 (BRASIL, 2017a). 

À população pobre, portanto, é sentida de forma mais evidente a fome, já que o 

rendimento apurado no Brasil não consegue fazer frente ao acesso à alimentação adequada, 

porque, com base na previsão estimada pelo DIEESE – Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos, para abril de 2017, o salário mínimo necessário para 

atender a uma pessoa e família de até mais 3 integrantes seria de R$ 3.899,66 (DIEESE, 2017). 

Some-se ao fato que somente para pagar o valor da cesta básica individual, a pessoa 

teve que desembolsar, em abril de 2017, o valor de R$ 397,27 (valor este calculado pela média 
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das 27 capitais apuradas pelo DIEESE) (DIEESE, 2017). E, por fim, para o pagamento de tarifas 

públicas o brasileiro gastou em abril de 2017 o valor médio de R$ 430,77.11 

Assim, se para sobreviver é necessário que exista rendimento médio no grupamento 

familiar de 4 (quatro) pessoas de R$ 3.899,66, mas a renda média nacional do economicamente 

ativo apurado, no mesmo período, pelo IBGE foi de R$ 2.110,00, ou seja, existe déficit 

financeiro que aumenta o fosso de pobreza, e aumenta as chances do risco do fenômeno da 

fome endêmica12. 

Ainda, outro problema que determina a exclusão do acesso à alimentação adequada 

aos pobres é que, consoante dados do IBGE, a massa de desocupados (sem qualquer 

rendimento), no Brasil, no 1º trimestre de 2017, foi estimada em 13,7%. Este indicador, segundo 

constou da pesquisa, apresentou elevação de 1,7 % em relação ao trimestre anterior (12,0%). 

Quando comparada com o 1º trimestre de 2016 (10,9%), a taxa aumentou 2,8 pontos percentuais 

(BRASIL, 2017). 

Desse modo, há, em números absolutos, 13,7% de pessoas em risco real de 

engrossarem os números das pessoas que se encontram em pobreza e estado do fome no Brasil. 

Os números vêm aumentando, com base no aumento da crise econômica experimentada após o 

impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, e a queda dos postos de trabalho. 

O implemento da segurança alimentar e nutricional13 no Brasil compreende de forma 

vinculada aos princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada, devendo haver a 

aplicação de políticas públicas na perspectiva de forte participação social, no intuito de reverter 

essa relação pobreza e fome. 

                                                
11Dados de tarifas, levando-se em conta os valores de luz residencial até 300 kW, no valor apurado de R$ 106,42; 
água residencial até 10 m3 no valor apurado de R$ 22,38; gás até 15 m3, no valor apurado de R$ 54,58; telefone 
no valor apurado de R$ 64,99 e tarifa de transporte público (ônibus) no valor apurado de R$ 182,4 (para 48 vezes 
no mês de transporte residência-trabalho duas vezes por dia, sendo a tarifa de ônibus individual apurada em R$ 
3,80) (DIEESE, 2017). 
12Levando-se em consideração que nem todo o grupamento familiar possui pessoas economicamente ativas, já que 
o lar assolado pelo desemprego ou subemprego, nem sempre há renda. Mas há, todavia, casos que existe, dentro 
de uma mesma residência, mais de uma pessoa economicamente ativa, o que, em tese, somadas as rendas de duas 
pessoas trabalhando, supriria a renda familiar mensal. Mas, não se pode perder de vista que, numa família de pais 
e filhos, nem sempre há possibilidade de mais de uma pessoa trabalhar, pois a um dos pais é delegada a atividade 
de cuidar dos filhos, uma vez que são outros problemas sociais que devem compor a estatística, tais como a 
ausência de creches para as crianças, ausência ou insuficiente qualificação, adversidades de distância do lar até o 
local do trabalho, problemas de saúde, tudo isso impede que ambos os pais executem atividade remunerada. 
13O conceito de segurança alimentar e nutricional é dado pelo artigo 3o, da Lei 11.346/2006, assim disposto: 
“Segurança alimentar e Nutricional (SAN) é 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 com base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam, 
econômica e ambientalmente sustentáveis” (BRASIL, 2006). 
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Nesse sentido, o fortalecimento da agricultura familiar deve ser fomentado pelo 

Estado, principalmente à parcela de população de baixa ou nula renda, que precisa garantir, por 

meio da recuperação do salário mínimo, a capacidade de acesso aos alimentos mínimos à 

sobrevivência. 

 

1.4 O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO IMPLEMENTO À IGUALDADE 

E INCLUSÃO SOCIAL 

 

Falar em igualdade é associar diretamente à ideia do Estado democrático de direito, 

suas implicações quanto à responsabilidade estatal em possuir o mínimo de legitimidade de 

suas normas jurídicas, sejam elas propostas para atender a um consenso majoritário, sejam elas 

para sanar eventual disparidade de condições jurídicas para um determinado grupo possa viver 

e desenvolver livremente em sociedade. 

Celso Antonio Bandeira de Mello faz crítica sobre a repetição incompleta da máxima 

Aristotélica de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, sem contestar, dentre outros problemas desta afirmação, a própria natureza de quem 

são os iguais e quem são os desiguais em uma dada sociedade? Ou que espécie de igualdade 

veda e que tipo de desigualdade faculta a discriminação de situações de pessoas, sem a quebra 

e agressão aos objetivos transfundidos no princípio constitucional da isonomia? (MELLO, 

2007, p. 09).   

Só respondendo a essas indagações é que poderá o aplicador da norma dar o devido 

adensamento ao preceito, de sorte a emprestar-lhe norte interpretativo seguro, capaz de 

converter a teoria em guia para aplicação efetiva. Além de tudo é tarefa do aplicador da norma 

dizer quais as discriminações juridicamente intoleráveis (MELLO, 2007, p. 10). 

Quatro elementos são indispensáveis para consagrar e permitir validamente a 

ocorrência do “discrímen” (critério legítimo de diferenciação): a) que o critério para a 

diferenciação não seja direcionado a apenas um sujeito certo, no presente, mas sim que seja a 

um número indeterminado de pessoas e atinja outras pessoas também para o futuro; b) as 

pessoas a que se destinam a regra de desequiparação sejam efetivamente distintas das outras a 

que norma não terá aplicação; c) a necessária correspondência entre os fatos concretos e o 

regime jurídico (diferenciador) a ser aplicado e; d) que a subsunção fato-norma produza efeito 

concreto que esteja condizente com os anseios constitucionalmente protegidos (MELLO, 2007, 

p. 32). 
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Para Luiz Edson Fachin: “a dimensão mais enriquecida da igualdade está no seu valor 

ideológico, entendido como a carga confessadamente política que esse princípio possui” 

(FACHIN, 2012, p. 320).14 

Nesse contexto, o Brasil inaugurou sua ordem constitucional de 1988 com o 

compromisso de assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, além da igualdade e 

bem estar dos seus cidadãos. No artigo 3o, inciso III da Carta Magna ficou instituído como um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da 

marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988). 

A historicidade do conceito de igualdade representa, para J.J Gomes Canotilho: 

 
[...] algo que precisa ser obtido a partir de reinvindicações e conquistas e, para tanto, 
o direito pode servir de valiosa ferramenta [...]. Por essa razão, um dos princípios 
estruturantes do sistema constitucional global, conjugando dialecticamente as 
dimensões liberais, democráticas e sociais inerentes ao conceito de Estado de direito 
democrático e social (CANOTILHO, 2007, p. 336-337). 

 

A importância de uma compreensão correta sobre a igualdade é extremamente 

necessária quando da constatação de que a sociedade moderna é fundada em uma sociedade de 

classes, ou seja, a desigualdade é fator presente e merecedor de atenção do Estado (MÜLLER, 

2009, p. 176). 

Para Daniel Sarmento, 

 
[...] não é igualdade, portanto, um valor jurídico meramente formal, que não encerre 
conteúdos específicos e apenas determine equiparação ou distinção conforme a 
situação da igualdade ou diferenciação, mas apresenta-se como autoaplicável e 
merecendo atenção do texto constitucional de 1988, o qual estabeleceu com a 
igualdade um compromisso profundo e visceral (SARMENTO, 2010, p. 141). 

 

No Brasil, a ausência de acesso aos alimentos representa uns dos fatores relevantes 

que impossibilitam a realização efetiva do direito substancial à igualdade, sendo ela um dos 

fatores indispensáveis para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de uma nação. 

                                                
14Interessante distinção entre “igualdade na lei” e “igualdade na aplicação da lei” é feita por Juan Carlos Gavara 
de Cara: “[...] El princípio de igualdade en la ley conlleva una igualdad en la configuración de las normas jurídicas 
y se aplica con la actividad normativa del legislador y del ejecutivo con la finalidad de evitar el tratamiento desigual 
en el contenido de las normas. El principio de igualdad en la aplicación de la ley conlleva una igualdad de 
correspondencia en situaciones de aplicación de normas y, en consecuencia, el examen de la actividad del poder 
judicial y de la administración adopta una forma y función de comparación individual y concreta para determinar 
si la aplicación de las consecuencias jurídicas dos casos distintos se ha realizado de forma igual” (CARA, 2005, 
p. 43). 
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A falta de acesso a uma alimentação adequada representa uma meta a ser perseguida 

pelo Estado, para atingir o objetivo fundamental de erradicação da pobreza e a redução de 

desigualdade social15.   

Para se ter o adequado acesso aos alimentos é necessário que a pessoa se encontre em 

estado de “segurança alimentar e nutricional”, que, pela definição de Flávio Luiz Schieck 

Valente: 

 
[...] segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições de acesso 
a alimentos básicos seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo 
permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base 
em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para a existência digna em um 
contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. (VALENTE, 2002, p. 48) 

 

Segundo o relatório elaborado pelo IBGE, referente ao PNAD – Segurança Alimentar 

no ano de 2013, 22,6% dos lares brasileiros no ano de 2013 possuíam algum tipo de Insegurança 

Alimentar16: 

 
Tabela 2- Domicílios particulares segundo a situação de segurança alimentar no Brasil - 2013 

 
Fonte: Brasil (2013). 

 

                                                
15Para Pitoni (2016, p. 121), o alimento é essencial á sobrevivência do ser humano, desde os primeiros anos de 
vida, até a vida adulta e, por isso, é plenamente justificável o tratamento desse direito como objeto de proteção do 
Estado. Esclarece a autora que: “proteção esta que deve vir dos Estados, dos entes públicos, como prevê a carta 
constitucional de 1988, atribuindo a obrigação ao Estado Brasileiro em promover políticas públicas sociais e 
econômicas no combate à fome e à miséria de sua população, seja a alimentação especial ou não, sobretudo, em 
razão do princípio da igualdade que norteia os Estados Democráticos de Direito”. 
16Para o IBGE  existem três níveis de Insegurança Alimentar: "LEVE", quando Preocupação ou incerteza quanto 
a disponibilidade de alimentos no futuro em quantidade e qualidade adequadas; "MODERADA", quando há 
Redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre 
os adultos; e "GRAVE", Redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da 
falta de alimentos entre adultos e/ou crianças; e/ou privação de alimentos; fome (BRASIL, 2013). 
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No brasil, existe a prova cabal de que a produção e disponibilidade de alimentos em 

quantidade suficiente não está sendo efetiva para garantir a segurança alimentar da população. 

Após 1950 o Brasil tem produzido alimentos suficientes em quantidade para abastecer toda a 

sua população e, segundo Valente, desde então a produção “per capita” só aumenta, mas, 

todavia, a insegurança alimentar continua crescendo, ou seja, até hoje é um motivo de grande 

preocupação e que se deve ser voltada a atenção pelas autoridades públicas (VALENTE, 2002, 

p. 48). 

Valente destaca quais são os motivos para que essa equação (produção suficiente de 

alimentos versus quadro de insegurança alimentar persistente) não feche no Brasil: 

 
Tal quadro pode ser atribuído às graves desigualdades sociais e regionais que ainda 
prevalecem no país, quais sejam: a extrema concentração da terra, da riqueza e da 
renda; o abastecimento alimentar insuficiente em várias áreas rurais e urbanas do país; 
inadequado controle de qualidade dos alimentos, que se consubstanciam em severas 
dificuldades de acesso a uma alimentação segura e nutricionalmente adequada, em 
nível domiciliar (VALENTE, 2002, p. 48). 

 

A pobreza no campo, e o respectivo êxodo rural e o processo migratório às cidades, 

reflete o processo de extrema concentração de terra. Quanto ao acesso, o abastecimento 

alimentar de população pobres continua deficitário, pois, se de um lado, os pequenos mercados 

existentes nas regiões mais pobres geralmente cobram preços mais caros, do que os empregados 

nos grandes supermercados, do outro, são limitadas as ações governamentais para 

abastecimento e acesso aos alimentos a essas populações. São escassos os exemplos bem 

sucedidos de programas governamentais municipais (a exemplo do programa de hortas 

comunitárias de Maringá) (VALENTE, 2002, p. 48 e 50). 

No mesmo sentido é a posição de João Bosco Bezerra Bonfim, que considera no Brasil 

a falta de acesso aos alimentos não sendo problema epidêmico, mas sim possui natureza política 

e econômica, pois inexiste recursos para a população mais pobre possa comprar alimentos e 

não a escassez de recursos disponíveis propriamente dita. Em outras palavras, existem recursos 

suficientes para atender a todos, todavia o que não há é o acesso aos alimentos aos segmentos 

mais pobres (BONFIM, 2004, p. 13). 

O alimento é a matéria indispensável para o organismo satisfazer suas necessidades de 

manutenção, crescimento, restauração dos tecidos e do trabalho, daí, segundo Dirceu Pereira 

Siqueira: 

 
[...] ser necessária uma alimentação balanceada de modo que o organismo possa 
exercer suas funções adequadamente. Pensar a alimentação sob o viés de uma 
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alimentação adequada que possa contemplar melhores condições de vida implica 
englobar também as questões relativas à qualidade dos alimentos e à saúde dos 
consumidores (SIQUEIRA, 2015, p. 06). 

 

Uma boa alimentação vai trazer influência positiva no trabalho, nos estudos, no lazer, 

na sua autoestima, na boa (e maior) qualidade de vida, tornando-se diretamente relacionada à 

boa qualidade de vida, sem o aparecimento de doenças, modo a obesidade, diabetes, retardo 

mental (SIQUEIRA, 2015, p. 6). 

Para Cláudia Ribeiro Pereira Nunes, a segurança alimentar possui duas acepções 

dogmáticas: 

 
[...] a primeira refere-se às condições mínimas essenciais que permitem aos seres 
humanos sobreviveram, e a segunda está relacionada às condições necessárias que 
permitem ao homem ter uma alimentação adequada, entendendo-se como digna e 
visando ao desenvolvimento sustentável do país (NUNES, 2016, p. 178). 

 

Os dados da fome no Brasil geram um cenário desconfortante, pois a produção, 

eficiência da colheita e armazenamento dos gêneros agrícolas nunca foi tão eficiente, mas, 

todavia, os dados quanto às pessoas famintas só crescem (SIQUEIRA, 2015, p. 7). 

Josué de Castro estabelece a premissa de que o vilão para a não distribuição adequada 

de alimentos no Brasil (e também nos países que tiveram o modo de exploração econômica do 

tipo colonial) foi justamente a forma de entender o país colonizado como sendo um celeiro que 

servia a fornecer os alimentos à metrópole (CASTRO, 2003, p. 52).  

Este fato obstruiu o desenvolvimento e avanço do acesso da humanidade à alimentação 

adequada; de modo que, naquela época (ano de 1968), dois terços da humanidade não tinham 

acesso a quantidade mínima de calorias necessárias, que, para o aludido autor, eram de 2.700 

calorias-dia (CASTRO, 2003, p. 52). 

Atualmente, os dados da FAO17 consideram que no Brasil cada brasileiro deve ingerir 

no mínimo 1.900 calorias por dia para ter uma alimentação saudável (SIQUEIRA, 2015, p. 9). 

                                                
17Enquanto organização intergovernamental, a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) possui 194 países membros, dois membros 
associados e uma organização-membro, a União Europeia. Os seus funcionários provêm de vários contextos 
culturais e são especialistas nos vários domínios de atividade em que a FAO trabalha. A capacidade do pessoal da 
FAO permite-lhe apoiar a melhoria da governação, nomeadamente, gerar, desenvolver e adaptar instrumentos e 
orientações existentes, em níveis nacional e regional dos gabinetes da FAO. Com sede em Roma, Itália, a FAO 
está presente em mais de 130 países. A FAO está presente no Brasil desde 1949, apenas quatro anos após a criação 
da Organização. Durante esse período o país passou por grandes transformações sociais e políticas, aprofundadas 
nos últimos anos que tornaram o Brasil um exemplo de sucesso no combate à fome e à miséria. É inegável a 
contribuição da FAO para o sucesso brasileiro. Desde 1973, o escritório de representação no Brasil está localizado 
na capital federal, Brasília. Informações disponíveis em <[http://www.fao.org/brasil/fao-no-brasil/pt/]>. Acesso 
em: 23 nov. 2016. 
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Esse parâmetro objetivo estabelecido pela FAO é dado importante para a fixação (e 

correção) das políticas públicas internas para manter a população dentro dos índices apontados, 

sob pena de se o Brasil não respeitar esse parâmetro virá a sofrer as penalidades da ONU, sendo 

fiscalizado internacionalmente quanto à necessidade de dar a cada brasileiro meios materiais 

para atingir o patamar mínimo diário de 1.900 calorias (SIQUEIRA, 2015, p. 10). 

Ao ser constado que 22,6% da população Brasileira sofre de algum tipo de falta de 

alimentos pode-se afirmar que o combate à fome representa uma das diversas agendas 

prioritárias para a política nacional, mormente quanto à necessidade de inclusão de políticas 

públicas que venham minimizar esse problema social. 

Para Sérgio H. Abranches: 

 
A política social intervém no hiato derivado dos desequilíbrios na distribuição em 
favor da acumulação e em detrimento da satisfação de necessidades sociais básicas, 
assim como na promoção da igualdade. A ação social do Estado diz respeito tanto à 
promoção da justiça social, quanto ao combate à miséria, embora sejam objetivos 
distintos. No primeiro caso, a busca de equidade se faz, comumente, sob a forma da 
garantia e promoção de direitos sociais da cidadania. No segundo, a intervenção do 
Estado se localiza, sobretudo, no campo definido por escolhas políticas quanto ao 
modo e ao grau de correção de desequilíbrios sociais, através de mudanças setoriais e 
reformas estruturais baseadas em critérios de necessidade (ABRANCHES, 1987, p. 
11). 

 

Nesse contexto o Direito à alimentação deve ser entendido como sendo pressuposto 

necessário à realização efetiva do princípio da igualdade, e do desenvolvimento humano o que, 

por via reflexa, trará a dignidade da pessoa humana. 

Enquanto for escassa a oferta de alimentos à pessoa, não há como falar em genuína 

igualdade de direitos, ou igualdade material, haja vista que quem sequer tem acesso ao mínimo 

de nutrientes diários não consegue ter voz ativa, consciência de seus direitos, dentro da 

sociedade moderna a que o Brasil faz parte.  

A fome representa a faceta mais cruel da desigualdade social e da extrema pobreza no 

Brasil. O Estado deve fornecer minimamente condições para as famílias se alimentarem 

dignamente.  

A fome, em um ciclo cruel, além da consequência da pobreza também é sua causa. A 

fome, enquanto endemicamente instaurada na pessoa, impossibilitará que esta seja igualmente 

considerada e inserida em um contexto social, pois uma criança com fome não vai à escola, ou, 

quando vai, não aprende. Na primeira infância, uma criança que não possua o mínimo de 

alimentos necessários ao seu desenvolvimento até a idade de seis anos terá sua própria 

capacidade mental e de aprendizado prejudicados de forma permanente. O mesmo acontece 
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com o trabalhador que, sem acesso aos nutrientes diários, não vai trabalhar ou ser produtivo 

(NOLETO; WERTHEIN, 2003, p. 54). 

Valente (2002, p. 114), dentro da abordagem médica do ciclo de vida das etapas de 

desenvolvimento e envelhecimento do homem, demonstra que o acesso aos alimentos é 

preponderante para o desenvolvimento da própria nação, uma vez que a falta de alimentos em 

qualquer etapa de desenvolvimento da pessoa vai representar uma consequência direta ou 

indireta nas políticas públicas assistências do Estado, e também na questão do ciclo produtivo 

da população economicamente ativa, e consequências para a velhice, e os cuidados 

sobressalentes a essa população. 

 
Figura 3- Nutrição durante o ciclo de vida 

 
Fonte: Valente (2002, p. 115). 

  

Valente (2002) também ressalta o crescimento dos problemas de saúde desencadeados 

por uma má alimentação, seja pela utilização de alimentos contaminados por agrotóxicos, seja 

pelos hábitos alimentares inadequados: 

 
Adicionalmente, as novas práticas agropecuárias, baseadas na forte utilização de 
insumos químicos, associadas à mudança de hábitos alimentares urbanos, têm 
produzido agravos à saúde humana, consubstanciados no aumento da incidência de 
doenças crônico-degenerativas (obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 
câncer, entre outras) associadas a uma alimentação inadequada, que se transformaram 
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na década de 1990 nas principais causas de mortalidade. O distanciamento, a falta de 
informação e a perda de controle dos seres humanos sobre o processo de produção, 
seleção, preparo e consumo dos alimentos é parte central deste processo. A sociedade 
brasileira convive atualmente com a existência das doenças associadas à pobreza e à 
exclusão, tais como a fome e a desnutrição, e aquelas associadas a hábitos alimentares 
inadequados que afetam mais gravemente as populações pobres, mas que também 
atingem diária todas as outras parcelas da sociedade. Ninguém hoje está imune às 
distorções impostas pelo paradigma de desenvolvimento dominante. [...] dezenas de 
milhões de brasileiros que são portadores de sobrepeso e obesidade e de complicações 
decorrentes de alimentação inadequada, como hipertensão arterial, osteoartrose, 
intolerância à glicose e diabetes “mellitus”, dislipidemias, diferentes tipos de câncer 
e doenças cardiovasculares [...] (VALENTE, 2002, p. 39 e 43-44). 

 

O Brasil, portanto, precisa caminhar para primeiro garantir o direito à igualdade 

material, eliminando o primeiro dos obstáculos para a sua realização: a falta de acesso à 

alimentação adequada, já que a alimentação adequada compõe o mínimo para uma existência 

digna da pessoa e para o próprio desenvolvimento humano. E, somente após, é que se irradiará 

os efeitos para outros direitos e garantias fundamentais. 

Na França um exemplo de sucesso, envolto ao direito humano à alimentação adequada, 

é da associação que visa a manutenção da agricultura camponesa denominada AMAP 

(“Association pour de la Mantien d’Agriculture Paysanne”), que são redes de alimentos locais 

que questionam o sistema de distanciamento dos produtores de alimentos dos centros urbanos, 

promovendo, como princípio, a aproximação ou retomada do contato direto do produtor com o 

consumidor final. As AMAP’s tendem a promover valores de solidariedade entre consumidores 

e produtores e apoiar a agricultura local em pequena escala.  

Segundo Lamine (2008), a maior parte dos grupos se inicia com poucos produtores (1 

a 3) que atendem a um grupo determinado de consumidores. Para uma área média de cultivo de 

2,5 hectares pode ser possível atender até 80 pessoas. 

Os gêneros produzidos, em torno de 40, são distribuídos a cada consumidor via cestas, 

contendo um número pré-determinado de hortaliças que variam a depender da semana e da 

estação do ano. Essas cestas já tem os consumidores certos que adquirem de determinado 

produtor. O produtor se compromete a produzir gêneros sadios e de ótima qualidade, sem a 

utilização de agrotóxicos. 

Lamine (2008) aponta seis princípios que caracterizam as AMAP’s:  

 
i) engajamento recíproco entre um grupo de consumidores e produtores locais, a partir 
de uma agricultura de proximidade; ii) práticas agrícolas sem fertilizantes nem 
agrotóxicos; iii) compartilhamento dos riscos com os consumidores (climáticos e 
pestes) e da colheita (déficit ou superávit); iv) compra da colheita adiantada, por 
contrato individual e por uma estação inteira; v) acesso dos consumidores às 
propriedades, por meio de visitas organizadas a cada estação e proximidade com 
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produtores na ocasião da distribuição, toda semana; vi) apoio aos consumidores 
associados na gestão dos contratos (compatibilidade e desconto de cheques), na 
distribuição de cestas (semanalmente) e em eventuais participações coletivas do 
trabalho nos sítios (plantação, colheita ...) (ICERI, 2013, p. 125). 

 

Dentro dos princípios chave das AMAP’s do caso francês se destacam o 

desenvolvimento de uma economia solidária, desenvolvida sobre a base do mutualismo, 

possibilitando o desenvolvimento humano daqueles envolvidos.  

Nesse sentido, a pesquisa pretende analisar se, a exemplo do caso francês, a política 

pública de Maringá das hortas comunitárias seria (ou não) exemplo para a solução e implemento 

ao desenvolvimento humano, no sentido de promover adequadamente o acesso a alimentos 

destinados aos membros da família, fomentando a economia familiar urbana.  

Essa política pública, a exemplo do caso francês, também incentiva a produção 

agroecológica de hortaliças para o consumo familiar, o que, a rigor, é possível trazer melhora 

significativa na dieta alimentar, concorrendo para a prevenção e promoção de melhora da saúde 

de quem participa. Por fim, essa política deve contribuir para dar acesso aos seus integrantes à 

alimentação diária saudável, livre de agrotóxicos. 

Todavia, a pesquisa aqui proposta quer verificar se essa política pública traz também 

a melhora na condição social dos envolvidos, com o implemento da renda, quando o produtor 

vende seu excedente da produção, incorpora-se no processo produtivo, aproximando-se dos 

centros urbanos, e da comunidade. 

Desse modo, pretende-se analisar se a política pública de hortas comunitárias de 

Maringá funciona como importante medida estatal, com o fito de amenizar os impactos da 

desigualdade social no Brasil, bem como é possível falar que ela é capaz de realizar a segurança 

alimentar à pessoa pobre, ou se os resultados atingidos não estão condizentes com o ideário da 

aludida política. 
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CAPÍTULO II – OS DIREITOS HUMANOS, O RESGATE DA PESSOA 

HUMANA COMO PRIORIDADE ESTATAL, E O COMPROMISSO 

BRASILEIRO A GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA 

POPULAÇÃO POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 
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2.1 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO HUMANO À DIGNIDADE, SEUS 

DESDOBRAMENTOS NA ESFERA INTERNACIONAL E AS PAUTAS MÍNIMAS A 

SEREM OFERECIDAS PELO ESTADO À PESSOA A PROPORCIONAR SEU PLENO 

DESENVOLVIMENTO 

 

O ingresso da dignidade da pessoa humana no campo do direito, deixando de ser mera 

teoria filosófica, iniciou-se com a internacionalização dos direitos humanos e a incorporação 

destes nas constituições nacionais. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana possuem essência histórica, já que estão 

em constante construção. Aludidos direitos visam proteger, aperfeiçoar e proporcionar as 

condições mínimas para a construção de uma vida sadia, e também para o desenvolvimento 

pleno dos projetos de vida de cada indivíduo18. 

Fabio Konder Comparato esclarece que a existência de direitos fundamentais nada 

mais são que a tentativa dos Estados soberanos em trazer para o bojo de suas constituições 

alguns dos direitos humanos já reconhecidos pelo consenso internacional, pois os direitos 

humanos, no todo, suplantam qualquer fronteira de Estado nacional, são direitos que, pela 

essência, internacionalizam-se e estão acima de qualquer positivismo estrito (COMPARATO, 

2013, p. 53-54).     

A partir do momento que houve um determinado consenso internacional quanto à 

necessidade de se criarem condições favoráveis ao desenvolvimento das pessoas, e também, 

em nível internacional para promover os direitos humanos, principalmente após o final de 2ª 

Guerra Mundial, surgiram os denominados instrumentos internacionais de defesa dos direitos 

humanos. 

Em nível global, destaca Dinah L. Shelton, são basicamente quatro os principais 

instrumentos sustentadores da proteção universal dos direitos humanos, quais sejam: (i) Carta 

das Nações Unidas (1945), a (ii) Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o (iii) 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e (iv) o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (sendo os dois últimos de 1966) (SHELTON, 2007, p. 13-16). 

                                                
18Além da característica da historicidade, os direitos fundamentais, segundo Camin e Fachin (2015, p. 44-46), 
gozam das características de serem: universais (titularizados por qualquer pessoa); inalienáveis (instransferíveis, 
inegociáveis, não podendo o titular desfazer deles); imprescritíveis (não se perdem com o passar do tempo ou pelo 
não exercício pelo titular); vinculativos (não são compreendidos como “meras declarações”, mas sim possuem 
força normativa) e; indivisíveis (não podem ser cindidos em seu conteúdo mínimo e não podem ser dissociados os 
direitos civis e políticos dos econômicos, sociais e culturais). 
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A Carta das Nações Unidas proclamou, dentre outros feitos, a liberdade de discurso e 

de expressão, a liberdade de religião, a liberdade contra qualquer temor, e a liberdade de querer 

e de agir, todas como sendo as quatro liberdades básicas do homem. A Carta também proclamou 

o direito de autodeterminação dos povos. Esses princípios foram reafirmados na Declaração das 

Nações Unidas de 1o de janeiro de 1942 (SHELTON, 2007, p. 13-14). 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem representou um documento dotado 

de autonomia, pois foi o instrumento eleito pela sociedade internacional para listar os direitos 

mínimos do ser humano e assegurar, sobretudo, o respeito à dignidade da pessoa, bem como 

pretendeu extirpar a possibilidade da ocorrência de qualquer uma das atrocidades cometidas 

durante a Segunda Guerra Mundial (SHELTON, 2007, p. 14-15).  

Sobre a importância em nível global da Declaração de Direitos do Homem, acentua 

Dinah Shelton que:  

 
The first general human rights text adopted internationally was the Declaration of the 
Rights and Duties of Man, adopted by resolution of the Organization of American 
States in Bogota, at the same meeting that concluded the Charter of the Organization.  
[...].  The Declaration called itself “a common standard of achievement for all peoples 
and all nations”. Eleanor Roosevelt said it might well become “the Magna Carta of all 
mankind”. The Declaration has become this and more, as it today represents an agreed 
statement of the definition of “human rights” as that term is used in the United Nations 
Charter. It has been reaffirmed in global and regional treaties and in the United 
Nations Conferences on Human Rights (Teheran, Vienna). This early agreement on 
the content of human rights cannot be over-emphasized.  The recasting human rights 
policy as international law made it more difficult for states to ignore human rights 
claims (SHELTON, 2007, p. 15)19. 

 

Destarte, os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos direcionam-se a duas 

finalidades inafastáveis, quais sejam: a preservação da dignidade humana, e a 

imprescindibilidade de tratamento igualitário das pessoas, independentemente de sua origem, 

sexo, idade, cor etc. 

A Declaração da ONU reafirma os ideais de liberdade e igualdade consagrados em 

1789, após a Revolução Francesa. Assim, esse documento universal reconhece que a ideia de 

                                                
19“O primeiro texto geral dos direitos humanos internacionalmente adotado foi a Declaração dos Direitos e Deveres 
do Homem, adoptada pela resolução da Organização dos Estados Americanos, em Bogotá, na mesma reunião que 
concluiu a Carta da Organização. [...]. A própria Declaração chamada de ‘o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações’. Eleanor Roosevelt disse que esta poderia bem tornar-se ‘a Carta Magna de toda a 
humanidade’. A Declaração se tornou isso e muito mais, uma vez que hoje representa uma declaração acordada 
quanto à definição de ‘direitos humanos’ bem como essa expressão é utilizada na Carta das Nações Unidas. Foi 
reafirmada [a expressão direitos humanos] em tratados globais e regionais e nas conferências das Nações Unidas 
sobre os Direitos Humanos (Teerã, Viena). Este acordo sobre o conteúdo dos direitos humanos não pode ser mais 
enfatizado. A política de reformulação dos direitos humanos do direito internacional tornou mais difícil para os 
estados ignorar as reivindicações de direitos humanos” (SHELTON, 2007, p. 15). Tradução livre do autor. 
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dignidade humana é inerente ou indissociável do homem em razão do seu nascimento, isto é, 

basta ter nascido para ser digno como ser humano. 

Isso é o contraponto ao nazismo alemão que apregoava a discriminação, por meio da 

eleição da raça superior, destruindo a noção de igualdade. O Estado discriminador transmutava-

se em genocida, escolhendo grupos de pessoas para serem mortas: judeus, negros, ciganos, 

homossexuais etc. Portanto, a Declaração buscou (e busca) impedir as discriminações 

motivadas por ódio, sobretudo para preservar o direito à vida. 

René Cassin destaca o caráter universal da Declaração de Direitos de 1948 ao afirmar 

que aludido documento é aplicável a todas as pessoas indistintamente, seja qual for o regime 

político desenvolvido pelo Estado. A Assembleia Geral da ONU, ao estabelecer a Declaração, 

atribuiu a condição do indivíduo como possuidor da condição de sujeito de Direito “Das 

Gentes”, ou seja, toda e qualquer pessoa detém a natureza jurídica de ser “cidadão do mundo” 

e não apenas do Estado que vive (CASSIN, 1974, p. 397). 

Segundo Flávia Piovesan, a Declaração Universal tem como finalidade o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Este valor, precípuo e inerente à condição da pessoa, foi 

posteriormente incorporado por todos os tratados e declarações de direitos humanos que se 

seguiram (PIOVESAN, 2012a, p. 204). 

A Declaração, destaca Daniel Sarmento, veio em resposta à ineficácia dos direitos da 

Primeira Geração que foram pautados na lógica do Estado liberal, onde o Estado deveria ser 

reduzido ao mínimo de ação. Essa perspectiva relacionava-se de forma próxima ao “laissez 

faire” e a crença da “mão invisível”, ou seja, que o poder econômico equacionaria, por si só, os 

problemas sociais (SARMENTO, 2004, p. 29). 

Para Clémerson Merlin Cléve, o fracasso do modelo liberal se traduziu na falta de 

preocupação deste modelo estatal no que concerne ao problema da não efetivação dos direitos, 

pois o culto à lei foi sendo substituído pelo culto à forma, ou seja, onde se devia limitar a 

atividade do intérprete, com mais objetividade na atividade hermenêutica, cedeu-se espaço para 

a priorização da concepção meramente ritualística, burocrática, e não preocupada com o direito 

posto, concepção esta que veio a ser denominada de positivismo (CLÉVE, 1995, p. 35). 

Outro exemplo do fracasso do modelo liberal se deu, conforme destaca Antônio M. 

Hespanha (citando a doutrina marxista), com a falsa idealização de que o contrato (e a liberdade 

das partes em contratar) seria instrumento eficaz para o desenvolvimento e progresso da 

humanidade, quando, na verdade, ante o desequilíbrio de forças entre os envolvidos,  o contrato 
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acabou sendo utilizado como ferramenta para subjulgar os pobres, que se sujeitaram a 

constrangimentos econômicos, sociais etc. (HESPANHA, 1997, p. 221). 

Os progressos experimentados pela humanidade com o liberalismo foram inegáveis 

(ex. progresso científico e tecnológico, dentre outros), mas os direitos liberais se mostraram, 

todavia, insuficientes para a proteção da dignidade humana, haja vista a exploração do homem 

e as condições degradantes de trabalho ocorridas na Revolução Industrial20. 

Colocado em xeque o sistema burguês e a hegemonia burguesa, foi sendo consolidada 

a ideia de que, para o efetivo desfrute dos direitos individuais, era necessário garantir as 

condições mínimas de existência para cada ser humano. Daniel Sarmento reconhece que a 

mudança do sistema liberal e a inauguração do “Estado do Bem-Estar Social” ocorreu na virada 

do século XX, com a crise do capitalismo, no interstício das duas Guerras Mundiais 

(SARMENTO, 2004, p. 33). 

Com essa mudança de eixo axiológico e do próprio papel do Estado para com os 

indivíduos, iniciou-se a preocupação quanto à efetiva positivação dos direitos sociais e 

econômicos no bojo das constituições nacionais, fato que escancarou a realidade de que havia 

muita desigualdade social (sendo esta intensificada com o passar dos anos) cuja atuação do livre 

mercado jamais seria apta a acabar. Dessa forma, se o Estado não criasse mecanismos de 

proteção do mais fraco em relação ao mais forte, os ideais de liberdade, igualdade e 

solidariedade, pregados na Declaração de Direitos, iriam ser frustrados (SARMENTO, 2004, 

p. 24). 

O mote a ser seguido pelo Estado era assegurar as condições materiais mínimas à 

pessoa, tudo para que as liberdades públicas consagradas na Primeira Geração de Direitos 

fossem efetivamente desfrutadas pelos seus titulares. O estabelecimento de condições materiais 

(prestacionais) pelo Estado inaugurou, portanto, a Segunda Geração de Direitos (SARMENTO, 

2004, p. 35). 

                                                
20Émile Zola, em sua obra Germinal, retrata bem a precariedade das relações dos trabalhadores, quando retrata o 
trabalho abusivo a que eram submetidos os mineradores, onde o trabalho era prestado em condições insalubres, 
sujeito a incêndios, explosões, intoxicação por gases, inundações, desmoronamentos. Os empregados laboravam 
por baixos salários e estavam sujeitos a várias horas de jornada diária de trabalho, ou seja, muito além de oito 
horas diárias. Relata a autora que nas minas ocorriam muitos acidentes do trabalho, além de serem os empregados 
acometidos por várias doenças decorrentes dos gases, da poeira, e de estarem em local encharcado. Os empregados 
trabalhavam direta ou indiretamente nas minas, com praticamente toda a sua família, o pai, a mulheres, os filhos, 
os filhos dos filhos etc. Os contratos de trabalho eram verbais e vitalícios ou então se estabelecia uma condição 
resolutiva contratual, qual seja, o trabalhador era empregado da mina enquanto este pudesse prestar serviços, 
implicando verdadeira servidão. Havia, inclusive, a prática de “compra e venda” de empregados que eram vendidos 
com seus filhos. Os trabalhadores ficavam sujeitos a multas, que absorviam boa parcela do seu salário. Essa 
situação perdurou até que fossem elaborados os decretos parlamentares de 1774 e 1779, quando foram suprimidas 
essas questões nas minas escocesas (ZOLA, 2006). 
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Nesse contexto, Flávia Piovesan destaca que o processo de universalização dos direitos 

humanos, em si, trouxe a necessidade dos Estados buscarem mecanismos efetivos para 

implementação desses direitos, já que, sob o enfoque essencialmente legalista, a Declaração 

Universal não goza de força jurídica vinculante aos Estados signatários (PIOVESAN, 2012a, 

p. 225). 

Diante desse problema de ordem prática (e de execução), em 1948 instaurou-se grande 

discussão sobre qual seria a forma de implementação eficaz para o reconhecimento e 

observância dos direitos previstos na aludida Declaração. Nessa discussão ganhou a corrente 

que sugeriu a “judicialização” da Declaração, na forma de tratado internacional (PIOVESAN, 

2012a, p. 225-226). 

A “judicialização”, que fora iniciada em 1949 e concluída em 1966, resultou na 

elaboração de dois tratados internacionais distintos: o primeiro, denominado de “Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos”, e o segundo de “Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais”, que passaram a incorporar os direitos constantes da 

Declaração Universal (PIOVESAN, 2012a, p. 225-226).  

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos destacou-se por trazer imposição 

aos Estados-partes de assegurar os direitos previstos no aludido documento internacional, seja 

trazendo rol de obrigações estatais positivas (ex.: criar um aparato legal de proteção) e também 

negativas (ex.: não torturar). No Brasil, a ratificação e incorporação do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos se deu por meio do Decreto n. 591, de 06 de julho de 1992 (BRASIL, 

1992a). 

Para Flávia Piovesan, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos vai explicitar, logo nos 

primeiros artigos, o dever dos Estados signatários resguardarem os direitos elencados no 

aludido documento, bem como existe a vinculação e submissão a todos os indivíduos que 

estejam sob a sua jurisdição. Cabe, ainda, aos Estados resguardarem os direitos dos seus 

nacionais contra violações cometidas, inclusive, por entidades privadas, bem como cumpre aos 

Estados a criação de legislação que seja capaz de responder com eficiência às violações dos 

direitos civis e políticos cometidos (PIOVESAN, 2012a, p. 229). 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais enuncia um grande 

rol de direitos, que inclui o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito a formar e 

associar-se a sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à 

educação, o direito à previdência social, o direito à saúde e o direito à participação na vida 

cultural da comunidade (PIOVESAN, 2012a, p. 242). 
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No Brasil, o processo de ratificação e incorporação do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais se deu com a publicação em 06 de julho de 1992, do Decreto 

n. 592 do Congresso Nacional, quando o Brasil ratificou, na íntegra, o aludido Pacto 

Internacional da ONU (BRASIL, 1992b). 

Enquanto o Pacto de Direitos Civis se direciona aos indivíduos, o Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais é voltado para os Estados, já que, segundo Piovesan (2012a, 

p. 243), “enquanto o primeiro Pacto determina que ‘todos têm direito a [...]’ ou ‘ninguém poderá 

ser submetido [...]´, o segundo Pacto usa a fórmula ‘os Estados-parte reconhecem o direito de 

cada um a [...]’”. 

Uma outra diferença destacada é que enquanto os direitos civis e políticos devem ter 

aplicabilidade imediata, os direitos sociais e econômicos apresentam aplicabilidade progressiva 

(daí dependerem das ações afirmativas dos Estados, com a maximização de recursos nesse 

contexto) (PIOVESAN, 2012a, p. 243). 

Essa aplicação progressista demanda o reconhecimento da cláusula de proibição ao 

retrocesso, bem como a assunção do compromisso do Brasil em implementar as políticas 

públicas voltadas a atender esses direitos, cabendo ao Estado provar que não retrocedeu, frente 

aos demais Estados e organizações internacionais (PIOVESAN, 2012a, p. 243). 

Esse dever do Estado membro de prestar contas perante à comunidade internacional – 

em relação ao progresso e desenvolvimento das políticas públicas – vem sendo realizado por 

meio dos relatórios (que são exigidos pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos). 

Segundo Chapman (2010, p. 313), esses relatórios nem sempre possuem a 

confiabilidade necessária, diante a possibilidade de serem fraudados, pois o atual paradigma de 

avaliação consagra um modo de operar denominado “realização progressiva” do cumprimento 

das disposições do Pacto, o que, ante o teor altamente subjetivo e de difícil confrontação com 

parâmetros objetivos ou “standards” previamente estabelecidos, acaba possibilitando que os 

Estados descumpram sistematicamente seus deveres.  

O autor propõe que seja mudado o sistema, adotando-se classificação que leve em 

consideração os diversos modos de violações ao Pacto, quais sejam: violações resultantes 

diretamente das ações do Estado ou da política pública desenvolvida; violações relacionadas 

com as diversas formas de discriminação; e violações que se baseiam no insucesso do Estado 

em responder suas obrigações mínimas de garantia de direitos enumerados no Pacto 

(CHAPMAN, 2000, p. 313-314). 
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No contexto regional, paralelamente ao sistema global de proteção dos direitos 

humanos, atendendo-se às necessidades locais (e contextos culturais específicos), foram 

surgindo, conforme aponta Heyns e Frans Viljoen, os sistemas regionais de proteção dos 

direitos humanos, os quais representam maiores vantagens comparados com o Sistema da ONU, 

pois podem trazer maior autenticidade às peculiaridades e aos valores históricos de um 

determinado povo de uma dada região, bem como, ante a proximidade dos Estados participantes 

dos sistemas regionais, pode haver maior efetividade de garantia dos direitos reconhecidos 

nesses pactos (HEYNS; VILJOEN, 1999, p. 423). 

É consolidada, dessa forma, a convivência de um sistema global – integrado pelos 

instrumentos das Nações Unidas, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, já mencionados anteriormente –, com os instrumentos dos sistemas 

regionais de proteção, dentre eles (pela proximidade e corte geográfico dessa dissertação) 

destaca-se o sistema interamericano21. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou também conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, foi assinada em Costa Rica em 1969, entrando em vigor em 1978. Para 

Flávia Piovesan, “apenas Estados-membros da Organização dos Estados Americanos têm o 

direito de aderir à Convenção Americana, que, até maio de 2011, contava com 25 Estados-

partes” (PIOVESAN, 2012a, p. 324). 

O Brasil promulgou a Convenção Americana por meio do Decreto n. 678, de 06 de 

novembro de 1992, data que entrou em vigor a aludida Convenção. O texto ratificado possui 

ressalvas (ou “declarações interpretativas”) quanto aos artigos 43 e 48, alínea d, da Convenção, 

uma vez que o Brasil entendeu em não ratificar (em termos práticos) o direito automático de 

visitas e inspeções in loco a serem realizados por meio da Comissão Interamericana de Direitos 

                                                
21Há consenso de que são basicamente três sistemas regionais principais de direitos humanos, quais sejam: o 
Europeu, o Interamericano e o Africano. No entanto, conforme destaca Henry Steiner, existem outros menores, 
como o Árabe e o Asiático, pois, segundo o autor: “[...] tanto o Conselho Europeu como a Organização dos Estados 
Americanos têm estabelecido programas de direitos humanos para as respectivas regiões que, em importante 
aspectos, são mais efetivos que os adotados pelas Nações Unidas. Em 1981, os Estados africanos introduziram um 
sistema regional de direitos humanos quando a Organização da Unidade Africana adotou a Carta Africana de 
Direitos Humanos e dos Povos (Regional arrangements). Sobre o incipiente sistema árabe, acrescente-se que, em 
1945, foi criada a Liga dos Estados Árabes, e em 1994 os Estados da Liga adotaram a Carta Árabe dos Direitos 
Humanos, que reflete a islâmica lei da sharia e outras tradições religiosas. Até outubro de 2009, 10 Estados haviam 
ratificado a Carta Árabe de Direitos Humanos. Já no tocante ao sistema asiático, em 1997 uma Carta Asiática dos 
Direitos Humanos foi concluída sobe a forma de uma declaração feita por expressivas ONGs. A Carta endossa os 
princípios da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, bem como os direitos ao desenvolvimento 
sustentável, à democracia e à paz, com a crítica à visão autoritária dos “asian values” (STEINER, 2000). 
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Humanos em território nacional, que somente poderão ser feitos no Brasil caso haja autorização 

expressa do Estado brasileiro (BRASIL, 1992c). 

De forma concreta, a Convenção Americana de Direitos Humanos assegura um 

catálogo de direitos que muito se aproxima àqueles contidos no Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos, destacando-se os seguintes direitos: à vida; a não ser submetido à escravidão; 

à liberdade; a um julgamento justo; à compensação em caso de erro judiciário; à privacidade; à 

liberdade de consciência e religião; à liberdade de pensamento e expressão; à resposta; ao nome; 

à nacionalidade; à liberdade de movimento e residência; de participar do governo; à igualdade 

perante a lei; e à proteção judicial (PIOVESAN, 2012a, p. 324). 

A Convenção Americana deixa de especificar de forma expressa, todavia, qualquer 

direito social, cultural e econômico, apenas fazendo referência que os Estados têm o 

compromisso de alcançar, progressivamente, a plena realização desses direitos por meio do 

emprego de medidas legais (legislativas) e outras que se mostrarem apropriadas, nos termos do 

artigo 26 da Convenção (PIOVESAN, 2012a, p. 325). 

Como enfatizam Thomas Buergenthal e Robert Norris, cabem aos Estados-partes da 

Convenção Americana a obrigação de não apenas respeitar os direitos consagrados no 

documento internacional (obrigação negativa – não obstar o pleno exercício), mas sim devem 

possibilitar e assegurar seu livre exercício (obrigação positiva – implementar os direitos). 

Cabem aos Estados, ainda, a criação das chamadas ações afirmativas para, dentro do contexto 

de razoabilidade e necessidade, encontrarem segmentos mais vulneráveis, ou desenvolverem 

políticas públicas mais urgentes para realizar determinado direito consagrado na Convenção 

(BUERGENTHAL; NORRIS, 1982, p. 442). 

Não havendo o desenvolvimento dessas ações afirmativas, cabe, inclusive, 

responsabilidade estatal. O exemplo extraído dos autores é a previsão contida no artigo 7o (1) 

da Convenção Americana que estabelece responsabilidade estatal daquele organismo 

estrangeiro que não desenvolve política criminal, com vias de combater os sistemáticos 

desaparecimento de indivíduos em seu território (BUERGENTHAL; NORRIS, 1982, p. 442). 

Algumas observações merecem ser feitas a respeito dos Pactos de 1966 e o sistema 

regional da Convenção Americana (o qual o Brasil faz parte), com relação aos direitos voltados 

ao atingimento concreto da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento humano. 

Primeiro: embora haja paralelo entre os direitos de Primeira e Segunda Gerações com 

(e respectivamente) aos Pacto de Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, como sendo direitos “segmentados” (ou compartimentados em diferentes aspectos 
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de proteção do sujeito), a corrente garantista (adotada nessa dissertação) deixa clara e de forma 

expressa a inexistência de qualquer hierarquia entre os direitos individuais (de “Primeira 

Geração” e frequentemente relacionados ao Pacto de Direitos Civis e Políticos) e sociais (de 

“Segunda Geração” e frequentemente relacionados ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais), pois ambos são manifestações dos direitos fundamentais e existem para o mesmo 

fim, que é proteger e promover a dignidade da pessoa humana.  

A promoção dos direitos humanos, enquanto direitos sem sujeitos pré-determinados 

(direitos da humanidade) inaugurou a “Terceira Geração de Direitos”, com pautas de proteção 

expressamente voltadas ao desenvolvimento da população, ao meio ambiente, ao progresso, 

complementando o rol de proteção angariado com a “Primeira e Segunda Gerações”. 

Sobre o tema, são extremamente oportunas as palavras de Fábio Konder Comparato, 

que ressalta a interdependência e simbiose entre os direitos individuais e sociais, tendo em vista 

que ambos formam um conjunto uno e indivisível, pois não existe liberdade individual ou esta 

não passa de uma ilusão sem que venha acompanhada de um mínimo de igualdade social, bem 

como afirma que não se sustenta uma pretensa igualdade social angariada às custas dos direitos 

civis e políticos, pois acaba, na verdade, desbocando em estabelecer privilégios econômicos e 

sociais odiosos a poucos (COMPARATO, 2013, p. 305).  

Segundo: a ausência de hierarquia entre os direitos previstos no Pacto de Direitos Civis 

e Políticos e os direitos previstos no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, decorre 

do princípio da proibição (ou vedação) ao retrocesso, segundo o qual as conquistas em sede de 

direitos humanos são somadas às já existentes e integram um todo uniforme. Conforme 

esclarece Valério de Oliveira Mazzuoli, “[...] os Estados estão proibidos em retroceder na 

proteção dos direitos humanos” (MAZZUOLI, 2013, p. 856).  

Todavia, existe, conforme destaca Daniel Sarmento (2004, p. 36), uma resistência 

ideológica da aplicação (imediata e efetiva) quanto aos Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais, já que vão demandar uma mudança da própria estrutura política que está inserida a 

sociedade.  

Segundo o autor, embora os direitos sociais possuam maiores dificuldades econômicas 

(recursos públicos escassos) para serem concretizados, quando comparados com os direitos 

liberais, o maior empecilho não é o de ordem econômica, mas sim o de ordem ideológica, uma 

vez que os direitos sociais vão trazer uma transformação do “status quo” sociais, e isto, muitas 

vezes, colide com os interesses dos estratos mais privilegiados da sociedade (SARMENTO, 

2004, p. 36). 
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Essa resistência ideológica frustra, inclusive, os compromissos internacionais 

assumidos pelos Estados, quando da ratificação e assunção dos tratados internacionais de 

direitos humanos, o que merecerá sanção de organismos internacionais. 

Terceiro: a Convenção Americana de Direitos Humanos, enquanto sistema regional 

de proteção da dignidade de toda à pessoa, reproduziu, como dito, os principais instrumentos 

protetivos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, mas também inseriu, no bojo do Tratado, a 

obrigação dos Estados signatários em promover os direitos voltados à dignidade, 

principalmente aqueles voltados ao desenvolvimento humano, conforme previsão do artigo 26 

da Convenção22. 

Sob essa perspectiva, o Brasil assumiu compromisso de realizar efetivamente os 

direitos humanos (ditos de Terceira Geração), proporcionando melhores condições de vida à 

população, cuidando de realizar o efetivo direito ao progresso e desenvolvimento humano, 

tendo em vista que signatário dos pactos internacionais de Sistema Global e Regional de 

proteção dos direitos da pessoa humana. 

Quarto: a pessoa humana, independentemente de sua origem ou nacionalidade, é 

sujeito central de direitos na órbita dos Estados, ou seja, deve ser o sujeito participante ativo e 

beneficiário das vantagens experimentadas pela vida em sociedade.  

A compreensão de sociedade, enquanto o conjunto de pessoas que partilham do mesmo 

bem comum, impõe o reconhecimento (e a responsabilidade estatal) pelo desenvolvimento 

individual e coletivo dos serem humanos, permitindo, através das liberdades públicas, o pleno 

exercício dos direitos fundamentais, mas, sobretudo, possibilitando à parcela mais carente a real 

possibilidade de se desenvolver e exercer seu papel, enquanto sujeito individual, em um 

contexto plural. 

A concepção contemporânea dos direitos humanos (que apareceu a partir da 

Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 

1993) possui como pressupostos os processos de universalização e internacionalização desses 

direitos23, a base para a sua construção deve ser o regime democrático, porque não há falar em 

direitos humanos sem democracia (PIOVESAN, 2012b, p. 104). 

                                                
22“Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo: Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no 
âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de 
Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados” (BRASIL, 
1992c). 
23Nesse sentido é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção 
sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção 
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Destaca Celso Lafer que o direito ao desenvolvimento, em sede dos países do terceiro 

mundo, trouxe a necessidade destes criarem uma identidade cultural própria, uma vez que os 

países subdesenvolvidos estavam distantes do eixo de batalha (e de polaridade definida) que se 

iniciou com a Guerra Fria, quando, de um lado, os Estados Unidos deflagravam campanha para 

assegurar sobretudo os direitos civis e políticos; de outro a ex-URSS pregava o implemento 

pelo Estado dos direitos econômicos, sociais e culturais (LAFER, 1999). 

A busca pela identidade cultural aos países subdesenvolvidos representa o primeiro 

passo para desmascarar suas deficiências (financeiras, de políticas públicas ou da própria opção 

política), e que repercutem na persistência das mazelas sociais que impedem o desenvolvimento 

da pessoa humana. Com base na identificação das necessidades, ter-se-ão definidas as pautas 

prioritárias de proteção de direitos dos concidadãos.      

Verifica-se claramente que a cultura e realidades locais trazem sérias distinções quanto 

à escolha das pautas de proteção de direitos do homem, pois, por exemplo, nas realidades da 

Europa e Estados Unidos (países desenvolvidos ou industrializados), os avanços dos direitos 

humanos ligados aos direitos sociais (ou ao próprio desenvolvimento humano) não são 

prioridade do sistema, e que direitos sociais só se consolidaram em aludidos países a partir do 

século XX, ou seja, depois do final das duas Guerras Mundiais, quando uma maioria de Estados 

decidiu traçar pautas sociais, em resposta às atrocidades cometidas pelos regimes autoritários 

(BRITO, 1998). Assim, para os aludidos países, direitos sociais não eram tratados como 

prioridades elementares no Estado. 

De outro lado, quando se volta para as realidades dos países subdesenvolvidos, no 

sentido de definir quais seriam as pautas de direitos humanos mais urgentes, os direitos sociais 

e os que proporcionam o desenvolvimento humano detêm posição de destaque, uma vez que a 

realidade cultural do povo subdesenvolvido é de ser aquele grupo de cidadãos incapazes de 

gozar de direitos básicos, o que gera um ciclo quase insuperável de pobreza que somente pode 

ser solucionado pelo Estado. 

Falar em desenvolvimento também remete à ideia das condições de sustentabilidade 

como paradigma de vida. Ainda em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento como organismo independente. O fruto dessa Comissão veio em 

1987, quando a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, escreve o relatório 

                                                
para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias e a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência contemplam não apenas direitos civis e políticos, mas também direitos 
sociais, econômicos e culturais, o que vem a endossar a ideia da indivisibilidade dos direitos humanos. 
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“Nosso Futuro Comum”, responsável por trazer os primeiros conceitos de desenvolvimento 

sustentável (ORGANIZAÇÃO..., 1988, p. 46). 

Aludido relatório define o desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades”. O atendimento a essas necessidades impõe, sobretudo, atender às 

demandas essenciais aos pobres, que “devem receber a máxima prioridade” e também “a noção 

das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, 

impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras” (ORGANIZAÇÃO..., 1988, p. 46). 

E “ao definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social” – prossegue o 

relatório – “é preciso levar em conta sua sustentabilidade em todos os países – desenvolvidos 

ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de planejamento central”. Aludido 

documento, contudo, adverte que “haverá muitas interpretações, mas todas elas terão 

características comuns e devem derivar de um consenso quanto ao conceito básico de 

desenvolvimento sustentável e quanto a uma série de estratégias necessárias para sua 

consecução” (ORGANIZAÇÃO..., 1988, p. 46). 

Esse ápice da consecução dos esforços dos países para estabelecerem um meio-termo 

do binômio desenvolvimento versus meio ambiente sadio ocorreu em 1992, durante a Cúpula 

da Terra, no Rio de Janeiro. Sob o tema central de Desenvolvimento Sustentável, a Conferência 

do Rio aprovou dois tratados internacionais (a Convenção sobre Alteração Climática e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica) e ainda três documentos internacionais (a Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Manejo 

das Florestas e a Agenda 21). Este último documento é um plano abrangente de ação com vistas 

ao desenvolvimento sustentável no mundo todo até o século 21 (OLIVEIRA, 2011). 

A sustentabilidade como paradigma da vida digna, em sua matriz ecológica, deve 

pautar-se nos seguintes pontos: (i) promoção de uma educação ambiental, reforçando e 

cientificando as responsabilidades individuais e coletivas diante das questões ambientais e 

humanas; (ii) incentivar a livre economia que tenha o objetivo de propiciar o equacionamento 

custos versus benefícios humanos e ambientais; (iii) propiciar a promoção humana e a melhoria 

da qualidade de vida em todos os seus aspectos (alimentação, educação, habitação, trabalho, 

saúde, etc.), eliminando a marginalização socioeconômica e promovendo a dignidade; (iv) 

promover a ética de sociedade sustentável, com a realização do planeta harmônico e do 

desenvolvimento da cidade plena e dignidade da pessoa humana (OLIVEIRA, 2011). 
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Nesse contexto, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, assinada em 1986 

por 146 Estados, com um voto contrário (dos EUA) e oito abstenções, ganha extrema 

importância nas realidades dos países subdesenvolvidos, como uma forma de suplantar as 

mazelas sociais e garantir o mínimo de direitos sociais.  

Para Allan Rosas, o direito ao desenvolvimento pressupõe a menção de três aspectos: 

primeiro, de que a Declaração de 1986 endossa a importância da participação dos povos para a 

realização do desenvolvimento econômico e social dos cidadãos; segundo, a Declaração deve 

ser encarada sob a realidade que visa atender às necessidades mais básicas e elementares na 

busca da justiça social; terceiro, a Declaração deixa evidente que devem ser coordenadas as 

políticas e programas nacionais com aqueles já desenvolvidos e que tomam como base os 

acordos e convênios de cooperação internacionais (ROSAS, 1995, p. 254-255). 

O Brasil, embora não tenha ratificado o ato internacional da Declaração sobre o Direito 

ao Desenvolvimento, este fato não retira, por meio da compreensão sistemática dos Tratados 

Internacionais já ratificados e a própria ordem interna, a obrigação jurídica nacional de 

promover o desenvolvimento da pessoa humana no território nacional, em seus aspectos de 

direitos sociais, sobretudo a alimentação adequada, e também proporcionar meios materiais 

para que haja a melhoria de vida dos pobres e vulneráveis sociais. 

Essa obrigação jurídica é retirada do artigo 3º, inciso II da Constituição Federal de 

1988 que traz como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a garantia ao 

desenvolvimento nacional (BRASIL, 1988). O direito ao desenvolvimento humano vai além da 

prestação material à pessoa, no sentido de fornecer meios materiais de subsistência, mas sim 

representa uma coligação de dimensões que envolvem a própria base fundante de um Estado, 

seus valores e objetivos centrais. 

A jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos enfatiza a 

relativização da soberania estatal, frente as obrigações assumidas por meio dos tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos, quando afirma a possibilidade dos próprios 

Estados serem julgados perante as Cortes Internacionais no caso de violações de ditas 

obrigações previstas nos textos internacionais: 

 
La corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos 
humanos, en general, y, en particular, La Convención Americana, no son tratados 
multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco 
de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Al aprobar estos 
tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del 
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros 
Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdición. El carácter especial de estos 
tratados ha sido reconocido, entro otros, por la Comisión Europea de Derechos 
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Humanos cuando declaró que las obligaciones assumidas por las Altas Partes 
Contratantes en La Convención (Europea) son esenciamente de carácter objetivo, 
diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de 
violaciones de parte de Las Altas Partes Contratantes (‘Austria vs. Italy’, Aplication 
n. 788/60, European Yearbook of Humans Rights, (1961), vol. 4, p. 140) (Opinión 
Consultiva OC – 2/82 del 24 de setiembre de 1982. El efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 
y 75) (AYALA, 2001, p. 15). 

 

A existência de mecanismos de pressão internacional, por si só, não resolve a questão 

da obrigação do Brasil frente à necessidade de garantir o desenvolvimento das pessoas, se não 

existir, na ordem interna, o compromisso da implementação dos direitos humanos (e voltados 

diretamente a essa pauta assumida pelo Estado perante organizações internacionais). 

Cançado Trindade reforça a importância da implementação efetiva do direito ao 

desenvolvimento, ao expor que hoje é alarmante o número de pessoas que vivem em condições 

de extrema vulnerabilidade e pobreza, em decorrência do empobrecimento geral (CANÇADO 

TRINDADE, 1999, p. 264).  

Nesse contexto, pautar pela erradicação da pobreza é um desafio que necessita de 

grandes esforços para ser suplantado, pois o empobrecimento de grandes segmentos de 

populações pelo mundo impõe aos Estados a necessidade de concentrar atividades, para 

minimizar a situação de indigência desses excluídos. Os esforços dos Estados, todavia, acabam 

não resultando em redistribuição de riquezas (já que os Estados sustentam e implementam a 

modernização e crescimento da economia de mercado), mas sim esse ciclo amplia o fosso dos 

excluídos e marginalizados sociais (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 266). 

Tal ciclo de pobreza e marginalização se traduz em um verdadeiro contrassenso, pois 

na medida em que se aumentam as riquezas e bens disponíveis, o efeito que se deveria esperar 

seria o aumento do acesso de quantidade mínima desses bens aos pobres e não o contrário, 

como infelizmente acontece. 

Nesse mundo chamado “globalizado”, se por um lado fomenta-se a abertura de capitais 

a todos os países do globo, por outro fecham-se as fronteiras de circulação livre de pessoas. 

Concentram-se as riquezas com pouquíssimas pessoas às expensas da tragédia de milhares. Essa 

nova “tragédia contemporânea” poderia ser perfeitamente evitável se houvesse a primazia da 

solidariedade humana, e o abandono do egoísmo individual que permeia as sociedades pós-

modernas (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 266-267). 

Para a promoção do desenvolvimento humano, é necessário que os Estados deem 

atenção urgente e prioritária à implementação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais 

e culturais, pois o reconhecimento do direito ao desenvolvimento como um direito humano 
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pelas Nações Unidas (sendo esta a organização internacional mais importante) só veio reforçar 

o compromisso da ordem interna em realizar e promover os aludidos direitos (CANÇADO 

TRINDADE, 1999, p. 280). 

Ressalta-se que o direito ao desenvolvimento teve o propósito de fortalecer, e não 

restringir os direitos humanos pré-existentes. A negação ao exercício do direito ao 

desenvolvimento traz consequências ao próprio gozo dos direitos civis e políticos, assim como 

os econômicos, culturais e sociais.  

O Brasil não pode deixar ao arbítrio do livre mercado a responsabilidade da 

consecução dos objetivos sociais do desenvolvimento humano, sob pena de, não o fazendo, 

sejam ressuscitados regimes autoritários e violadores dos direitos da pessoa.  

Segundo Patryck de Araújo Ayala, o direito alinhou-se na busca da efetividade da 

cidadania, e a concretização da justiça social, que “[...] foram inscritas como formulações 

constitucionais em diversas Cartas da Europa e, sobretudo, na Carta brasileira de 1988, 

compondo [...] os ‘Novos Direitos dos Homens’ [...]” (AYALA, 2001, p.10). 

Essa pauta da reconstrução da cidadania pela valorização dos Direitos Humanos, 

concebidos a partir do “direito a ter direitos”, inscreve-se na tendência verificada no tratamento 

constitucional que tem sido dado às garantias asseguradas no corpo de instrumentos 

internacionais, que foram ratificados pelos Estados, quando do estabelecimento de regras que 

privilegiam a proteção dos direitos humanos, ante o “status” constitucional que receberam 

(AYALA, 2001, p.10). 

Mas, afinal, como atingir o desenvolvimento humano ou o implemento da justiça 

social, com a realização de melhores condições de vida a quem é menos favorecido? A resposta 

vem do exercício do valor (ou princípio) da solidariedade. 

Pedro Buck Avelino define solidariedade como um atributo ou qualidade desenvolvida 

a partir do espírito de semelhança, com vias de possibilitar a vida em sociedade, por meio do 

respeito do outro, possibilitando a autorrealização e a realização das potencialidades de 

terceiros, por meio da ajuda mútua (AVELINO, 2005, p. 250).  

A Constituição Federal do Brasil estabelece, como objetivos da República Federativa 

do Brasil, no seu artigo 3.º, I a construção de "uma sociedade livre, justa e solidária" (BRASIL, 

1988). Ainda, há uma outra finalidade a ser implementada que é a erradicação da pobreza e da 

marginalização social e a redução das desigualdades sociais e regionais.  

Como destaca Maria Celina Bodin de Moraes, esses objetivos foram inseridos no 

Título do Texto Constitucional denominado "Dos Princípios Fundamentais" e, gozando dessa 
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condição, possuem a natureza de serem preponderantes na ordem interna, o que impõem aos 

poderes públicos e destinatários da Magna Carta a sua plena realização (MORAES, 2006, p. 

158). 

Assim, é perfeitamente possível afirmar que os poderes públicos estão obrigados a 

implementar a concepção de "justiça distributiva", ou seja, aquela voltada a retirar as 

desigualdades substanciais, o que determina como meta primordial a solidariedade social, 

através de busca da melhor qualidade de vida aos brasileiros, e redução dos desequilíbrios 

regionais. 

O princípio da solidariedade possui dois enfoques principais: enquanto analisado sob 

a perspectiva objetiva, significa a coexistência dos indivíduos, pois não se pode imaginar uma 

realidade na qual o homem viva sozinho, ou, para Hannah Arendt, “quem habita este planeta 

não é o Homem, mas os homens. Pluralidade é a lei da terra” (ARENDT, 1999, p. 188). Já sob 

a perspectiva valorativa, a solidariedade representa a obrigação moral de não fazer aos outros 

o que não se quer que seja feito a você (MORAES, 2006, p. 160). 

A conjugação dessas duas perspectivas de solidariedade fundou a própria base das 

sociedades modernas, ou seja, a solidariedade foi o que motivou a reunião de indivíduos para a 

concretização do bem comum. O que mantém a sociedade coesa é uma “rede invisível de mútua 

interdependência”, composta por direitos fundados em valores sociais, com nítidos fins de 

solidariedade, que desbocou na compreensão (e dimensão) da igualdade substancial e da justiça 

social (MORAES, 2006, p. 161). 

O que deve ser compreendido no atual estágio da sociedade, da qual o Brasil faz parte, 

inserido em um sistema internacional de direitos humanos, é que os poderes estatais devem 

abandonar a compreensão estrita e individualista do homem enquanto uma “ilha 

autossustentável”, passando a adotarem a compreensão do homem enquanto “parte de um todo” 

indivisível e necessariamente interdependente. A sociedade moderna caminha para 

compreender que para o progresso efetivo surgir é necessário valorizar o elemento humano e 

suas potencialidades. Mas, todavia, ao invés de criar “pontes” para conectar essas “ilhas” (que 

são cada um dos indivíduos), estão sendo construídos muros que as isolam cada dia mais...  

A solidariedade, desse modo, representa a consagração dos chamados “Direitos de 

“Terceira Geração” voltados ao “gênero humano” e a própria obrigação dos Estados em cuidar 

de manter a existência digna das pessoas, bem como proporcionar a realização do bem comum, 

por meio do desenvolvimento das pessoas. 
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Segundo Cançado Trindade (1999, p. 281), a cristalização dos direitos de terceira 

geração, mormente ao estabelecer o direito ao desenvolvimento com “status” de direito 

humano, foi ocasionado por meio das mudanças internacionais históricas ocorridas na 

sociedade, como, por exemplo, a descolonização, os anseios de imperativos sociais, a 

descoberta e desenvolvimento de armamentos com capacidade de destruição em massa, o 

crescimento populacional versus a sustentabilidade ambiental, padrões de consumo 

modificados, enfim, o direito ao desenvolvimento reforça os direitos pré-existentes, e estatui os 

requisitos para a concretização material às prestações voltadas a efetivar o desenvolvimento 

humano (CANÇADO TRINDADE, 1999, p.  281).  

Esses direitos humanos de Terceira Geração possuem vínculos inquestionáveis com a 

paz, segurança e estabilidade sociais, as quais serão efetivadas com a superação da pobreza e 

exclusão social, com o fortalecimento do bem-estar dos povos, não sendo o desenvolvimento 

econômico, por exemplo, um fim em si mesmo, mas sim um meio a serviço do Estado para 

atingir a chamada justiça social (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 282). 

O resgate do estado do bem-estar social deve ser considerado pauta prioritária a ser 

seguida pelos governos brasileiros, pois é indiscutivelmente o instrumento mais eficaz para 

realinhar as diferenças sociais, redistribuir renda, frear o capitalismo desigual e promover a 

solidariedade e desenvolvimento social ao pobre. 

A solidariedade vai demandar, outrossim, certa ruptura da soberania dos Estados, já 

que se faz necessário o cumprimento dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos na ordem interna, o que limitará a possibilidade dos Estados formularem reservas aos 

tratados que tenham por conteúdo a proteção aos direitos humanos (AYALA, 2001, p. 14-15). 

O princípio do desenvolvimento social e solidariedade, através da reunião de esforços 

da sociedade, para atingir o bem comum, é objetivo a ser seguido pelo Brasil, e essa conclusão 

é extraída das seguintes premissas: 

I) O art. 56 da Carta da ONU, no qual todos os membros da aludida Organização se 

comprometeram a agir em cooperação com a Carta, em conjunto ou separadamente, para a 

realização dos propósitos enumerados no art. 55, que são, entre outros, estabelecer “níveis mais 

altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social 

e a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos”. Isso faz 

gerar o que se denomina de “dever de cooperação internacional para o desenvolvimento” 

(BRASIL, 1945); 
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II) O art. 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual preceitua que 

“toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados”, bem na linha do 

conceito que se adota quando do significado do termo desenvolvimento, qual seja, o de ser um 

instrumento de realização de liberdades reais e instrumentais (SILVA, 2013, p. 209). 

III) O art. 26 da Convenção Americana, no qual traz expressamente a obrigação dos 

Estados em implementar o “Desenvolvimento progressivo”, definido como o compromisso, 

daquelas entidades adotarem medidas “a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade 

dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 

constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos [...]” (BRASIL, 1992c); 

IV) O art. 3º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, no qual é trazido como 

objetivo da República Federativa brasileira a realização do desenvolvimento nacional, ou seja, 

o compromisso de trazer as condições necessárias (e condizentes) aos indivíduos de plenamente 

exercerem as liberdades individuais, os direitos políticos, e serem senhores da própria vontade, 

quando do exercício de suas potencialidades humanas (BRASIL, 1988). 

No prisma constitucional, os exemplos da implementação do princípio solidariedade, 

enquanto consagração do direito ao desenvolvimento humano, podem ser retirados por meio de 

algumas políticas públicas, como por exemplo, quanto aos “princípios da seguridade social”, 

artigo 194 da Constituição Federal24, que possibilitam o resguardo financeiro aos não 

economicamente ativos, quando não mais seja possível o exercício laboral.  

Um dos princípios da seguridade social que garante o desenvolvimento e manutenção 

da condição digna da pessoa é a da “universalidade subjetiva”, ou seja, independentemente de 

contribuição, ou da condição econômica, toda a pessoa pode receber do Estado o benefício que 

lhe garanta a subsistência (SILVA, 2007, p. 761). 

Também pode ser destacado, como implemento do projeto solidarista da Constituição 

Federal de 1988 voltado ao desenvolvimento humano, a Emenda Constitucional n. 31 que cria 

                                                
24Diz o art. 194 da CF/88 o seguinte: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na 
prestação dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na forma de 
participação no custeio; VI - diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados” (BRASIL, 1988). 
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o “Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza” (fundo este prorrogado por tempo 

indeterminado por meio da Emenda Constitucional n. 67), com a finalidade de: 

 
Art. 79, da ADCT: [...] viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de 
subsistência, cujos recursos serão utilizados em ações suplementares de nutrição, 
habitação, educação, saúde, reforço da renda familiar e outros programas de relevante 
interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 1988). 

 

Quinto: é possível extrair a eficácia direta do princípio da dignidade da pessoa humana 

previsto na Constituição Federal de 1988, para o fim de firmar obrigação direta do Estado 

brasileiro proporcionar subsídios materiais à população a gozar de vida digna.  

Segundo Ana Paula de Barcellos, a eficácia representa uma característica ligada aos 

“enunciados normativos”, consistindo na possibilidade do particular exigi-los, via Judiciário, 

caso necessário, utilizando como fundamentação do pedido alguns desses enunciados 

(BARCELLOS, 2011, p. 75). 

A ordem jurídica nacional prevê várias modalidades de eficácia jurídica, algumas 

extraídas indiretamente, por meio das construções doutrinárias e jurisprudenciais, outras 

extraídas diretamente e de forma específica pelo próprio direito positivo25 (BARCELLOS, 

2011, p. 76). 

Pra Luís Roberto Barroso, os principais princípios da intepretação constitucional – os 

quais, em última análise, são de observância obrigatória do intérprete que deve guardar 

obediência aos preceitos constitucionais – são: o princípio da supremacia da Constituição, o 

princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, o princípio 

da intepretação conforme a Constituição, princípio da unidade da Constituição, os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e o princípio da efetividade (BARROSO, 2004, p. 151 e 

ss.). 

A eficácia da dignidade da pessoa humana é pela modalidade “vedativa do retrocesso”, 

segundo a qual os princípios constitucionais que descrevem direitos fundamentais devem ter a 

garantia da eficácia, devidamente descrita em normas infraconstitucionais, bem como 

pressupõe que “[...] dois dos efeitos gerais pretendidos [...] são: (i) a aplicação imediata e/ou 

                                                
25Barcellos (2011, p. 75-76) dá os seguintes exemplos para demonstrar essa distinção: “Se alguém vendeu um bem, 
entregou e, vencendo-se o prazo para pagamento, não recebeu o comprador o preço, bastará à parte pedir ao 
Judiciário que obrigue o comprador a pagá-lo. Em outros casos, todavia, o ordenamento cria formas de eficácia 
jurídica especificas ou adicionais a essa eficácia normal outras modalidades diversas, como acontece, e. g., com a 
possibilidade de responsabilização da autoridade que não oferece ou oferece irregularmente ensino fundamento 
gratuito (CF, art. 208, parágrafo 2º)”. 
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efetividade dos direitos fundamentais; e (ii) a progressiva ampliação de tais direitos 

fundamentais” (BARCELLOS, 2011, p. 86). 

O princípio da proibição do retrocesso social, para J. J. Gomes Canotilho, formula-se 

a partir de um núcleo essencial de direitos sociais que devem ser implementados por meio de 

leis, exemplo dado pelo autor são as leis de segurança social, subsídio ao emprego etc. Essas 

leis devem estar constitucionalmente garantidas, sendo inconstitucional qualquer medida que 

parta do Estado para criação de outros esquemas “alternativos ou compensatórios” que, na 

verdade, funcionam para travestir a própria revogação ou anulação de tais leis garantidoras. A 

liberdade do legislador esbarra no limite daquele núcleo essencial já efetivado (CANOTILHO, 

1999, p. 327). 

O princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se previsto no artigo 1º, inciso 

III da Constituição Federal de 1988, sendo uma fonte jurídico-positiva quanto aos direitos 

fundamentais (SANTOS, 2001, p. 266). 

O Constituinte de 1988 elegeu a pessoa humana como valor supremo do ordenamento 

jurídico, o que representou a prevalência da ideia humanista dos textos internacionais 

anteriormente abordados, e que também influenciou todo o texto constitucional. 

Para Luiz Edson Fachin, a dignidade da pessoa representa o norte diretivo de ideias a 

serem seguidas por toda a ordem constitucional. A concretização desse princípio se dá a partir 

de outros princípios e regras estruturantes que formam um sistema jurídico harmônico, 

superando a anterior ideia individualista (e patrimonialista) do Direito. Tudo o que for 

incompatível com a dignidade humana deve ser fulminado pela declaração de 

inconstitucionalidade (FACHIN, 2001, p. 191).   

Enquanto as coisas possuem valor, aferíveis monetariamente, as pessoas, por não 

poderem ser quantificadas em dinheiro, possuem dignidade, ou seja, cada ser humano tem um 

lugar e destino certo na sociedade, sendo insubstituíveis.  

É por esse motivo que a dignidade é tratada como sendo um valor transcendental, que, 

inclusive, precede à norma legislada, o que, para Luiz Regis Prado é o mesmo que “princípio 

de justiça substancial”, na medida em que representa o ponto de validade positivado “a priori” 

pelo constituinte e que serve para vincular todo o ordenamento jurídico e a atividade do Estado 

de Direito Democrático (PRADO, 2003, P. 24). 

A dignidade da pessoa humana representa, ao indivíduo, uma autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida, constituindo o mínimo invulnerável consagrado pelo 

ordenamento jurídico (SOARES, 2002, p. 50). 
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Nos termos do art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda a pessoa 

nasce livre, possuindo igual dignidade e direitos. Tal dignidade não comporta qualquer 

limitação. A dignidade é uma qualidade intrínseca do ser humano, um complexo de regras que 

garantem a existência digna mínima, ou seja, uma vida humana saudável (SARLET, 2006, p. 

60). 

Da dignidade humana decorre o direito de ser o homem respeitado nos seus aspectos 

físicos, psicológicos e espirituais, bem como deve ter seus direitos da personalidade 

resguardados, como conteúdo mínimo e essencial à vida. 

A dignidade da pessoa humana, portanto, exige dos poderes constituídos a garantia da 

eficácia direta dos direitos e garantias individuais (principalmente o exercício do direito da 

igualdade e liberdade), bem como o implemento de prestações materiais voltadas a atender os 

direitos de cunho social, como são, basicamente, a alimentação, educação e moradia. 

Consoante se passará a expor, a eficácia dos direitos sociais voltados ao mínimo 

existencial, mormente para combater a insegurança alimentar, por meio do fornecimento de 

uma alimentação adequada, deve ser pauta prioritária ao Estado brasileiro para melhorar as 

condições de vida do pobre, grupo vulnerável, que merece tutela direito, imediata e efetiva 

estatal. 

2.2 A OBRIGAÇÃO DO BRASIL EM FORNECER E DAR ACESSO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA E DO PRÓPRIO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

VOLTADOS À GARANTIA DO MÍNIMO VITAL 

2.2.1.  Histórico evolucionário do conceito da dignidade da pessoa humana 
 

Para adentrar no conceito jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana, faz-

se necessário apontar o conteúdo axiológico da noção que se tem de dignidade da pessoa 

propriamente dita e a sua compreensão na atualidade. A construção conceitual caminhou de um 

eixo filosófico e de cunho religioso, passando a ser entendido por um critério racional. 

Ingo Wolfgang Sarlet, repassa na história acontecimentos que contribuíram para a 

construção do conceito filosófico da dignidade de pessoa humana e, a partir deste conceito, 

integra-o com o ordenamento jurídico-constitucional na tentativa de aproximar o dever jurídico 

do Estado em promover a dignidade humana. 
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Dentro do conceito filosófico, o aludido autor inicia-se como texto base a Bíblia 

Sagrada, ao afirmar ser possível encontrar referências à dignidade da pessoa humana já no 

Antigo Testamento, quando se tem passagem dizendo que o ser humano foi criado à imagem e 

semelhança de Deus (SARLET, 2006, p. 30).  

Antes disso, todavia, o autor leciona que no pensamento filosófico e político da 

antiguidade clássica, a dignidade ou “dignitas” era atributo da pessoa a depender da classe 

social que ela ocupava na sociedade, havendo, inclusive, no reconhecimento da sociedade graus 

distintos de dignidade, relacionado com o grau de prestígio (ou posses) que cada um possuía 

(SARLET, 2006, p. 30). 

Fábio Konder Comparato, registra que no século V a.C, tanto na Ásia quanto na 

Grécia, no período denominado de “século de Péricles”, nasceu a filosofia, em substituição à 

mitologia, quando o “indivíduo passa a exercer a sua faculdade de crítica racional da realidade” 

(COMPARATO, 2013, p. 24). 

Ao exercer crítica às explicações mitológicas e religiosas, tornou-se necessário 

estabelecer um critério supremo orientador das ações humana, e esse critério foi o próprio 

homem26. A partir desse momento, a definição do que se compreendia por “homem”, tornou-

se o principal objeto de análise e reflexão na sociedade (COMPARATO, 2013, p. 24-25). 

Essa mudança de compreensão do papel do homem na sociedade, e o abandono da 

exclusiva explicação religiosa ou mitológica (mudanças de paradigmas ocorridos na Grécia e 

Ásia), repercutiu em outras partes do mundo, no chamado Período Axial (COMPARATO, 

2013, p. 26). 

Em Israel, por exemplo, no século VI a.C, a própria relação religiosa, professada na fé 

monoteísta, torna-se mais pessoal e o culto, antes coletivo, fica mais individual, a ponto de os 

indivíduos poderem entrar em contato com seu deus, sem necessidade de intermediação 

sacerdotal (COMPARATO, 2013, p. 26). 

                                                
26“Sem dúvida, a proibição de se enterrarem os cadáveres dos cidadãos que se haviam revoltado contra o governo, 
com a cominação da pena de morte para o transgressor, era um simples decreto (psefisma) de Creonte, não uma 
lei autêntica (nomos), votada pelo povo; muito embora Sófocles, sem dúvida ignorante dessa distinção técnica, 
empregue sempre a palavra nomos. Mas a oposição substancial, denunciada por Antígona diante do tirano, 
continuaria a mesma, caso se tratasse realmente de uma lei: ‘Sim, pois não foi Zeus que a proclamou (a lei de 
Creonte)! Não foi a Justiça, sentada junto aos deuses do reino dos mortos; não, essas não são as leis que os deuses 
tenham algum dia prescrito aos homens, e eu não imaginava que as tuas proibições pessoais fossem assaz 
poderosas para permitir a um mortal descumprir aquelas outras leis, não escritas, inabaláveis, as leis divinas! Estas 
não datam nem de hoje nem de ontem, e ninguém sabe o dia em que foram promulgadas. Poderia eu, por temor de 
alguém, qualquer que ele fosse, expor-me à vingança de tais leis?’ (versos 450-460)” (COMPARATO, 2013, p. 
29-30). 
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Também se pode vislumbrar a quebra de paradigmas na China com Confúcio27, que 

fundou as primeiras escolas, atraindo vários alunos de várias partes da China; e Buda28, que 

iniciou grandes viagens no vasto continente Indiano (COMPARATO, 2013, p. 26). 

Em síntese, é no Período Axial que o ser humano, pela primeira vez na história, passa 

a ser considerado com ser dotado de igualdade, liberdade e razão para agir, lançando as bases 

para o fundamento intelectual da compreensão da existência de direitos humanos universais 

(COMPARATO, 2013, p. 27). 

Em Roma, notadamente com as formulações de Cícero, a dignidade foi encarada como 

qualidade inerente às pessoas, ou seja, passou-se a desvincular a relação necessária que se tinha 

do conceito de dignidade que até então era vinculada aos títulos e posição social ocupada 

(SARLET, 2006, p. 31). 

Com Tomás de Aquino, a dignidade passou a ser fundamentada em duplo aspecto: 

primeiro, na circunstância de ser o homem feito à imagem e semelhança de Deus; segundo, pela 

capacidade de autodeterminação inerente à natureza humana, ou seja, do homem conduzir seu 

comportamento a depender de sua vontade (SARLET, 2006, p. 31). 

No Período Renascentista, ocorreu o fenômeno do “homocentrismo”, definidos pelos 

teóricos da Igreja Católica, Giovanni Pico della Mirandola, no seu livreto sobre a dignidade da 

pessoa humana, que a grandeza e superioridade do homem estende-se a todos os demais seres, 

e que o homem é criatura de Deus, que, em decorrência do livre arbítrio outorgado às pessoas, 

aquele detém singularidade e capacidade de ser aquilo que ele próprio quer e deseja ser 

(MIRANDOLA, 1986, p. 52-53).  

Foi, todavia, com o pensamento jusnaturista dos séculos XVII e XVIII que a ideia de 

dignidade dissociara do sentido religioso, e passou a ser conceituada de maneira racional, sendo 

também relacionada com os valores de igualdade e liberdade29. O pensador de destaque, desta 

posição laicizada de dignidade, foi Immanuel Kant (SARLET, 2006, p. 32). 

                                                
27De forma distinta das religiões monoteístas, Confúcio, filosofo Chinês do século VI a.C., não pregava que a fonte 
para a redenção pessoal estivesse na teologia (ou na vida após a morte), mas sim era no próprio comportamento 
individual (por meio dos rituais), praticado em vida, que se teria, em última análise, a redenção pessoal (âmbito 
do indivíduo) dentro do próprio Estado (âmbito coletivo) (KISSINGER, 2012, p. 32-33). 
28Diferente das demais religiões mundiais, que, em sua grande maioria, proclamam a existência de deus, como o 
criador, o budismo destoa por pregar uma religião não-teísta, pois a chave da libertação é a pureza mental, e a 
compreensão correta dos ensinamentos de buda. Buda rejeita a ideia de que as pessoas só serão salvas com a 
imploração à divindade distante, pois, segundo aquele filósofo, não existem intermediários entre a humanidade e 
o divino, já que os seres divinos também estão sujeitos ao carma, em seus paraísos imperfeitos. Buda, nesse 
contexto, funcionava como um exemplo, um mestre que ensinava o caminho a seus discípulos trabalharem 
individualmente em exercícios constantes de aperfeiçoamento pessoal (GRAY, 2015). 
29Fábio Konder Comparato leciona que a justificativa racional (ou científica) da dignidade de pessoa humana 
iniciou-se com a teoria de Charles Darwin, na obra sobre a evolução dos seres vivos. Com isso, a aceitação da 
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Kant, na síntese de seu pensamento, conceitua a dignidade como sendo valor imanente 

do ser humano e, também, critério diferenciador dos demais seres e objetos inanimados, uma 

vez que o homem por ser único animal racional existe como um fim em si mesmo, e não é 

objeto ou instrumento para atingir determinado fim. Enquanto os seres irracionais ou objetos 

inanimados possuem valor, quantitativamente atribuível, o homem possui dignidade (KANT, 

1980, p. 134-135). 

A pessoa humana, para Kant, possui a qualidade peculiar de ser insubstituível, pois, 

diferente das “coisas” que podem ser quantificadas monetariamente (valor) e diante disso estas 

poderiam facilmente ser substituídas por outra de igual natureza, quantidade ou qualidade, as 

pessoas não permitem essa mesma troca por outra equivalente, já que não possuem “valor”, 

mas sim dignidade, pois “[...] nunca ela [pessoa] poderia ser posta em cálculo ou confronto com 

qualquer coisa que tivesse um preço, sem de qualquer modo ferir a sua santidade” (KANT, 

1980, p. 140). 

Comparato (2013, p. 39-41) leciona que o primeiro postulado ético de Kant afirma ser 

somente o homem, enquanto animal racional, ser dotado de capacidade de agir segundo a 

representação de leis ou de princípios normativos, ou seja, só o homem é ser racional e possui 

vontade, que equivale a uma espécie de razão, denominada por Kant de “razão prática”30. 

Desses primeiros delineamentos do conceito, é possível identificar a dignidade 

humana como sendo valor, sendo este, por sua vez, entendido como um objetivo (finalidade) 

que se quer atingir, por meio das normas jurídicas postas. A dignidade é, nesse sentido, valor 

que se pretender atingir por meio do direito31. 

A forma de atingimento ou efetivação do valor dignidade na vida das pessoas pobres 

e vulneráveis sociais, por meio do fornecimento de alimentação adequada e, indiretamente, com 

base no rompimento do estado de insegurança alimentar, a reconquista de direitos desse 

segmento da população, é o problema central a ser discutido nesta dissertação.  

                                                
ideia de que o homem é o ápice da cadeia evolutiva das espécies vivas modelou, no contexto social, a real 
importância e função do homem dentro da sociedade (COMPARATO, 2013, p. 13-14). 
30O conceito de imperativo, trazido por Kant, é a representação de um princípio objetivo, enquanto obrigatório 
para uma determinada vontade. Há dois tipos de imperativos: os hipotéticos, que representam a necessidade prática 
de uma ação possível, sendo eles considerados instrumentos para se conseguir algo desejado. Já o imperativo 
categórico é a representação de que cada homem existe como um fim em si mesmo, não podendo funcionar como 
mero instrumento (COMPARATO, 2013, p. 39-41). 
31Para Silva, Tramontina e Saibo (2015, p. 15): “[…] ter dignidade é condição de existência do ser humano no 
estado de reconhecida individualidade personalística, o que permite considerá-lo único. Tratar pessoas de forma 
impessoal, como se coisas fossem, portanto, é reduzir-lhes a uma condição submissa. Viver sem autonomia, sem 
vontade própria, sem capacidade de desenvolver suas compreensões, seus pensamentos, seus projetos pessoais é 
simplesmente ver-se despojado de sua dignidade, de forma unilateral, uma barbária”. 
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Reale (1989, p. 168) esclarece: “[...] intencionalidade historicamente objetivada no 

processo da cultura, implicado sempre o sentido vetorial de uma ação possível”, ou seja, os 

princípios e as regras jurídicas situam-se como vetores diretivos para a concretização do valor 

dignidade.  

Fábio Konder Comparato relaciona ainda a função finalística do homem como fim de 

toda a conduta dentro da sociedade, ou seja, o objetivo da atividade humana relaciona-se com 

o espírito de bem-estar social que devem ser compostas as relações sociais, sendo indispensável 

que o Estado garanta a felicidade alheia, com base no desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas a atingir essa obrigação (COMPARATO, 2013, p. 44). 

Por possuir a dignidade graus variáveis de valores e, por eventualmente estes possam 

colidir entre si, o conceito de dignidade da pessoa humana precisa passar pelo crivo valorativo 

do intérprete, sendo este quem estabelecerá as premissas axiológicas e “preceitos suscetíveis de 

consciente violação”, tendo em vista a complexidade de bens a serem protegidos e que 

circundam o conceito de dignidade (COMPARATO, 2013, p. 44-47). 

O ser humano, dessa forma, é o único que dirige sua vida a depender das suas 

preferências de valor, ou seja, tomando como base os postulados éticos que aprecia, e rejeitando 

aqueles valores depreciativos (COMPARATO, 2013, p. 47). 

Esse viés valorativo do conceito do homem e sua dignidade repercutiu em toda a teoria 

jurídica que deve(ria) obedecer a essa tábua valorativa vinculada ao atendimento e promoção 

da pessoa humana32. 

E por estar em constante movimento, diante a natureza evolutiva do ser humano, essa 

tábua de valores é constantemente atualizada, porque toda pessoa está em constante “estado de 

acabamento”, sendo que os valores e bens a serem protegidos pelo Estado hoje, podem não 

representar a mesma ordem no futuro (COMPARATO, 2013, p. 51). 

A dignidade na perspectiva intersubjetiva implica, para João Carlos Gonçalves 

Loureiro, na obrigação geral do ser humano ao respeito à pessoa (por esta deter esse valor 

inerente) e que representa um conjunto de direitos e deveres tanto aos particulares, quanto ao 

poder público, relacionados à obrigação de fornecer a todos indistintamente os bens ou parcela 

de bens indispensáveis ao “florescimento humano” (LOUREIRO, 1999, p. 281). 

                                                
32Sarlet destaca que o excessivo antropocentrismo da corrente de Kant, quanto às múltiplas facetas dos direitos à 
personalidade, pode sofrer diversas críticas, mas, todavia, a via do direito à vida imanente ao conceito de dignidade 
não pode ser retocada, devendo ser abrangente a via de proteção estatal, garantia para o mínimo de efetividade da 
dignidade humana (SARLET, 2006, p. 34-35). 
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Há de se ressaltar, ainda, que pelo fato da dignidade estar ligada à condição humana 

de cada indivíduo e, pela natureza agregadora e de vida em sociedade dos homens, não há como 

dissociar o elemento comunitário (ou social) do conceito (SARLET, 2006, p. 52). 

Hannah Arendt reforça a ideia da cooperação mútua dos indivíduos, a viver em uma 

sociedade política, que pressupõe o respeito à dignidade e o respeito às diferenças, haja vista 

que a pluralidade das pessoas é inerente à condição do homem, e também enriquece a natureza 

do debate político. Viver, para a humanidade, representa estar entre pessoas e de poder 

relacionar-se com semelhantes, tudo para atingir determinados fins. Morrer, é o oposto, ou seja, 

deixar de estar entre os homens e não mais contribuir com a sociedade (ARENDT, 1999, p. 15-

16). 

Realizado o resgate histórico do conteúdo jusfilosófico da dignidade da pessoa 

humana, tem-se que adentrar no conceito propriamente dito da dignidade, o que, segundo Sarlet 

possui um conceito de difícil definição, diante da “natureza polissêmica e a grande 

ambiguidade” vinculada à própria natureza humana, valor próprio e inerente de todos os 

indivíduos. A dignidade, desse modo, compreendida como qualidade aderente ao ser humano, 

irrenunciável, deve ser reconhecida, protegida e promovida pelo Estado (SARLET, 2006, p. 41-

42). 

Na mesma linha de entendimento, Canotilho ensina que a dignidade da pessoa humana 

consubstancia-se “no princípio antrópico que acolhe a ideia pré-moderna e moderna da 

dignitas-hominis (Pico della Mirandola) ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da 

sua vida segundo o seu próprio projeto espiritual (plastes et fictor)” (CANOTILHO, 1999, p. 

219).  

Aludido autor destaca ser a autonomia da vontade (dentro do exercício do “projeto 

espiritual”) o elemento diferenciador e determinante para o exercício da vida humana, sendo 

que, sem ela, não há falar em existência digna. 

Dworkin parte do pressuposto de que a dignidade possui “tanto uma voz ativa quanto 

uma voz passiva e que ambas encontram-se conectadas” de uma maneira que o valor intrínseco 

(segundo Dworkin “santidade e inviolabilidade”) da vida humana de qualquer um 

indistintamente merece ser respeitada e preservada até mesmo quando o sujeito perdeu a própria 

consciência de sua dignidade (DWORKIN, 1998, p. 310). 

Desse modo, para compreender a densidade do conceito de dignidade da pessoa 

humana, primeiro deve ser compreendido o conceito de pessoa, que, segundo, Diogo Costa 

Gonçalves pode ser definido como “[...] aquele ente que, em virtude da especial intensidade do 
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seu acto de ser, autopossui a sua própria realidade ontológica, em abertura relacional 

constitutiva e dimensão relacional unitiva” (GONÇALVES, 2008, p. 48). 

A pessoa é, da forma exposta, todo e qualquer ser que possua capacidade de intelecto, 

ou seja, que destoa das coisas ou objetos inanimados. Também é considerada pessoa aquela 

entidade capaz de se relacionar com outros seres iguais de forma aberta (receptiva), e busca se 

autorrealizar (desenvolvimento de suas potencialidades) na sociedade. 

Partindo-se daí, conceitua-se a dignidade da pessoa humana como: 

 
[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável (SARLET, 2009, p. 23). 

 

Percebe-se claramente uma dimensão cultural e prestacional ligada à dignidade da 

pessoa humana, vinculada aos direitos essenciais ou fundamentais, pois, segundo Paulo Mota 

Pinto a garantia da dignidade é decorrente de verdadeiro mandamento valorativo a ser seguido 

por toda a ordem jurídica posta. Reconhece a natureza jurídica e necessidade de instrumentos 

que visem proteger a personalidade humana (MOTA PINTO, 1999, p. 151). 

A garantia da liberdade e desenvolvimento da personalidade humana só poderá ser 

atingida se houver a promoção de condições que visem a possibilitar o livre desenvolvimento 

das pessoas, reconhecidos como instrumentos do Estado para o implemento dos bens mínimos 

indispensáveis à vida, sendo, portanto, pauta prioritária e valor fundante do Estado que se diz 

defensor da dignidade da pessoa (MOTA PINTO, 1999, p. 152). 

Por derradeiro, é perceptível que a dignidade tornou-se valor inerente da qualidade ou 

condição do humana, devendo ser protegida, em toda e qualquer condição, independentemente 

do “status”, cargo, função social ocupadas pela pessoa. 

 

2.2.2 Pobreza enquanto vulnerabilidade social e a necessidade do estado realizar 

prestações materiais ou concretizações do mínimo existencial para combater a situação 

de vulnerabilização do pobre, garantindo e efetivando a dignidade e o desenvolvimento 

humano 
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O estado de exclusão leva em consideração várias caracterizações marcadas pela 

ausência de acesso a bens, atividades ou serviços indispensáveis para vida, como a falta de 

emprego, ausência ou insuficiência de salários, não acesso a terra, falta de moradia, ausência 

ou inadequado acesso a crédito, educação inadequada ou ausente, ausência de cidadania. 

A expressão exclusão está vinculada ao desfazimento dos elos sociais que incentivam 

a coesão na sociedade, bem como, o substantivo excluído se trata daquela categoria social de 

pessoas que, pela ausência de condições materiais ou pelo aspecto socialmente identificável, 

são marginalizadas ou lhe são tolhidas o acesso de bens e direitos que a todos deveriam ser 

gozados. 

Para Castel (1997), os limites e efeitos do termo exclusão social provocaram outros 

estudos relacionados à vulnerabilidade social – ou “zonas de vulnerabilidade” – formada por 

segmentos de pessoas pobres que anseiam alternativas para serem incluídos através de “canais 

de inclusão”. Para Castel (1997, p. 27), a “vulnerabilidade social é uma zona intermediária 

instável que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade”. 

A ideia de fragilidade dos suportes de proximidade se traduz na impossibilidade de 

participação (de forma adequada ou mesmo total) em qualquer atividade produtiva, bem como 

o isolamento nas relações sociais que vai trazer sentimento de inutilidade, seja nas precárias 

relações de trabalho, das complicadas e não pacíficas relações com os familiares, do não acesso 

às redes de suporte (solidariedade) e proteção social, o que fortalece a sensação de insegurança. 

Os estudos sobre vulnerabilidade social, no Brasil e outros países subdesenvolvidos, 

estão associados à ideia de risco frente ao desemprego, ao trabalho precário, pobreza, falta de 

acesso aos serviços públicos, o que, para Yazbek (2001, p. 21), não se restringe à parcela 

determinada de linha de pobreza, mas sim a vários estratos de pobres. 

Os vulneráveis sociais, desse modo, são pessoas ou grupo de pessoas que, por 

condições de vida, cultural, étnicas, econômicas, educacionais e de saúde se distinguem das 

demais pessoas pelas condições de precariedade de vida. Essa situação de precariedade leva à 

possibilidade de exploração, restrição à liberdade, redução de capacidades, fragilização de laços 

que resultam em maior risco (probabilidade) de resultado negativo ou ocorrência de dano a 

essas pessoas, como violação de direitos, aumento de pobreza etc. (YAZBEK, 2001). 

O pobre é o grupo vulnerável social por excelência, que sofre por ausência de 

alimentos, moradia, precariedade de relações de trabalho e sociais, sendo, portanto, grupo que 

merece receber prestações mínimas do Estado para poder sair desse estado de risco de dano ou 

perecimento à vida. 
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A garantia do mínimo vital ou mínimo existencial decorre diretamente da existência 

de uma vida digna. Garantir o mínimo existencial gera a ruptura da situação de vulnerabilidade 

social. 

O mínimo existencial representa o complexo de provimentos materiais indispensáveis 

à existência humana digna, existência essa nos planos físico (cuidar do corpo, mantê-lo vivo), 

espiritual e intelectual. São aspectos determinantes para garantir que uma verdadeira 

democracia se instaure, mas sem descuidar da liberdade de cada qual tem em se 

autodesenvolver (BARCELLOS, 2002, p. 45).  

Luís Roberto Barroso conceitua o mínimo existencial como sendo consequência direta 

do princípio da dignidade da pessoa humana, ao mencionar que não há falar em dignidade sem 

que haja a proteção dos bens mínimos indispensáveis para a sobrevivência. Entre as parcelas 

mínimas a serem garantidas a toda pessoa encontram-se a renda mínima, saúde básica e 

educação fundamental. E, como elemento instrumental para obrigar o Estado a proporcionar 

esses direitos, está a garantia do acesso à justiça (BARROSO, 2001, p. 253). 

O mínimo existencial é o que garante às pessoas a possibilidade de viver com o mínimo 

necessário, qual seja, moradia, alimentação e educação, o que, segundo José Afonso da Silva, 

tais prestações materiais possuem nítido propósito de assegurar a inclusão social, a erradicação 

da pobreza, e também a conotação de que a dignidade da pessoa detém relação direta ao 

implemento da cidadania, trazendo o reconhecimento de que todo e qualquer indivíduo, até 

mesmo o mais pobre, estaria integrado nas pautas protetivas estatais (SILVA, 1989, p. 36). 

O mínimo existencial dever proporcionar ao homem o gozo de cinco prerrogativas 

básicas: (i) a vida social digna; (ii) a liberdade; (iii) a manutenção e desenvolvimento familiar; 

(iv) o trabalho ou capacidade para o exercício laboral; (v) a vida política plena. Essas 

prerrogativas são os desdobramentos do mínimo que a pessoa precisa deter para a existência 

digna, conforme se detalhará abaixo: 

A prerrogativa básica (i) da vida social digna que o mínimo existencial deve garantir 

é característica inerente ao próprio homem que vive em sociedade, é dizer, em última análise, 

que o mínimo existencial deve possibilitar que o homem social se desenvolva perante à 

comunidade, no sentido de contribuir para o desenvolvimento próprio e dos demais membros. 

Assim, vida social digna é atrelada diretamente ao direito ao desenvolvimento humano e social. 

Segundo Balera (2009, p. 477) é vivendo em sociedade que a pessoa pode desenvolver 

suas habilidades, com base na comunicação com os demais, há a imposição do comportamento 

de mútua assistência, e troca de experiências que desencadeiam o progresso pessoal e social. 
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Recebe destaque, dentro dessa prerrogativa da vida social, o dever do Estado em 

promover o desenvolvimento humano, trazido, conforme exposto em tópico anterior, a partir 

da compreensão sistemática dos tratados internacionais já ratificados e a própria ordem interna. 

Na ordem interna, essa obrigação jurídica é retirada do artigo 3º, inciso II da 

Constituição Federal de 1988 que traz como objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil a garantia ao desenvolvimento nacional (BRASIL, 1988).  

O direito ao desenvolvimento humano vai além da prestação material à pessoa, no 

sentido de fornecer meios materiais de subsistência, mas sim representa uma coligação de 

dimensões que envolvem a própria base fundante de um Estado, seus valores e objetivos 

centrais. É trazer ao homem a possibilidade de exercer a cidadania plena, ou seja, estar 

incorporado à rede social e dela poder gozar. 

Nessa ótica, Flávia Piovesan destaca que o direito ao desenvolvimento contempla três 

dimensões centrais: justiça social, participação e programas e políticas nacionais de cooperação 

internacional (PIOVESAN, 2012b, p. 104-105). 

Por justiça social, compreende-se o direito que toda a pessoa tem de ser respeitada na 

ordem internacional para a realização de todas as liberdades inerentes ao homem33. Essa 

concepção é retirada do artigo 28 da Declaração de Direitos Humanos, a qual estatui: “Toda 

pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na Declaração possam ser plenamente realizados” (BRASIL, 1992a). 

A concepção dada pela Declaração ao direito ao desenvolvimento significa ter de 

trazer, com o mencionado progresso, o bem-estar da população que só é atingido pelo progresso 

econômico, social, cultural e político, sendo que só se considera genuinamente livre a população 

que participa diretamente desse progresso com base na justa distribuição dos benefícios que 

dele resultam (PIOVESAN, 2012b, p. 104)34. 

Quanto ao direito à participação, como componente da justiça social, destaca Amartya 

Sen que a plena realização dos direitos humanos só poderá ser conquistada por meio do 

exercício efetivo dos direitos políticos, com a real participação de indivíduos e grupos na 

consecução, exercício e monitoramento de políticas de desenvolvimento, pois: “political 

                                                
33Segundo Fermentão (2016, p. 879) os dois valores que sustentam a denominada justiça social são a igualdade e 
a liberdade. Justiça social também não pode vir dissociada do valor dignidade da pessoa humana, sendo esta 
pensada como uma teoria de justiça, e que representa justamente a consagração da proteção da vida, liberdade e 
igualdade. A dignidade, por esse enfoque, protege, outrossim, os valores morais que se transformam em novas 
normas. A dignidade da pessoa humana, como forma para atingir a justiça social, traz a necessária reestruturação 
do direito reconhecendo a importância filosófica na construção do sistema jurídico e de sua unicidade. 
34Reconhece o artigo 2º da Declaração que: “A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser 
ativa participante e beneficiária do direito ao desenvolvimento” (BRASIL, 1992a). 
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liberties and democratic rights are among the constituent components of development [...]. The 

protective power of political liberty reveals that no famine has ever taken place in the history 

of the world in a functioning democracy”35 (SEN, 2001, p. 507). 

Já no que toca aos programas e políticas nacionais de cooperação internacional, o 

direito ao desenvolvimento vai demandar mudança ética quanto à distribuição de riquezas e 

ajuda humanitária aos mais pobres, pois, segundo Mohammed Bedjaoui, o direito ao 

desenvolvimento social é a consequência direta dos anseios daqueles que compõem quatro 

quintos da população mundial que não suportam mais a discrepância e disparidade de terem de 

conviver sob pobreza, enquanto aqueles que compõe um quinto da população crescem e 

enriquecem com base na exploração daqueles (BEDJAOUI, 1991, p. 1182).  

O direito ao desenvolvimento deve ser compreendido, dessa forma, como processo de 

expansão das liberdades reais, do livre exercício das potencialidades humanas, da busca pela 

concretização dos direitos fundamentais do homem. 

A forma de conscientizar e, de certa forma, controlar e fomentar o avanço dos Estados 

quanto à repartição igualitária das riquezas – trazendo, se necessário, o maior ônus a quem mais 

detém condições – é através de pautas internacionais e sistemas de controle em nível de 

organismos estrangeiros. 

Para tanto, o direito ao desenvolvimento vai necessitar de que seja rompida a visão 

tradicional quanto aos sistemas de verificação e de sanção internacionais, impondo aos Estados 

o reconhecimento do controle e sancionamento das comissões internacionais, até mesmo para 

vincular e direcionar as ações dos Estados no sentido de realizar o pleno desenvolvimento de 

seus nacionais.  

Para Flávia Piovesan, ultrapassa as fronteiras nacionais a importância de se fomentar 

o desenvolvimento humano, sendo que não existe um agente violador apenas (ou apenas o 

Estado como agente violador), mas sim possuem “comunidades” inteiras, e, por outro lado, não 

existe apenas uma vítima pré-determinada, mas grupos de pessoas, ou seja, o direito ao 

desenvolvimento invoca a mudança de paradigmas e da compreensão “clássica” de 

conflituosidade (PIOVESAN, 2012b, p. 111). 

                                                
35“As liberdades políticas e os direitos democráticos estão entre os componentes constitutivos do desenvolvimento 
[...]. O poder protetor da liberdade política revela que nunca houve fome na história do mundo em uma democracia 
funcional” – Tradução livre do autor. 
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A prerrogativa da (ii) liberdade, também como desdobramento do mínimo existencial, 

refere-se ao direito do homem agir dentro de seu livre arbítrio, de maneira a exercer seu projeto 

de vida de maneira que lhe aprouver dentro da sociedade onde está inserido. 

Dessa maneira, o direito à liberdade somente vai plenamente ser alcançado na medida 

em que o homem possa se ajustar e conviver adequadamente ao meio social, usando e dispondo 

de bens escassos com equidade com os demais. A ideia é que, como o homem não basta em si 

mesmo, mas sim necessita da ajuda das “pontencialidades” dos demais não é possível tolerar 

que o egoísmo de poucos, possa retirar o direito aos demais de ter o uso e gozo dos bens do 

mundo (BALERA, 2009, p. 478). 

O mínimo existencial relacionado à liberdade será alcançado quando se tenha todos os 

indivíduos exercendo sua liberdade com responsabilidade individual e social. Só é efetivamente 

livre, outrossim, quem possa exercer a prerrogativa de, de per si, ir e vir, sem que qualquer tipo 

de constrangimento ou obstáculo (material ou psíquico).  

Essa liberdade, segundo Benjamin Constant, compreende uma série de direitos, como 

o direito à não ser preso injustamente, condenado; maltratado de nenhuma maneira; de dizer a 

sua opinião, escolher sua profissão; dispor de seus bens livremente; ir e vir sem precisar solicitar 

permissão a quem quer que seja; reunir-se; professar religião; preencher seu tempo do dia da 

forma que mais condizente com as suas inclinações e aspirações pessoais. Também envolve 

direito a demandar órgãos públicos por meio de petições e reivindicações, e a autoridade deve 

leva-las em consideração (CONSTANT, 1985, p. 10-11). 

Todas essas pautas vinculadas à liberdade, remete à necessidade do gozo pleno da 

cidadania, que somente é atingida, frise-se, se a pessoa detiver o mínimo de condições materiais 

para efetivamente ser livre. 

Quanto à prerrogativa da (iii) manutenção e desenvolvimento da família, ou de 

estrutura familiar, é direito aderente ao mínimo existencial, pois a família possui grande 

importância na formação do indivíduo, por ser naquela o primeiro ensaio da vida social deste. 

É na família que se valoriza a solidariedade dos seus membros, consoante se extrai da 

Constituição Federal, artigo 3º, inciso I que dispõe: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária [...]” 

(BRASIL, 1988).  

No plano sociocultural a família é instrumento elementar de sociabilização dos 

indivíduos, pois é um mecanismo de transmissão de “pautas de comportamentos”, ou seja, é a 

primeira escola para preparar o indivíduo à vida em sociedade, sendo no grupamento familiar 
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onde o indivíduo aprende as primeiras noções de solidariedade, mútua assistência, dentre outras 

(DIEZP-PICAZO; GULLON, 2006, p. 35).  

A família, desse modo, possui uma função instrumental, ou seja, representa um 

instrumento para que os integrantes atinjam sua plena potencialidade, sendo o Estado o maior 

interessado em proteger e criar mínimas condições para o desenvolvimento familiar 

adequado36. 

Conforme se trará na sequência, o Estado brasileiro já realiza algumas políticas 

públicas voltadas a proporcionar ajuda financeira direta como é, por exemplo, o conhecido 

programa do Fome Zero, e outros programas que fornecem diversas modalidades de prestações 

positivas básicas, como o fornecimento de luz, água, gás, creche, escola, posto de saúde, assim 

como desoneração fiscal para os produtos da cesta básicas e também para a habitação familiar. 

Quanto ao mínimo existencial relacionado ao (iv) trabalho tem-se que é impossível 

falar em relações laborais que não estejam vinculadas à dignidade da pessoa humana, 

principalmente no que toca aos direitos dos trabalhadores ao salário digno ou de possuir renda 

suficiente para manutenção de suas necessidades. 

A antiga noção de salário mínimo foi estabelecida pela Constituição de julho de 1934, 

bem como o seu conteúdo permaneceu o mesmo em todas as Cartas Constitucionais que 

vigeram antes da Constituição Federal de 1988, quando então sofreu modificação de seu 

conceito37 (BALERA, 2009, p. 480). 

Atualmente o salário mínimo compõe o rol de direito social, e está previsto no art. 7º, 

inciso IV da CF/88, assim disposto: 

 
IV- salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos, que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim (BRASIL, 1988). 

 

O mínimo deve ser capaz de garantir uma série de prestações, mas, todavia, é certo 

que o salário mínimo não se mostra suficiente para satisfazer todas as despesas que, por meio 

deste, o empregado deveria ser capaz de arcar. 

                                                
36Se de um lado a família detêm uma função idealizada, na grande maioria das vezes, a família é responsável por 
reproduzir estigmas, pautas de comportamento negativos, também reproduz a situação de miserabilidade, a 
condição social ocupada, em um determinismo social indesejado, porém realizado (SOUZA; GRILLO; et al., 
2009). 
37Até 1988, o salário mínimo deveria fazer frente aos gastos com alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene 
e transporte. Com o advento da CF/88, ampliou-se o rol também para compreender os gastos (ou deveria ser 
possível arcar com os gastos) com educação, saúde e lazer. 
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Conforme já mencionado, segundo dados do DIEESE – Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos, para abril de 2017, o salário mínimo necessário para 

atender a uma pessoa e família de até mais 3 integrantes seria de R$ 3.899,66 (DIEESE, 2017). 

Destaca-se, também, o fato de que são milhões de indivíduos que, no Brasil, recebem 

tão somente um salário mínimo para sobreviver (atualmente o salário mínimo nacional está em 

R$ 937,00 – vigência 01/01/201738), seja como rendimento do trabalho (o que equivale a mais 

de 30% dos assalariados do Brasil), ou como benefício previdenciário (aproximadamente 60% 

dos beneficiários) (BALERA, 2009). 

Ocorre, todavia, que existe uma imensa massa de pessoas que são desligadas de seus 

empregos, que, segundo o IBGE, no 1o trimestre de 2017 a taxa de desocupação foi estimada 

em 13,7% (IBGE, 2017) sendo o combate ao desemprego pauta prioritária a ser perseguida pelo 

Estado. Garantir uma renda básica é pauta que proporciona o mínimo existencial39. 

Segundo Balera (2009, p. 481) a abrangência da questão social na atualidade 

modificou o eixo de preocupação dos Estados modernos que antes se preocupavam com as 

chamadas “meras questões laborais”, passando a compor a órbita de preocupação dos Estados 

o combate aos denominados “paradigma da exclusão”, que são representados por novas 

maneiras de representação e manifestação da pobreza e de exclusão social, ganhando 

importância os temas do subempregado e da vulnerabilização no campo das disputas 

econômicas dos diversos agentes de influência de mercado (BALERA, 2009, p. 482). 

O mínimo existencial voltado à (v) política, por sua vez, é o exercício da democracia 

participativa, a própria representação da igualdade, ou, em sentido mais abrangente, à própria 

exigência de justiça, quando então a sociedade atinge o nível de compreensão e luta pelo 

reconhecimento e efetivação de direitos. 

Cabe ao agente político identificar meios e recursos necessários para implementar as 

políticas públicas sociais capazes de concretizar medidas a diminuir a pobreza (BALERA, 

2009, p. 483). 

                                                
38Regulamentado pelo Decreto Federal de 8.848/2016 (BRASIL, 2016). 
39A preocupação quanto à garantia de manutenção do emprego, e em condições minimamente adequadas, foi pauta 
do Papa João Paulo II, no momento da comemoração do centenário do “Rerum novarum” (que fora editado no 
papado de Leão XIII), quando o pontífice lançou o denominado “Centesimus anus”, sendo este documento uma 
releitura e atualização daquele documento editado por Leão XIII, e, dentre as passagens, o Papa João Paulo II 
externou o seguinte: “A este propósito, a Rerum novarum aponta caminho de justas reformas que restituam ao 
trabalho a sua dignidade de livre atividade do homem. Aquelas, implicam uma tomada de posição responsável por 
parte da sociedade e do Estado, tendente sobretudo a defender o trabalho contra o pesadelo do desemprego. Isto 
se verificou historicamente de dois modos convergentes: ou como políticas econômicas, visando assegurar o 
crescimento equilibrado e a condição de pleno emprego; ou com os seguros de desemprego e com políticas de 
requalificação profissional capazes de facilitar a passagem dos trabalhadores dos sectores em crise para outros em 
expansão” (JOÃO PAULO II, 1991). 
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Do contrário, a própria soberania popular perderia o seu fundamento de legitimidade, 

diante da “tirania do mais forte sobre o mais fraco” que iria impor a sua vontade ou os seus 

interesses sobre um determinado grupo, que, sem a devida voz no debate jurídico, ficaria 

negligenciado e vulnerabilizado pela vontade da maioria (MAGALHÃES, 2012). 

A exemplo de Amartya Sen, o critério utilitarista, que dispõe sobre o fornecimento de 

necessidades básicas com base nos cinco desdobramentos do mínimo existencial, tem-se que 

para a avaliação do bem estar (dignidade da pessoa humana) não se mede apenas por meio do 

fornecimento das necessidades básicas (como alimentos, roupa, moradias), mas sim é 

necessário que os Estados combatam de frente os problemas de falta de educação básica, 

forneça serviços de saúde adequados e traga uma distribuição equitativa de terras. 

Só com a efetiva (e real) democracia participativa, as pautas de liberdades públicas e 

direitos civis podem ser reivindicados efetivamente por aqueles que compreendem sua condição 

de cidadão e seu papel social, compreende a importância direta do gozo de certos direitos, não 

só para a vida humana individual considerada, mas também o papel instrumento na construção 

de pautas de necessidades no contexto nacional. 

Segundo Amartya Sen “a resposta do governo ao sofrimento intenso do povo depende 

da pressão exercida sobre esse governo, e é nisso que o exercício dos direitos políticos importa 

(votar, criticar, protestar etc.)” (SEN, 2000, p. 181). 

À luz dessas ponderações, ressalta-se que a proteção social da existência digna das 

pessoas, é dever fundamental do Estado. Nessa direção, a efetividade da proteção do Estado é 

necessária para implementar as políticas públicas que garantam o gozo do mínimo existencial 

nas suas cinco vertentes destacadas40. 

Entende-se, dessa maneira, que o Estado deve executar políticas públicas de caráter 

universalista, para que assegurem proteção social. 

 

2.2.3 Definição de pessoa humana como parâmetro para escolha de política(s) pública(s) 

estatal(is) 

 

                                                
40Segundo Simini (2016, p. 822) para que as tarefas constitucionalmente previstas na CF/88 sejam cumpridas pelo 
Estado exige-se deste o comportamento de ser garantidor dos direitos sociais, pois o modelo de constituição 
adotado no caso brasileiro impõe ao Estado a tarefa de fornecer prestações nas áras de saúde, educação, 
desenvolvimento urbano, sendo ao aludido ente agente indutor e executor de políticas públicas em diversos setores. 
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A palavra “parâmetro” é definida pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa como 

“variável para a qual se atribui um valor e por seu intermédio se definem outros valores ou 

funções num dado sistema ou caso” (HOUAISS, 2009). Como base nessa definição é acertado 

afirmar que chamar “algo” de “parâmetro” vai demandar compreender o valor (jurídico, social, 

econômico etc.) atribuível a esse “algo” em uma dada realidade (conceito de espaço territorial 

e normativo), bem como os efeitos irradiantes e diretamente a ele vinculados (as consequências 

dessa valoração em face do sistema que ele foi posto).  

Pode-se dizer que o parâmetro (ou ponto de partida) para o desenvolvimento de uma 

política pública reside, de início, em conceituar quem é essa pessoa ou ser humano destinatário 

das políticas públicas voltadas a prestações materiais, na realidade do século XXI, inserido 

dentro de um determinado espaço. O que se pretende aclarar, dessa maneira, é a definição de 

quem é esse homem que o Estado prometeu proporcionar o “bem-estar social”, realizar as 

políticas de desenvolvimento humano, proporcionar o mínimo existencial etc. 

Ainda, dentro desse conceito de “homem”, o Estado deve definir quais são as parcelas 

de direitos, de implementações materiais que se devam realizar a esse ser humano e quais 

aquelas que deixará de fornecer aos seus cidadãos (escolhas trágicas), dentro do viés 

orçamentário, já que os recursos orçamentários são escassos, comparados com as demandas de 

direitos sociais. 

A escassez de recursos não é única justificativa para o não fornecimento completo de 

toda a demanda por direitos sociais. Existe, sobretudo, a influência do mercado, a adoção pelos 

Estados contemporâneos ocidentais (dentre eles o Brasil se enquadra nesse modelo) do 

chamado “neoliberalismo” e como isso repercute (negativamente) na consecução do prometido 

“Estado de Bem-Estar Social”. 

Obviamente que o homem do século XXI não é o mesmo daquele que viveu no século 

XVIII no calor das Revoluções burguesas, e que clamava por liberdade, igualdade e 

fraternidade. O homem daquela época deixou em muito de existir, não é o que viveu o início 

do Estado moderno (liberal), mas sim se está falando de um homem que vive em um modelo 

no qual, os segmentos mais poderosos da sociedade, inclusive da política, pregam o 

neoliberalismo, modelo de economia e política globalizada e descentralizadora de Estado, que 

quer desnacionalizar serviços públicos, participar apenas em setores estratégicos da sociedade, 

fomentando a desregulamentação da economia. 

Agamben (2002), na sua obra “Homo sacer”, escancara a crise do projeto liberal da 

modernidade, pois a visão crítica do direito demonstra que não se vive na atualidade uma “pós-
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modernidade”41, mas sim uma modernidade de segunda categoria, na qual houve a 

democratização do consumo, ou seja, abertura do mercado, com a queda do dualismo de mundo 

dividido em “eixo comunista” e “eixo capitalista”, mas sem inaugurar outro paradigma, qual 

seja, de efetiva implementação do acesso universal aos bens e aos direitos voltados aos 

desenvolvimentos humanos. 

O século XXI traz a grande tônica de como sustentar um discurso de dignidade da 

pessoa humana idealizado no final da Segunda Guerra Mundial, no qual, para Bucci (2006), 

inaugurou um novo paradigma estatal aos países que há muito abandonaram a metafísica e 

buscaram o domínio da vida e da natureza a qualquer custo, ou seja, buscaram o pleno 

desenvolvimento do capitalismo, do liberalismo, mesmo que isso representasse a retirada da 

qualidade de vida às pessoas. 

Para Bucci (2006, p. 5) o novo paradigma experimentado pelo homem do século XXI:  

 
[...] que reclama prestações positivas do Estado, [e que] correspondem, em termos da 
ordem jurídica, ao paradigma do Estado intervencionista, de modo que o modelo 
teórico que se propõe para os direitos sociais é o mesmo que se aplica às formas de 
intervenção do Estado na economia (BUCCI, 2006, p. 5).  

 

Em outras palavras Bucci afirma que o neoliberalismo (e a mínima intervenção 

possível do Estado) é que vai ditar qual (ou quais) setores ou políticas públicas serão 

consideradas prioritárias ou não ao Estado. O neoliberalismo representa, em outro aspecto, a 

própria queda da soberania estatal, sendo a condução das políticas de Estado ditadas pelos 

interesses da economia de mercado.  

O declínio da soberania dos Estados, destaca Supiot (2007, p. 188), não é traduzido 

por meio do crescimento das liberdades dos seus indivíduos, mas sim por meio da submissão à 

perseguição de objetivos que se impõem (pelo mercado interno e internacional) ao Estado.  

O poder dos Estados recuou em geral em proveito daqueles que possuem dinheiro, dos 

juízes como protagonistas do poder, dos peritos como representantes do segmento dos 

“letrados” ou classe média instruída, e da mídia como sendo o quarto poder que manipula a 

grande massa para apoiar ou não determinada política.  

Segundo Supiot (2007, p. 190), o direito, se encarado como instrumento a serviço da 

economia, é transformado como mera ferramenta de execução de leis sobre os homens (falsa 

                                                
41Pós-modernidade” foi a condição inaugurada após o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim de 
1989, na chamada terceira fase do capitalismo. Conferir, nesse sentido, BAUMAN, Zygmunt. A Modernidade 
Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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impressão de igualdade na aplicação das leis). Isso não representa a realidade, pois o direito, ao 

invés de ser encarregado de governar os homens, se transforma em instrumento, patrocinado 

pelo Estado, do bem-estar dos privilegiados e atores da economia de mercado. 

O Brasil (a exemplo do mundo moderno) vive na chamada “era das abundâncias”, no 

sentido de que se produz recursos (e aqui se engloba os recursos orçamentários) necessários 

para acabar com as grandes demandas de fome, saúde, moradia, educação etc. (todos direitos 

voltados diretamente a implementar a dignidade da pessoa humana), mas, todavia, convive com 

o contrassenso de que as estatísticas sobre redução da fome, mazelas de saúde, e demais direitos 

sociais não acompanharam o aumento da arrecadação de recursos. 

Para Supiot (2007, p. 192-193), o homem que vive inserido dentro de um Estado de 

cunho neoliberal, no mundo globalizado, encontra-se refém das políticas econômicas por ele 

desenvolvidas, e como essa macroeconomia refletirá diretamente nas escolhas políticas 

(protecionistas ou não protecionistas) dos direitos sociais, sendo o neocorporativismo e o 

neoliberalismo os planos ideológicos que justificam o corte dos recursos nas áreas sociais, sob 

o pretexto de ser medida supostamente necessária para o restabelecimento do crescimento 

econômico diminuto, mas que, no fim, representa a transferência de recursos públicos aos 

poucos privilegiados que compõem a elite econômica do país. 

Curiosamente, tudo aquilo que o Estado moderno inseriu no bojo das Constituições 

pós Segunda Guerra Mundial, no sentido de atingir valores sociais voltados à dignidade da 

pessoa humana, não foi implementado de forma ideal. O que fracassou?  

Talvez Supiot (2007, p. 188-189), com a ideia contida dentro da denominada 

“antropologia do Direito” traga uma resposta mais próxima (e condizente) do motivo pelo qual 

se fracassou a implementação material dos direitos sociais, qual seja, o descrédito ou perda de 

fé nas instituições públicas, sobretudo ao Poder Legislativo que perdeu sua soberania, frente à 

ausência de legitimidade nas escolhas e pautas de direitos a serem positivados e a forma pela 

qual se dariam a sua implementação. 

A premissa que se deve ter, portanto, é que o conceito de dignidade humana não deve 

ser mais interpretado como aquele trazido na metade do Século XIX, com o final da Segunda 

Guerra Mundial, pois as peculiaridades do século XXI, com a sociedade massificada – e 

também pelo próprio papel do Estado nas escolhas de políticas públicas a serem desenvolvidas 

– mudou drasticamente o conceito e âmbito de proteção de aludido conceito.  

A pessoa humana hoje não é mais carente de ter legalmente descritos rol de direitos 

fundamentais, ou ela não tem de certo modo a preocupação de ser transformada em “ser humano 
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de segunda categoria”, como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial42. Direitos 

fundamentais estão adequadamente definidos nas cartas democráticas. O problema é a 

efetivação. Daí reside a importância do fortalecimento de modelos econômicos que impõem a 

participação mais ativa do Estado com o desenvolvimento de políticas públicas que realizem os 

direitos sociais. 

O homem do século XXI precisa do Estado para controlar a atividade econômica, ou 

seja, de um Estado capaz de frenar a monetarização da pessoa (ou coisificação frente aos 

interesses das grandes empresas ou grupos econômicos), o Estado como forte instrumento de 

pressão e garantia (do mínimo) de bem-estar de vida, em cada um dos meios ambientes da 

pessoa, seja no meio ambiente natural, do trabalho, cultural etc. Esse é verdadeiramente o 

parâmetro a ser utilizado na construção de políticas públicas que visem efetivar direitos sociais 

(como o caso das políticas públicas para proporcionar alimentação adequada). 

Nesse sentido, o Estado de Bem-Estar é o sistema político-econômico que melhor se 

adequa aos fins constitucionalmente assegurados, sem que isso signifique abandonar o âmbito 

do direito privado (representado pelo capitalismo), encarregando ao Estado promover as 

condições mínimas do gozo dos direitos sociais, sobretudo à parcela mais pobre e 

vulnerabilizada. 

Essa mudança vai trazer um importante desafio e finalidade a ser atingida pelo Estado: 

as políticas públicas devem ser redesenhadas no sentido de, dentro das possibilidades (e 

sobretudo econômicas), criar uma teoria de política pública que seja o contraponto da força do 

mercado (do capital) e que seja eficaz, no sentido de atingir o maior número de pessoas, como 

o menor gasto de dinheiro público possível. 

Uma vez bem desenvolvida essa política pública, através de lei do Poder Legislativo, 

haverá maior segurança, inclusive, quanto às frequentes (e criticadas) discricionariedades (leia-

se arbitrariedades) judiciais que costumam garantir isoladamente o direito a poucos, mas 

comprometem o equilíbrio do sistema. 

Sobre o perigo da discricionariedade judicial Bucci (2006, p. 36) destaca que não cabe 

ao Judiciário, poder com ausência de legitimidade popular, escolher quem ou quais as pautas 

de direitos devem ser desenvolvidas pelo Executivo, ou quais os limites que podem sofrer 

determinadas escolhas legiferantes pelo Legislativo, no momento de sua aplicação. Uma vez 

                                                
42Os grupos considerados impuros, ou não pertencentes à raça ariana, ou seja, àquelas pessoas não genuinamente 
alemãs não se aplicava uma série de direitos e garantias, já que não eram destinatários da norma. Aos judeus e 
outros grupos perseguidos era autorizado o uso de qualquer meio de coerção, abuso, sem que isso representasse 
uma violação aos direitos da pessoa. 
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que o Judiciário faz uma escolha, mesmo no contexto de uma ação coletiva (que envolva mais 

de um indivíduo) ele acaba determinado o deslocamento de parte do orçamento que é geral e 

de todos, para o contexto local e individualizado, o que é prejudicial. 

Comparato (1997, p. 353-354) demonstra que, ao Judiciário, cabe a função de controlar 

a legalidade das escolhas de atos ou conjunto de atos que compõe a política pública, já que o 

conceito de “política pública” propriamente dito é de difícil densificação jurídica, uma vez que 

envolve a própria prerrogativa e discricionariedade dos fins a serem atingidos pelo Estado, ou 

seja, envolvem escolhas de governo que não podem ser controladas pelo Judiciário, ante a 

necessária independência e harmonia entre os poderes (art. 2o, da CF/88)43. 

Embora ao Judiciário não caiba a função de controlar as “escolhas de governo”, isso 

não significa que o “partido da ocasião” possa se valer de propensa autonomia governamental 

para frustrar os fins constitucionalmente previstos por meio das normas programáticas, ou seja, 

aqueles “standards” assumidos pelo Estado como plano de desenvolvimento da nação a longo 

prazo, pois, conforme explica Silva (1998, p. 137-138), o programa de desenvolvimento social 

deve ser continuado, independentemente do governante que ocupa provisoriamente o exercício 

dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Bucci (2006, p. 25-27), afirma, como base na finalidade eminentemente 

“programática” (a longo prazo) de determinadas políticas públicas, principalmente a que visem 

o desenvolvimento e progresso humano, é possível compreendê-las como sendo “categorias 

normativas” “sui generis”, pois, embora não possuam o atributo de serem gerais e abstratas 

(como ocorre com as leis), as políticas públicas atuam de forma complementar, preenchendo 

espaços legislativos que se percebem entre a Constituição e as normas infraconstitucionais, 

sendo, inclusive, defendido pela autora sua natureza supralegal, mas infraconstitucional, ou 

seja, estão no meio termo entre a Constituição e a norma infraconstitucional. 

Seja abordada enquanto “finalidade a ser atingida” (dentro do programa constitucional 

do país) ou como sendo “categoria normativa” inserida (no espaço da pirâmide normativa) entre 

norma constitucional e (ao lado ou superior à) lei infraconstitucional, a política pública goza de 

importância do estudo do direito enquanto “programas de ação destinados a realizar, sejam os 

direitos a prestações, diretamente, sejam a organização, normas e procedimentos necessários 

para tanto” (BUCCI, 2006, p. 31). 

                                                
43“Art. 2o, da CF/88: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário” (BRASIL, 1988). 
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Dentro dessa perspectiva de “programa de ação”, a política pública que fugir do 

parâmetro (ou âmbito de proteção), frustrando o atingimento dos fins sociais, voltados a garantir 

a vida do indivíduo minimante protegida pelo Estado (em face das mazelas das forças de 

mercado) pode (e deve) ser controlada pelo Judiciário, que terá o poder de rever, dentro do 

“programa de ação”, a melhor alternativa para a retomada dos objetivos (resultados) buscados 

pela política pública. 

Bucci (2006, p. 33) chama esse controle pelo Judiciário da política pública de 

“intervenção judicial na conformação ou aplicação de políticas públicas”, esclarecendo que 

cabe ao aludido Poder possibilitar a participação da população nas escolhas dos rumos das 

políticas a serem desenvolvidas, bem como confrontar se a realização das políticas públicas está 

pautando dentro de certos parâmetros, quais sejam: (i) objeto de proteção – pessoa humana do 

século XXI; (ii) legalidade (políticas públicas definidas pelo Poder Legislativo) e (iii) 

constitucionalidade, o que implica o reconhecimento pelo Direito, a sua proteção, bem como 

que os desvios de finalidade (ou dos fins da política pública) devem ser rechaçados pelo Poder 

Judiciário. 

Com esse panorama, o pobre, vulnerável social, é o destinatário imediato das políticas 

públicas voltadas a retirá-los dessa situação, qual seja, a situação de iniquidade social, 

marginalização, exclusão social que violam o direito à dignidade e ao próprio desenvolvimento, 

direitos que o Estado brasileiro tem a obrigação de fornecer a essa parcela da população. 

Ao Estado há o compromisso de prestar materialmente, seja por meio de transferências 

diretas de renda à população carente, seja realizando políticas públicas que condicionam a 

obtenção de ajuda financeira estatal à contraprestação efetiva do beneficiário (como é o caso 

do programa das hortas comunitárias de Maringá), políticas que garantam, frise-se, o mínimo 

existencial, a dignidade e o desenvolvimento humano. 

A realização desse compromisso pelo Estado só poderá ocorrer com base na 

readequação do modelo do sistema econômico-político, com a reaproximação efetiva do 

modelo de Estado do Bem-Estar Social, rechaçando as pautas neoliberais. Somente com o 

Estado providência é que se terá, portanto, o resgate da essência do ideário de uma sociedade 

igualitária, mais justa com a população, para a garantia da efetivação da dignidade humana. 

As políticas públicas voltadas a proporcionar a vida digna às pessoas (sobretudo as 

vulnerabilizadas) são o caminho indispensável para o avanço e progresso do Brasil, pois aquelas 

vão fornecer meios e ferramentas para que as pessoas pobres possam sair do estado de 
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iniquidade social, as quais, sem a ajuda e apoio do Estado, com absoluta certeza, não 

conseguirão romper o fosso da marginalização social. 

 

2.3 O PROGRAMA FOME ZERO E O PANORAMA DE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

BRASILEIRAS VOLTADAS A ATENDER O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

O Programa Fome Zero, sob a perspectiva do atendimento das necessidades mínimas 

do pobre (vulnerável social), por meio do fornecimento de condições para o acesso à 

alimentação adequada (foco deste trabalho) foi grande exemplo de sucesso de política pública, 

desenvolvida a nível do governo federal. 

O Programa Fome Zero representa uma importante política pública para proporcionar 

à parcela mais carente da população o acesso à alimentação, uma vez que partiu do pressuposto 

de que é direito da população brasileira o acesso diário à alimentação de qualidade e quantidade 

suficientes para atender às necessidades básicas vitais para uma vida saudável. 

A implantação do Fome Zero se deu com a criação da Lei n. 10.683, de 28 de maio de 

2003, quando foram criados o CONSEA e o Gabinete do Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome, consoante os artigos 1o, 9o e 26 da aludida lei: 

 
Art. 1o [...] § 1o Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento 
imediato ao Presidente da República: [...] 
III − o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; [...] 
Art. 9o Ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional compete 
assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e definição de 
diretrizes para que o governo garanta o direito humano à alimentação, e especialmente 
integrar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que 
não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à 
fome. [...] 
Art. 26. Fica criado o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome, vinculado à Presidência da República. § 1o Ao Ministro 
de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Com- bate à Fome compete: 
I − formular e coordenar a implementação da Política Nacional de Segurança̧ 
Alimentar e Nutricional, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação 
no território nacional; 
II − articular a participação da sociedade civil no estabelecimento de diretrizes para a 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 
III − promover a articulação entre as políticas e programas dos governos federal, 
estaduais e municipais e as ações da sociedade civil ligadas à produção alimentar, 
alimentação e nutrição; 
IV − estabelecer diretrizes e supervisionar e acompanhar a implementação de 
programas no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
§ 2o Integram a estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome o Conselho do Programa Comunidade Solidária, a 
Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária e até duas Secretarias. 
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§ 3o O Programa Comunidade Solidária, criada pelo art. 12 da Lei n. 9.649, de 27 de 
maio de 1998, vinculado ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Combate à Fome44. 

 

A operalização do Programa foi discriminada com a edição do Decreto n. 4.564, de 1o 

de janeiro de 2003, que definiu o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate 

à Fome (MESA) como órgão que gerenciaria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 

bem como o funcionamento de seu Conselho Consultivo e de Acompanhamento (BRASIL, 

2003). 

De forma institutucional, o Programa Fome Zero contava com estruturas específicas 

para realização de seus fins, tais como o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 

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

(CONSEA), compondo a integração desses órgãos tanto os representantes da sociedade civil 

como do governo. 

Em outra frente, seguindo os anseios do Programa Fome Zero, houve a formulação da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, regulamentada pelo Decreto n. 7.272, 

de 25 de agosto de 2010. A Política Nacional de Segurança Alimentar possui como diretrizes 

para elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aqueles previstos no 

artigo 3o do aludido Decreto: 

 
I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade 
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 
descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e 
distribuição de alimentos; 
III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 
pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito 
humano à alimentação adequada; 
IV - promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 
nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de 
que trata o art. 3o, inciso I, do Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, povos 
indígenas e assentados da reforma agrária; 
V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção 
à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional; 
VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, 
com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção 
de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura; 
VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e 
nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a 
negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei no 11.346, de 
2006; e 

                                                
44A Lei 10.683/2003 foi revogada via Medida Provisória n. 782/2017, que, ao dispor sobre o Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional, trouxe novos dispositivos referentes ao aludido conselho, vide art. 14 e 48 
de aludida Medida Provisória (BRASIL, 2017b). 
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VIII - monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada 
(BRASIL, 2010). 

 

O Decreto n. 7.272/2010 também estabeleceu importante critério que é a repartição de 

responsabilidades para o desenvolvimento do Plano Nacional de Segurança Alimentar, 

inclusive quanto à questão da alocação e disponibilidade de recursos para o desenvolvimento 

das políticas públicas, nos termos do art. 14: 

 
Art. 14.  O financiamento da PNSAN será de responsabilidade do Poder Executivo 
Federal, assim como dos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao 
SISAN, e se dividirá em: 
I - dotações orçamentárias de cada ente federado destinadas aos diversos setores que 
compõem a segurança alimentar e nutricional; e 
II - recursos específicos para gestão e manutenção do SISAN, consignados nas 
respectivas leis orçamentárias anuais. 
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que aderirem ao SISAN, e o Poder 
Executivo Federal deverão dotar recursos nos orçamentos dos programas e ações dos 
diversos setores que compõem a segurança alimentar e nutricional, compatíveis com 
os compromissos estabelecidos nos planos de segurança alimentar e nutricional e no 
pacto de gestão pelo direito humano à alimentação adequada. 
§ 2o O CONSEA e os conselhos estaduais, distrital e municipais de segurança 
alimentar e nutricional poderão elaborar proposições aos respectivos orçamentos, a 
serem enviadas ao respectivo Poder Executivo, previamente à elaboração dos projetos 
da lei do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual, propondo, inclusive, as ações prioritárias. 
§ 3o  A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e as câmaras 
governamentais intersetoriais de segurança alimentar e nutricional dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, observando as indicações e prioridades apresentadas 
pelo CONSEA e pelos congêneres nas esferas estadual e municipal, articular-se-ão 
com os órgãos da sua esfera de gestão para a proposição de dotação e metas para os 
programas e ações integrantes do respectivo plano de segurança alimentar e 
nutricional (BRASIL, 2010). 

 

As iniciativas do Programa abrangiam um largo campo de atuação que englobavam 

desde formas de organização por bairro a assentamentos agrários e restaurantes populares, 

bancos de alimentos, transferências condicionadas à frequência escolar, envolvendo as três 

esferas de governo. 

A ideia era que para resolver a matemática da fome no Brasil haveria a necessidade do 

governo federal idealizar e implementar um modelo de desenvolvimento econômico de modo 

a resolver, não só o problema da má distribuição de renda, mas também que pudesse ampliar o 

mercado interno do país, com a geração de renda e empregos. 

Em outras palavras, para resolver o problema da insegurança alimentar no Brasil, era 

necessário modificar o modelo de desenvolvimento que resultava na exclusão social, onde a 

fome é apenas um resultado visível, mas também o são a falta de empregos, a concentração de 

renda e terras no Brasil, a miserabilidade de parcela significativa da população. 
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O plano de fundo do Fome Zero era criar medidas paliativas e emergenciais para 

combater o problema imediato causado pela insegurança alimentar que é a fome, depois, a longo 

prazo, cuidar de desenvolver outras políticas públicas que combatessem três frentes de 

problemas: primeiro: combater a insuficiência de alimentos disponíveis a preços mais 

acessíveis à população carente (problema esse ligado diretamente pela concentração de renda, 

elevados níveis de desemprego e subempregos); segundo: proporcionar o aumento do poder 

aquisitivo da população; terceiro: combater o problema da exclusão do acesso ao mercado da 

população carente (SILVA; DEL GROSSI; FRANÇA, 2010, p. 17-18). 

Dentro do Programa Fome Zero foi possível criar um esquema de propostas que 

envolvem, basicamente, as chamadas políticas estruturais, com foco na geração de emprego e 

renda, incentivos à agricultura familiar e reforma agrária e desenvolvimento de políticas de 

implemento de renda mínima.  

Também se idealizou as políticas específicas destinadas a dar condições imediatas para 

que as famílias que estão em situação insegurança alimentar possam se alimentar 

adequadamente (ex. políticas de entrega via transferência direta de dinheiro e distribuição de 

alimentos etc.). 

Por fim, o Programa Fome Zero condicionou a realização de políticas locais que 

objetivam mobilizar os gestores estaduais e municipais a promover a segurança alimentar de 

suas populações (criar restaurantes populares, feiras de produtores, e proporcionar treinamento 

para agricultores familiares). 

Dentro dos programas desenvolvidos pelo Fome Zero a nível federal encontram-se o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Política Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), a Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição (Restaurantes 

Populares, Bancos de Alimentos e Cozinhas Comunitárias), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Programa de Alimentação do Trabalhador 

– PAT e o Bolsa Família. 

Sinteticamente se trará abaixo a perspectiva de cada programa, com base em alguns 

dados, tais como: dados sobre o programa, público alvo, gerenciamento ou execução do 

programa, condicionantes para o continuar no programa, histórico de execução e legislação 

pertinente: 

 
Quadro 3- Panorama geral do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 
1. Sobre o Programa É uma ação do Governo Federal criado em 2003 que visa o combate à fome 

e a pobreza no Brasil, bem com objetiva o fortalecimento da agricultura 
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familiar. Para atingir estes fins, utiliza-se redes de aquisição direta de 
produtos dos produtores rurais, fomentando o processo de comercialização 
direta do produtor ao destinatário final do produto. 

2. Público Alvo Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 
indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos 
familiares rurais portadores de DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf. 

3. 
Gerenciamento/execução 
do programa 

PAA é executado com recursos da Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) e do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com Estados, Municípios 
e com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

4. Condicionantes para 
continuar no programa 

Estar cadastrado como uma das modalidades do público alvo (vide item 2 
supra); atentar-se aos valores limites de venda e aquisição de produtos que, 
por unidade familiar, deve ser de no máximo R$ 8.000,00; bem como 
comprovar a efetiva entrega na quantidade e qualidade pré-determinadas 
dos produtos comercializados via atestado da Unidade Executora. 

5. Histórico de execução  De 2003 a 2012, o PAA registrou crescimento de 85% de sua execução 
financeira, o que, em termos totais, passou de R$ 145.014,75 (2003) para 
R$ 970.814,08 (2012). O crescimento dos agricultores participantes 
registrou aumento de 78%, sendo que em 2003 o número de agricultores 
familiares era de 41.464 para 190.718 em 2012. Em quantidade, os 
alimentos adquiridos por meio do programa foram, para o ano de 2012, de 
520.921 toneladas (MDA, 2012). 

6. Legislação Decreto n. 6959, de 15 de setembro de 2009;  
Resolução n. 56, de 14 de fevereiro de 2013; 
Resolução n. 59, de 10 de julho de 2013; 
Portaria MDA/DAP n. 29, de 29 de maio de 2009. 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
Quadro 4- Panorama geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 
1. Sobre o Programa Trata-se de programa de assistência financeira do governo federal, que 

visa fornecer o mínimo de refeição diária aos alunos beneficiários. A 
sua criação ocorreu em 1983, mas a sua idealização aconteceu bem 
antes, em 1954, com a Campanha da Merenda Escolar no Governo de 
Getúlio Vargas. Possui como objetivo central fornecer uma parcela 
correspondente a 15% da quantidade diária de calorias necessárias para 
a sobrevivência das crianças em idade escolar (o que representa 
aproximadamente 350 kcal, inclusive, com 9 gramas de proteínas) a 
serem consumidas pelos alunos.  

2. Público Alvo Destina-se a atender pré-escolares e escolares do ensino fundamental e 
médio (ou seja, matriculados na educação básica), das redes públicas 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as escolas 
localizadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, 
em conformidade com o censo escolar realizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, no ano 
anterior ao do atendimento, nos termos do art. 5o da 
Resolução/CD/FNDE n. 38, de 16 de Julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

3. Gerenciamento/execução 
do programa 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Ministério da Educação, é o responsável pela 
normatização, assistência financeira, coordenação, acompanhamento, 
monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do 
programa. Nos termos da sobredita Resolução/CD/FNDE n. 38, 
Compete à FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 
Educação - MEC a responsabilidade pela coordenação do PNAE, 
estabelecendo as normas gerais de planejamento, execução, controle, 
monitoramento e avaliação do PNAE, bem como por realizar a 
transferência de recursos financeiros exclusivamente para a compra de 
gêneros alimentícios (art. 6o, inciso I); já a execução propriamente dita 
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é realizada por meio das Secretarias de Educação do Estado, seja através 
da utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos 
pelo FNDE, seja por meio da prestação de contas do Programa, bem 
como pela oferta de alimentação escolar por, no mínimo, 200 (duzentos) 
dias letivos, e pelas ações de educação alimentar e nutricional, a todos 
os alunos matriculados, quando receberem os recursos diretamente do 
FNDE (artigo 6o, inciso II); Os Estados poderão delegar a seus 
Municípios a responsabilidade pelo atendimento aos alunos 
matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas 
suas respectivas áreas de jurisdição, entendendo-se nesta Resolução 
como delegação de rede da alimentação escolar, e, nesse caso, autorizar 
expressamente o repasse direto do FNDE ao Município da 
correspondente parcela de recursos (art. 7o) (BRASIL, 2009). 

4. Condicionantes para 
continuar no programa 

Para as entidades públicas: todos os Estados, o Distrito Federal e 
Municípios podem fazer parte do programa de merenda escolar, 
bastando, para isso, o cumprimento das seguintes exigências: (i) 
comprometimento da aplicação dos recursos exclusivamente para 
adquirir produtos alimentícios; (ii) criação de um Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), como órgão deliberativo, fiscalizador e de 
assessoramento; (iii) realização de prestação de contas dos recursos 
recebidos; (iv) cumprimento das normas estabelecidas pelo FNDE na 
aplicação dos recursos (CGU, 2006). 
Para os alunos: Estar matriculado na rede básica de ensino público nas 
unidades federais, estaduais, distritais ou municipais. 

5. Histórico de execução  No ano de 2015 foram distribuídos R$ 3.759.796.639,20 para 5542 
municípios e 27 Estados; já no ano de 2016 foram distribuídos R$ 
3.421.487.528,10 para 5537 municípios e 27 Estados, no ano de 2017 
até o presente momento foram distribuídos R$ 2.246.105.040,42, para 
5510 municípios e 27 Estados, conforme os dados obtidos pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (MEC, 2015-2017). 

6. Legislação Constituição Federal, art. 208; 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996; 
Plano Nacional de Educação (Lei n.10.172, de 09/01/01); 
Medida Provisória n. 2.178-36, de 24/08/01; 
Resolução n. 32 de 10/08/06; 
Lei n. 11.947, de 16/6/2009, que determina que 30% do valor repassado 
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser 
investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
Quadro 5- Panorama geral do Programa de Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição 

REDE DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
1. Sobre o Programa A Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Proteção é uma 

iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), e consiste em estruturas físicas e espaços destinados no todo ou 
em parte, à provisão de serviços públicos à população, com objetivo de 
proporcionar a segurança alimentar e nutricional, por meio da oferta 
distribuição e a comercialização de refeições ou alimentos, destacando-
se os restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas 
comunitárias. São Programas integrados à rede de ações e programas do 
Fome Zero. A Rede de Equipamentos Públicos detém como objetivos 
específicos:  
(i) Apoiar a construção, reforma e adaptação das instalações prediais; 
(ii) apoiar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de 
consumo novos; (iii) apoiar a capacitação das equipes de trabalho; (iv) 
apoiar a formação de profissionais, na área de gastronomia, que 
desempenhem atividades básicas de um restaurante; (v) apoiar a difusão 
dos conceitos de educação alimentar e sua aplicação (MDS, 2004). 
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2. Público Alvo O público alvo são pessoas que se encontram em situação de 
insegurança alimentar, principalmente pessoas de baixa renda. 

3. Gerenciamento/ execução do 
programa 

A gestão direta dos recursos é Federal (Programa vinculado ao 
orçamento do Fome Zero), porém para melhor funcionamento dessa 
Rede, diversas parcerias são firmadas, nos diversos níveis do governo, 
como se destaca abaixo: 
Governo Estadual: 
a. Secretaria de Agricultura / Empresas de Assistência Técnica: 
auxiliando diretamente ou por meio das empresas de assistência técnica 
na seleção de produtos regionais que podem ser utilizados nos 
cardápios; identificando e orientando os produtores rurais ou 
associações de produtores que podem ser fornecedores de gêneros 
alimentícios e disponibilizando informações sobre safra agrícola para 
subsidiar o planejamento dos cardápios; b. Secretarias Estaduais de 
Saúde ou órgão responsável no âmbito estadual pelo controle sanitário 
de produtos e serviços de interesse da saúde - fornecendo informações 
sobre o estabelecimento, em caráter suplementar ao nível federal, sobre 
as condições sanitárias para instalação e funcionamento de um 
restaurante na sua área de competência; c. Corpo de Bombeiro – 
apoiando na garantia da segurança do equipamento com ações 
preventivas e vistorias permanentes; d. Polícia Militar – apoiando na 
garantia da segurança dos usuários nos horários de funcionamento; e. 
Órgão Regional do Ministério do Trabalho – fornecendo orientações 
relativas à segurança e saúde no trabalho (MDS, 2004). 
Governo Municipal: 
a. Secretaria de Assistência Social – realização de atendimentos dos 
programas sociais desenvolvidos pelo município no espaço do 
restaurante – realização de cadastros, informações sobre programas, 
etc.; b. Secretarias Municipais de saúde ou Órgão responsável pelo 
controle sanitário de produtos e serviços de interesse da saúde – 
fornecendo orientações sobre o estabelecimento, em caráter 
suplementar ao nível federal e estadual, as condições sanitárias para 
instalação e funcionamento de um restaurante na sua área de 
competência. Os interessados em instalar um restaurante devem 
recorrer a este órgão a fim de obter as informações relativas aos 
procedimentos administrativos a serem seguidos e às legislações 
sanitárias a serem cumpridas; c. Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento – disponibilizando informações sobre preços de 
produtos básicos e onde adquiri-los a preços mais baixos, fornecimento 
de informações sobre preços no atacado para auxiliar nas compras; d. 
Órgão responsável pela limpeza urbana - recolhimento do lixo, que 
pode ser utilizado para a fabricação de adubos orgânicos para projetos 
de agricultura urbana – hortas escolares, comunitárias, entre outros 
(MDS, 2004). 
Governo Estadual e/ ou Municipal: 
a. Apoiando a identificação de terrenos disponíveis em locais 
apropriados para a instalação do restaurante popular (MDS, 2004). 

4. Condicionantes para 
continuar no programa 

Não foram encontrados esses dados. 

5. Histórico de execução  Conforme os dados obtidos por meio do Balanço das Ações do Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN 2012-
2015: 
“Entre 2003 e 2013, foram contemplados 694 municípios para a 
construção de equipamentos públicos de alimentação e nutrição, por 
meio de recursos repassados pelo MDS. Até 2013 foi  nanciada a 
construção de 373 cozinhas comunitárias, 145 restaurantes populares, 
121 bancos de alimentos e 96 unidades de apoio à distribuição de 
alimentos da agricultura familiar. Menciona-se o redirecionamento de 
investimentos no que diz respeito aos equipamentos de alimentação e 
nutrição existentes nos municípios, de tal sorte que o MDS tem apoiado 
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a modernização de estruturas já existentes, com o repasse financeiro 
para a aquisição de kits diferenciados conforme a necessidade dos 
municípios (freezers, geladeiras industriais, computadores, caminhões 
refrigerados e outros). Com os recursos de 2012 e 2013, serão apoiadas 
mais de 1.000 centrais de recebimento de alimentos do PAA, cerca de 
1,6 mil creches da rede pública de ensino e 100 unidades das forças 
armadas apoiadas com o Programa Forças nos Esportes. Em relação à 
doação de cestas de alimentos, em 2012, foram apoiadas 412.567 
famílias e realizados 1.314.848 atendimentos, resultando na 
distribuição de 30.726 toneladas de alimentos” (CAISAN, 2013).  

6. Legislação LOSAN – Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006; 
Decreto n. 7272, de 25 de agosto de 2010; 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 2016-2019. 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
Quadro 6- Panorama geral do Programa Nacional de Reforma Agrária 

PROGRAMA NACIONAL DA REFORMA AGRÁRIA 
1. Sobre o Programa O Programa Nacional de Reforma Agrária busca proporcionar melhora 

na distribuição da terra, atendendo os princípios de justiça social, 
desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção (Estatuto da 
Terra – Lei n. 4504/64). 
Possui como objetivos (INCRA, 2017): 
(i) Desconcentração e democratização da estrutura fundiária; 
(ii) Produção de alimentos básicos; 
(iii) Geração de ocupação e renda; 
(iv) Combate à fome e à miséria; 
(v) Interiorização dos serviços públicos básicos;  
(vi) Redução da migração campo-cidade; 
(vii) Promoção da cidadania e da justiça social; 
(viii) Diversificação do comércio e dos serviços no meio rural; 
(ix) Democratização das estruturas de poder. 
Atendendo às diretrizes estabelecidas no II Programa Nacional de 
Reforma Agrária, implantado em 2003, a reforma agrária é parte de 
um projeto nacional de desenvolvimento, massivo e de qualidade, 
geradora de trabalho e produtora de alimentos. Em relação aos 
beneficiários, a atuação do Incra no campo é norteada pela promoção 
da igualdade de gênero, além do direito à educação, à cultura e à 
seguridade social nas áreas reformadas. 

2. Público Alvo Famílias acampadas, inscritas no Cadastro Único, que possuam renda 
familiar de até três salários mínimos mensais. Famílias acampadas, 
mas com renda superior a esse limite, não devem ser inscritas no 
Cadastro Único. 

3. Gerenciamento/execução do 
programa 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) 

4. Condicionantes para gozar do 
programa 

Não ser funcionário público de qualquer nível (federal, estadual ou 
municipal); não ultrapassar a renda familiar de três salários mínimos 
mensais; agricultor ou seu cônjuge for dono, sócio ou cotista de 
empresa ou indústria; não ter sido assentado anteriormente (regra se 
aplica também ao cônjuge); não ser proprietário de imóvel superior a 
1 módulo rural (regra se aplica também ao cônjuge); não ser portador 
de doença física ou mental incapacitante ao trabalho agrícola; também 
não pode pleitear o estrangeiro não naturalizado; aposentado por 
invalidez (esta não se aplica a cônjuge ou parceiro); não pode ter sido 
condenado pela Justiça (por sentença final definitiva transitado em 
julgado) e/ou com pena pendente de cumprimento ou não prescrita. 

5. Histórico de execução  Segundo dados do INCRA (2017), desde a implantação do Programa 
foram 1.346.798 famílias assentadas; 977.039 famílias vivem, 
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atualmente, em assentamentos e áreas reformadas; 9.340 
assentamentos foram criados; e 88.819.725 hectares de área foram 
reformadas pelo Programa.  

6. Legislação Lei n. 4.504, de 1964 (Estatuto da Terra); 
Norma de Execução do Incra n. 45/2005; 
Norma de Execução Incra n. 116/2016;  
Decreto n. 59.428/66; 
Lei n. 8.629/93; 
Decreto n. 8.738/2016. 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
Quadro 7- Panorama geral do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
(PRONAF) 

1. Sobre o Programa O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) visa fomentar por meio de financiamentos bancários 
projetos individuais ou coletivos, que têm como finalidade gerar 
renda aos agricultores em regime de economia familiar e aqueles 
assentados por meio do programa da Reforma Agrária. O programa 
possui taxas baixas de juros para financiamentos rurais. Destina-se 
ao custeio da safra ou atividade agroindustrial, seja no investimento 
de maquinário, equipamentos ou mesmo infraestrutura de produção 
de serviços agropecuários ou não agropecuários. 

2. Público Alvo O agricultor familiar que pretende desenvolver projeto em área rural. 
Os projetos devem gerar renda aos agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária. Podem ser destinados para o custeio 
da safra, a atividade agroindustrial, seja para investimento em 
máquinas, equipamentos ou infraestrutura. A renda bruta anual dos 
agricultores familiares deve ser de até R$ 360 mil. 

3. Gerenciamento/execução do 
programa 

São os agentes financeiros vinculados ao Ministério de 
Desenvolvimento Agrário – MDA, quais sejam, Banco do Nordeste, 
Banco do Brasil e Banco da Amazônia.  As operações do 
Microcrédito Rural devem ser acompanhadas, necessariamente, de 
um constante monitoramento, o que significa, entre outras ações, que 
os agentes envolvidos na operacionalização do crédito rural devem 
adotar medidas para qualificar o acesso por parte dos agricultores 
familiares, inclusive ações visando reabilitar o crédito daqueles em 
situação de inadimplência, segundo dados da Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2017). 

4. Condicionantes para 
continuar no programa 

Manter-se enquadrado na condição descrita no item 2 supra (público 
alvo). 

5. Histórico de execução  Pelo último Anuário Estatístico do Crédito Rural publicado (2012) 
foram liberados o total de R$ 5.349.317.025,48 para o custeio 
agrícola; o total de R$ 2.092.068.651,53 para o custeio da pecuária; 
o total de R$ 4.017.370.532,46 para o investimento agrícola; e o total 
de R$ 4.900.221.943,65 para o investimento da pecuária (BACEN, 
2012). 

6. Legislação Manual de Crédito Rural (MCR – Capítulo 10) - apresenta as normas 
para operacionalização do crédito rural no âmbito do Pronaf, e suas 
diversas linhas de crédito, dentre as quais a Seção 13 com as regras 
de operacionalização do Microcrédito Rural;  
Portaria n. 70, de 4 de agosto de 2008, que aprova a metodologia do 
Programa de Organização Produtiva da Agricultura Familiar 
(AGRO-B), em concordância com o que determina a Portaria n. 105; 
Portaria n. 60, de 1º de julho de 2008, que trata do credenciamento e 
da metodologia de abordagem da assistência técnica e extensão rural 
prestada aos agricultores do Microcrédito Rural (a Portaria n. 60 
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revogou a Portaria n. 97; anteriormente, orientava o tema a Portaria 
n. 41); 
Portaria n. 19, Página 01, Página 02, de 21 de setembro de 2009, que 
trata do modelo de gestão e monitoramento da inadimplência do 
Grupo B do Pronaf (Microcrédito Rural);  
Portaria n. 55, de 26 de outubro de 2007, que atribui à SAF/MDA a 
competência na adoção de medidas para administração, gestão e 
monitoramento da inadimplência do Grupo B do Pronaf 
(Microcrédito Rural); 
Portaria n. 75 -  Pronaf Floresta, de 8 de setembro de 2009; 
Portaria n. 38 de 4 de Julho de 2014 que disciplina sobre os planos 
simplificados ou projetos técnicos de crédito para o financiamento 
de sistemas de base agroecológica ou para transição agroecológica 
no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – Pronaf. 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
Quadro 8- Panorama geral do Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT 
1. Sobre o Programa O Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, é um 

benefício que empresas podem fornecer para trabalhadores com 
renda inferior a cinco salários mínimos. A concessão do 
benefício garante, para o trabalhador, melhor qualidade de vida. 
Para o empregador, por sua vez, garante-se uma série de 
incentivos fiscais, que descontam o valor investido no PAT 
durante o período de adesão. Segundo os esclarecimentos 
prestados pelo Ministério do Trabalho e Emprego: “O objetivo 
principal do PAT é a melhoria das condições nutricionais dos 
trabalhadores de baixa renda, de forma a promover sua saúde e a 
diminuir o número de casos de doenças relacionadas à 
alimentação e à nutrição. Dentre seus resultados positivos, 
merecem destaque: (i) Melhoria da capacidade e da resistência 
física dos trabalhadores; (ii) Redução da incidência e da 
mortalidade de doenças relacionadas a hábitos alimentares; (iii) 
Maior integração entre trabalhadores e empresa, com a 
consequente redução das faltas e da rotatividade; (iv) Aumento 
na produtividade e na qualidade dos serviços; (v) Promoção de 
educação alimentar e nutricional, e divulgação de conceitos 
relacionados a modos de vida saudável; (vi) Fortalecimento das 
redes locais de produção, abastecimento e processamento de 
alimentos” (MTE, 2017). 

2. Público Alvo Segundo dados do Portal Brasil, “[...] podem aderir ao PAT, 
empresas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ), microempreendedores individuais (MEI), pessoas 
físicas inscritas no Cadastro de Empreendedor Individual (CEI), 
microempresas, entidades sem fins lucrativos, além de órgãos da 
administração pública direta e indireta. A adesão é facultativa, 
mas as empresas que decidem adotar o programa ficam isentas 
de encargos trabalhistas e previdenciários sobre os valores gastos 
com a alimentação dos seus empregados. Além disso, o 
empregador optante pela tributação com base no lucro real pode 
deduzir até 4% das despesas com o Programa do Imposto de 
Renda” (PORTAL BRASIL, 2017). 

3. Gerenciamento/execução do 
programa 

Ministério do Trabalho é quem realiza a inscrição das pessoas 
jurídicas que, após a adesão, passam a executar diretamente o 
programa, ou por meio de auxílio de empresas terceirizadas o 
fornecimento de alimentação. O Programa, portanto, é 
estruturado na parceria entre Governo, empresa e trabalhador, 
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tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho 
/ Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. 

4. Condicionantes para continuar 
no programa 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego: “[...] desde 1999, 
a inscrição e o registro têm validade imediata e por prazo 
indeterminado, podendo ser inativados por iniciativa do inscrito 
ou registrado, independentemente de motivo. Podem ainda ser 
cancelados por decisão do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE, caso se constate descumprimento da legislação reguladora 
do Programa. Além disso, o MTE pode determinar, a qualquer 
tempo, o recadastramento dos inscritos e registrados” (MTE, 
2017). 

5. Histórico de execução  Segundo dados do DIEESE, o Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) completou, em abril de 2013, 37 anos de 
existência, tendo atingido mais de 16,5 milhões de trabalhadores 
formais e 175,5 mil empresas cadastradas (matrizes): “O 
contingente de trabalhadores beneficiários pelo PAT cresceu 
bastante nos primeiros anos de existência do programa. Entre 
1992 até 2003 (ano anterior ao primeiro recadastramento), a taxa 
de crescimento reduziu, ficando em torno de 4,8% ao ano. Entre 
2004 e 2007, a taxa de crescimento volta a acelerar, ficando em 
8,1% ao ano e, entre 2008 e 2012, tem uma leve queda ficando 
em 7,1% ao ano. Em 2012, o programa atingiu a marca de 
16.124.761 trabalhadores” (DIEESE, 2013). 

6. Legislação Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976; 
Decreto n. 5, de 14 de janeiro de 1991; 
Portaria Interministerial n. 5, de 30 de novembro de 1999; 
Portaria n. 3, de 1º de março de 2002; 
Portaria SIT n. 08, de 16 de abril de 2002. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Org.: MARTINS, P.H. (2017) 
 

Quadro 9- Panorama geral do Programa Bolsa Família 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

1. Sobre o Programa Trata-se de um programa do governo federal que foi instituído 
pela medida provisória n. 132, em outubro de 2003 e destina-se à 
transferência de renda às pessoas em situação de pobreza ou 
extrema pobreza. Possui como objetivos básicos: (i) combater a 
miséria e exclusão social e promover o desenvolvimento das 
famílias mais pobres; (ii) funciona como importante instrumento 
para unificação de outros benefícios sociais do governo federal, 
como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação 
e Auxílio Gás (WEISSHEIMER, 2006, p. 25). Para atingir os 
objetivos, dispõe das seguintes estratégias, consoante dispõe o 
art. 4o do Decreto n. 5.209/2004:  
(i) promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, 
de saúde, educação e assistência social;  
(ii) combater a fome e promover a segurança alimentar e 
nutricional;  
(iii) estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem 
em situação de pobreza e extrema pobreza;  
(iv) combater a pobreza; e  
(v) promover a intersetorialidade, a complementaridade e a 
sinergia das ações sociais do Poder Público (BRASIL, 2004). 

2. Público Alvo Destina-se às famílias em situação de pobreza (ou seja, com renda 
mensal por pessoa de até R$ 154,00) ou de extrema pobreza (ou 
seja, com renda mensal por pessoa de até R$ 77,00), nos termos 
do artigo 18, do Decreto Federal n. 5.209/2004 (BRASIL, 2004). 

3. Gerenciamento/execução do 
programa 

O programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) em parceria com os Estados e 
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Municípios. Compete às prefeituras a responsabilidade para a 
realização do cadastro único das famílias, bem como realizar o 
acompanhamento do cumprimento pelos beneficiários das 
condicionantes de manutenção no programa, além disso também 
cabe às prefeituras promover ações complementares destinadas 
ao desenvolvimento autônomo e sustentável das famílias. 

4. Condicionantes para continuar 
no programa 

As famílias beneficiárias devem participar de ações no 
acompanhamento da saúde e do estado nutricional dos filhos; 
matricular e acompanhar a frequência escolar dos menores 
estudantes do ensino fundamental, além de participar em ações 
voltadas a proporcionar a educação alimentar às crianças 
(WEISSHEIMER, 2006, p. 26). 

5. Histórico de execução  Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome: “As ações vêm se fortalecendo e ganhando 
densidade e qualidade nos últimos quatro anos a partir da 
articulação com outros Programas, para além daquelas 
envolvidas com as condicionalidades, reforçando o acesso aos 
direitos sociais básicos e promovendo a melhoria das condições 
de vida da população beneficiária. De fato, as 
‘condicionalidades’ traçaram uma trajetória de contribuição 
direta à ruptura intergeracional da pobreza, tendo como foco 
especial as crianças e adolescentes integrantes das famílias 
beneficiárias, da gestação à maioridade, ainda que outros efeitos 
positivos possam ser identificados nos demais membros da 
família, como a promoção da saúde da mulher. No âmbito das 
condicionalidades relacionadas às políticas de saúde, o 
acompanhamento do pré-natal das gestantes, agregado às 
informações fornecidas às nutrizes sobre a importância do 
aleitamento materno, contribui para garantir o desenvolvimento 
da criança desde sua formação intrauterina. O acompanhamento 
do calendário vacinal dos menores de sete anos, bem como as 
informações relacionadas ao peso e altura e, portanto, do estado 
nutricional dessas crianças, reforça a prevenção a doenças e a 
promoção da saúde ainda na primeira infância. Com relação às 
condicionalidades de educação, o acompanhamento da 
frequência escolar dos estudantes de 6 a 17 anos e a identificação 
dos motivos de baixa frequência e a busca ativa dos ‘não 
localizados’ na escola, visando garantir o acesso e a permanência 
no ambiente escolar, vêm contribuindo para a formação e 
autonomia desse grupo. Os resultados de acompanhamento e de 
impactos do Programa, na área de condicionalidades, 
demonstram a vocação do Programa Bolsa Família de contribuir 
diretamente à ruptura intergeracional da pobreza. Em 2015, em 
função das condicionalidades do Programa Bolsa Família, foram 
acompanhadas, na atenção básica de saúde, 8,8 milhões de 
famílias (76,8%) de um total de 11,5 milhões de famílias no 
perfil. Como resultado, 232.411 gestantes foram acompanhadas, 
o que corresponde a 99,2% das gestantes localizadas. Quanto às 
crianças, 5,5 milhões menores de sete anos tiveram sua carteira 
de vacinação atualizada. [...]. Na educação, o acompanhamento 
nominal da frequência escolar mensal dos beneficiários do PBF, 
relativo a 2015, encerrou com 88,8% de acompanhamento. Em 
números absolutos, do total de 16,7 milhões de crianças e 
adolescentes beneficiários, obteve-se o registro da frequência 
escolar de 14,8 milhões” (MDS, 2016, p. 153-154). 

6. Legislação Lei n. 10.836, de 09 de janeiro de 2004. Cria o bolsa família e dá 
outras providências; 
Lei n. 11.692, de 10 de julho de 2008. Dispõe sobre o Programa 
Nacional Projovem, instituído pela Lei n. 11.129, de 30 de junho 
de 2005; 



 

 
 

115 

Lei n. 12.212, dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica; 
Decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004. Regulamenta a Lei 
n. 10.836/2004 (que criou o Bolsa Família); 
Decreto n. 6.135/07. Dispõe sobre o cadastro único para os 
programas sociais do governo federal e dá outras providências; 
Decreto n. 8.332, de 30 de abril de 2014. Reajusta os benefícios 
do bolsa família e as faixas de linha de pobreza. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Org.: MARTINS, P.H. (2017) 
 

O principal objetivo dessas medidas é promover o desenvolvimento socioeconômico 

das famílias em estado de insegurança alimentar, gerar trabalho e renda ou mesmo criar 

condições para que os beneficiários adquiram certa cidadania, pois as aludidas políticas 

públicas pretendem minimizar a imensa exclusão social a que os destinatários dos programas 

estão submetidos. 

Mas, efetivamente, para que haja o alargamento da inclusão social, além das medidas 

paliativas, de transferência direta de renda ou alimentos ao trabalhador, faz-se necessário cuidar 

de proporcionar políticas públicas que possibilitem a transferência das próprias ferramentas ou 

subsídios materiais (terra) para o pobre, tudo com o objetivo de que a pessoa carente consiga 

obter renda e integração no mercado de trabalho, com o produto de seu próprio esforço. 

Assim, com o presente trabalho, pretende-se demonstrar que uma das formas de 

potencializar o Programa Fome Zero, a fim de trazer uma ferramenta poderosa para concretizar 

a segurança alimentar e o próprio desenvolvimento social, é o desenvolvimento das hortas 

comunitárias que possibilitam exatamente esses fins que se pretendem concretizar: romper o 

ciclo de pobreza e marginalização com base no acesso aos meios de produção (terra – canteiros 

das hortas comunitárias). 

O Programa das Hortas Comunitárias pretende não só combater o estado de 

insegurança alimentar, mas também ser fonte de renda e proporcionar com a atuação direta dos 

beneficiários do projeto sua retomada de dignidade, inclusão social com o trabalho, rompendo-

se, outrossim, o círculo de dependência com o poder público, deixando os beneficiários, com o 

passar do tempo, de serem dependentes das transferências diretas de renda dos programas 

sociais, para um paradigma novo, onde os aqueles se transforem em produtores de alimentos e 

geradores de renda por si próprios. 
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CAPÍTULO III – A POLÍTICA PÚBLICA DE HORTA COMUNITÁRIA 

DE MARINGÁ E A MELHOR CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL DOS ATINGINDOS POR ELA 
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3.1 HISTÓRICO DA POLÍTICA PÚBLICA DAS HORTAS COMUNITARIAS COMO 

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR URBANA EM MARINGÁ 

 

3.1.1 Definições: agricultura urbana e periurbana 

 
Antes de se falar das hortas comunitárias propriamente ditas, há a necessidade de situá-

las dentro do contexto da agricultura urbana e periurbana a que estão inseridas, bem como fazer 

breve distinção em relação à agricultura rural e dos fins de que uma e outra se propõem. 

A depender do autor abordado ou das organizações envolvidas, são encontradas 

variadas definições sobre Agricultura Urbana e Periurbana na atualidade. Com efeito, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento define a agricultura urbana como a 

atividade que produz, processa e comercializa alimentos e outros produtos, no solo e na água, 

em áreas urbanas ou periurbanas, utilizando-se de métodos de produção intensivos, bem como 

faz uso de reciclagem de recursos naturais e de resíduos, para produzir uma grande variedade 

de cultivos agrícolas e pequenos animais (FIGUEROA; IZQUIERDO, 2002). 

O Comitê de Agricultura define a agricultura periurbana como “práticas agrícolas” 

dentro e ao redor das cidades, as quais competem por recursos (como terra, água, energia, mão 

de obra) que podiam destinar a outros fins, para satisfazer as necessidades da população urbana. 

Destacam-se, como importantes práticas da Agricultura Urbana e Periurbana (AUP), a 

horticultura, produção de leite, silvicultura dentre outros (FAO, 1999). 

Com base nas características trazidas pelos autores Terrile, Mariani e Dubbeling 

(2000), é possível extrair a distinção do conceito de agricultura urbana e periurbana, sendo esta 

diferentes da agricultura rural: 

 
 Tabela 3- Distinções entre agricultura rural e agricultura urbana e periurbana  

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS AGRICULTURA RURAL AGRICULTURA 

URBANA/PERIURBANA 

TIPO DE EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA 

Convencional, normalmente 
extensiva 

Diferente da convencional, móvel e 
transitória; parcialmente sobre a terra 
ou sem a posse da terra, normalmente 
intensiva  

A AGRICULTURA 
COMO FORMA DE 

VIDA 

Agricultura é o principal 
modo de vida, participam de 

tempo integral 

A agricultura é frequentemente uma 
atividade secundária, envolvidos 
parcialmente 
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IDENTIDADE DO 
AGRICULTOR 

Usualmente já nascem 
agricultores 

‘Principiantes’, agricultores de tempo 
parcial, em parte migrantes de zonas 
rurais, gente dedicada por passatempo  

PERFIL DA 
COMUNIDADE 

A maioria dos membros da 
comunidade participa na 

agricultura 

A porcentagem de membros da 
comunidade que participa na 
agricultura é muito variável 

PONTO DE VISTA DOS 
PARTICIPANTES A 

RESPEITO DA 
IMPORTÂNCIA DA 

AGRICULTURA 

Geralmente apoiam a 
agricultura Pontos de vistas diversos 

CONTEXTO POLÍTICO, 
SOCIAL, ECONÔMICO 

E CULTURAL 
Mais homogêneo Mais heterogêneo 

USO DA TERRA 
 

Geralmente estável para 
agricultura 

Competem no uso da terra (agrícola e 
não-agrícola) 

CALENDÁRIO DE 
CULTIVOS Segundo a estação Cultivos todo o ano 

SEGURANÇA DA 
DISPONIBILIDADE DE 

TERRA PARA 
CULTIVAR 

Relativamente alta Relativamente baixa 

TERRENOS ONDE SE 
PRODUZ 

Próprios, de extensão média 
a grandes Baldios, cedidos ou domicílio próprio 

CUSTO DE MÃO DE 
OBRA Relativamente baixo Relativamente alto 

ACESSO A 
MERCADOS/INSUMOS 

Geralmente longe dos 
mercados 

Perto dos mercados, favorável para 
cultivos/produtos perecíveis 

DESTINO DOS 
PRODUTOS Para exportação Autoconsumo ou regional 

DISPONIBILIDADE DE 
SERVIÇOS DE 

INVESTIGAÇÃO E 
EXTENSÃO 

Bastante prováveis Pouco prováveis 

APOIO POLÍTICO Alta prioridade na agenda 
política 

Misto, com frequência políticas vagas 
ou inexistentes 

INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL  Baixa ou nula Alta 

Fonte: Terrile; Mariani; Dubbeling (2000). 
 

Dentro das práticas da Agricultura Urbana e Periurbana, pelo corte temático deste 

trabalho, existem as hortas comunitárias, como sendo áreas de cultivo em conjunto por grupo 

de famílias ou pessoas de uma comunidade, que ficam responsáveis pelo plantio, cuidado e 

colheita dos gêneros alimentícios produzidos. Em algumas situações o gerenciamento da 

produção é feito por meio de cooperativas de produção (ARRUDA, 2006, p. 19). 

Segundo Juliana Arruda: 
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A gestão das hortas comunitárias incorpora a participação ativa da comunidade, 
responsável pela administração e manejo das mesmas, e, eventualmente, com o 
acompanhamento técnico e fiscalização do poder público. Em geral, são instaladas em 
áreas urbanas ociosas (públicas e particulares), usadas para o cultivo de hortaliças, 
plantas medicinais, produção de mudas, leguminosas, frutas e outros alimentos e sua 
produção abastece famílias que moram perto destes terrenos (ARRUDA, 2006, p. 19). 

 

Como objetivos das hortas comunitárias, além do imediato, que é proporcionar a 

segurança alimentar e nutricional, estão os efeitos mediatos, como a utilização racional e 

funcional dos espaços, melhor aproveitamento de terrenos ociosos, com vias de, inclusive, 

evitar o acúmulo de lixo e entulhos, evitando, por fim, o crescimento de vegetação danosa e 

foco de animais peçonhentos. Visa também o desenvolvimento local, para valorizar a produção 

de alimentos locais, bem como fortalece o associativismo e além da formação de experiências 

locais (ARRUDA, 2006, p. 19).  

O outro efeito mediato é a diminuição da pobreza, por meio da produção de alimentos 

que comporão o consumo próprio e também da comunidade (com a venda do excedente no 

mercado local, utilização dos gêneros produzidos em escolas etc.), bem como produzir renda 

aos envolvidos na política pública, por meio da comercialização do excedente (ARRUDA, 

2006, p. 19). 

Desse modo, a agricultura urbana/periurbana é fonte indiscutível de alimentação à 

população urbana, principalmente a carente, e funciona como elemento para o reaproveitamento 

dos espaços públicos ociosos e sobretudo, conforme se demonstrará, fonte de renda aos 

participantes do programa que, via de consequência, produz salto qualitativo da qualidade de 

vida e o desenvolvimento social. 

 

3.1.2 A política pública alimentar: hortas comunitárias de Maringá 

 

3.1.2.1 Hortas Comunitárias enquanto realização, em nível local, da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição  

 

As Hortas Comunitárias, conforme se passará a expor, representam importante política 

pública para a realização, em nível municipal, da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, política esta encabeçada pelo Governo Federal, e que teve seu nascedouro a partir 

da criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 

Essa política nacional, foi, portanto, inaugurada após a criação do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, instituído pela Lei n. 11.346/06, e, para 
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definição dos rumos e prioridades a serem tratados por meio desse programa, foram sendo 

realizados alguns debates, por meio de conferências nacionais, com intuito de ouvir os mais 

variados segmentos especializados nas áreas da saúde, política pública, administração etc. 

Um exemplo é a conferência realizada em Olinda/PE, denominada de “II Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, que possuiu o seguinte tema abordado: “A 

Construção de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional”. 

Nessa conferência foi introduzida a necessidade do Brasil criar sistemas políticos de 

proteção ao direito à alimentação e seu acesso efetivo à população carente, de forma a 

concretizar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH45), bem como teve como 

objetivo orientar e dar subsídios ao Poder Público, quando da fixação das políticas públicas 

voltadas à alimentação adequada. 

As Conferências Nacionais que se seguiram (III Conferência Nacional cujo tema foi 

“Por um Desenvolvimento Sustentável Com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”; 

IV Conferência Nacional cujo tema foi “Alimentação Adequada e Saudável: direito de todos” 

e V Conferência Nacional cujo tema foi “Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos 

e soberania alimentar”) tiveram o mesmo norte diretivo. 

A base legal para a construção da política pública alimentar se deu, incialmente, com 

o Decreto n. 4.229/2002 que buscou incorporar ações específicas na garantia ao direito à 

alimentação, e do próprio PNDH (já em sua 2ª versão), que estabeleceu novas formas de 

acompanhamento e monitoramento das ações nele contempladas, baseando-se para isso em uma 

implementação do programa com elaboração de projetos em níveis federal, estaduais e 

municipais (SIQUEIRA, 2015, p. 44). 

A 3a versão do PNDH foi aprovada pelo Decreto Presidencial n. 7.037/2009. Neste, o 

direito à alimentação também recebeu atenção especial, pois segundo Siqueira: 

 
[...] este trouxe a previsão da alimentação adequada como diretriz básica a ser seguida. 
Dentre as ações a serem desenvolvidas estão ampliar o acesso aos alimentos; vincular 
programas de transferência de renda à garantia da segurança alimentar da criança, 
fortalecer a agricultura familiar e camponesa, ampliar o abastecimento alimentar, com 
maior autonomia e fortalecimento da economia local; promover a implantação de 
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, garantir que os hábitos e 
contextos regionais sejam incorporados aos modelos de segurança alimentar e realizar 
pesquisas científicas que promovam ganhos de produtividade na agricultura familiar 
(SIQUEIRA, 2015, p. 46)46. 

                                                
45Que teve sua primeira versão instituída pelo Decreto n. 1.904/1996. 
46“Objetivo estratégico II: Acesso à alimentação adequada por meio de políticas estruturantes. Ações 
programáticas: A) Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações de geração e transferência de 
renda, com ênfase na participação das mulheres como potenciais beneficiárias; B) Vincular programas de 
transferência de renda à garantia da segurança alimentar da criança, por meio do acompanhamento da saúde e 
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Essa preocupação do Governo Federal em construir uma política pública alimentar 

após serem ouvidas as mais variadas posições sobre o tema, por meio das aludidas conferências, 

é justificada para que pudesse haver o próprio sucesso do programa, uma vez que dada a 

grandiosidade da política (em nível de extensão territorial e de recursos a serem despendidos), 

qualquer erro de estratégia poderia matar a ideia ainda na sua fase de implementação. 

Para Maria Paula Dallari Bucci, no contexto da existência de “fins claros” quanto ao 

que se propõe a política pública, cabe, para haver sucesso desta, a confecção do plano de ação 

específico (de clara definição quanto as metas que se pretende atingir) quanto a atuação de 

aludida política pública, pois: 

 
As políticas públicas ocupam esse espaço, canalizando parte das tensões sociais – que 
tradicionalmente desaguavam na disputa pelo texto de lei – para o campo da ação 
governamental que alarga o contexto de formação do direito, ainda que este mantenha 
compulsoriamente, por força do princípio da legalidade, sua posição central naquilo 
que respeita à ação do Estado. [...] Os programas de ação governamental – direito 
estatal por definição – devem ser formados e validados, com base na combinação 
Orgânica de práticas sociais virtuosas com categorias jurídicas cultivadas na 
democracia. Esse seria um caminho realista, que levaria em conta os diferentes 
estágios de amadurecimento e planos de interlocução existentes em relação a cada um 
dos diversos temas e problemas enfrentados pelo governo, conforme se definam os 
arranjos institucionais (BUCCI, 2013, p. 234-235). 

 

O arranjo institucional de uma política pública estatal vai compreender seu marco geral 

de ação, incluindo, para Bucci: 

 
[...] uma norma instituidora, da qual conste o quadro geral de organização da atuação 
do Poder Público, com a discriminação das autoridades competentes, as decisões 
previstas para a concretização da política, além do balizamento geral das condutas dos 
agentes privados envolvidos, tanto os protagonistas da política quanto os seus 
destinatários ou pessoas e entes por ela afetados, como empresas e consumidores, por 
exemplo (BUCCI, 2013, p. 238). 

 

Dentro do norte normativo (e para a construção de uma política pública de acesso 

alimentar) existe o Decreto Federal n. 7.272/2010, que regulamenta a Lei n. 11.346, de 15 de 

                                                
nutrição e do estímulo de hábitos alimentares saudáveis com o objetivo de erradicar a desnutrição infantil; C) 
Fortalecer a agricultura familiar e camponesa no desenvolvimento de ações específicas que promovam a geração 
de renda no campo e o aumento da produção de alimentos agroecológicos para o autoconsumo e para o mercado 
local; D) Ampliar o abastecimento alimentar, com maior autonomia e fortalecimento da economia local, associado 
a programas de informação, da educação alimentar, de capacitação, de geração de ocupações produtivas, de 
agricultura familiar camponesa e de agricultura urbana; E) Promover a implantação de equipamentos públicos de 
segurança alimentar e nutricional, com vistas a ampliar o acesso à alimentação saudável de baixo custo, evitar o 
desperdício e contribuir com a recuperação social e de saúde da sociedade; F) Garantir que os hábitos e contextos 
regionais sejam incorporados nos modelos de segurança alimentar como fatores da produção sustentável de 
alimentos; G) Realizar pesquisas científicas que promovam ganhos de produtividade na agricultura familiar e 
assegurar estoques reguladores” (PNDH-3, 2010, p. 57-58). 
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setembro de 2006, bem como cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, além disso institui a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN. Estabelece, por fim, os 

parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no 

Brasil. 

São as diretrizes para o Poder Público elaborar o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, nos termos do artigo 3o, do Decreto n. 7.272/2010: 
 
I promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade 
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
II promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 
descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e 
distribuição de alimentos; 
III instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa 
e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 
alimentação adequada; 
IV promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 
nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de 
que trata o art. 3o, inciso I, do Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, povos 
indígenas e assentados da reforma agrária; 
V fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à 
saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional; 
VI promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com 
prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de 
alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura; 
VII apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e 
nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a 
negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei n. 11.346, de 
2006; e 
VIII monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada 
(BRASIL, 2010). 

 

Sendo as políticas públicas, como ações governamentais, elas podem ocorrer em três 

níveis de governo: nacional, estadual ou municipal. O Programa Fome Zero, implementado em 

2003, é exemplo de política pública alimentar em nível nacional (conforme destacado no 

capítulo dois), que possui o objetivo de implementar o direito humano ao acesso à alimentação 

para parcela da população mais carente. Para execução e a formulação do programa tem-se a 

sua consecução em três eixos principais: implantação de políticas públicas; construção da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional; e mutirão contra a fome (TAKAGI, 2010). 

Assim, a nível federal, implementando o Plano Nacional de Segurança Alimentar, tem-

se o programa Fome Zero, o qual diz respeito à produção de alimentos para autoconsumo, uma 

vez que a agricultura familiar no país é considerada essencial para a redução da miserabilidade 

populacional e para o próprio desenvolvimento humano, conforme discorrido em tópicos 

anteriores dessa dissertação.  
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A importância para o desenvolvimento de políticas que envolvam a segurança 

alimentar a nível municipal (a exemplo do programa das hortas comunitárias) é realizar um dos 

objetivos estratégicos (e centrais) do Programa Nacional de Direitos Humanos na sua terceira 

versão (PNDH-3) que é justamente fortalecer a agricultura familiar e camponesa, no 

desenvolvimento de ações específicas que busquem promover a geração de renda nas cidades, 

bem como aumentar a produção de alimentos agroecológicos para o autoconsumo e para o 

mercado local (PNDH-3, 2010, p. 57-58). 

As hortas comunitárias, pela literatura publicada, são instrumentos de promoção da 

agricultura urbana familiar, sendo previstos aos governos estaduais e prefeituras a doação de 

espaço, sementes e ferramentas a serem empregadas na sua implantação (SILVA; DEL 

GROSSI; FRANÇA, 2010).  

Segundo Castelo Branco (2007), as hortas comunitárias urbanas trazem a grande 

vantagem de serem: 

 
[...] capaz[es] de gerar diversos benefícios diretos para as populações carentes como 
a melhoria do estado nutricional, que geralmente sofre sérios problemas nutricionais 
representados por deficiências calóricas ou pouca ingestão de nutrientes. Outro 
benefício é a garantia de renda indireta, ou seja, o acesso direto e estável a alimentos 
frescos e de melhor qualidade nutricional, cuja oferta independe da disponibilidade 
momentânea de renda (CASTELO BRANCO, 2007, p. 14). 

 

Assim, no sentido de garantir e dar concretude ao direito fundamental previsto no art. 

6º da Constituição Federal de 1988 – com expressa atenção ao Programa Nacional de Direitos 

Humanos – PNDH (Decreto n. 7.037/2009), além de estar em consonância ao artigo 3º da do 

Decreto n. 7.272/2010 – a criação de hortas comunitárias representa política pública adequada 

para o combate à fome, no sentido de fomentar o autoconsumo, o acesso à alimentação 

adequada, bem como prestigiar a agricultura familiar urbana, trazendo, inclusive, a 

possibilidade de desenvolvimento à população carente, por meio da comercialização das 

hortaliças e engajamento com o mercado local. 

 

3.1.2.2 O Programa Maringá Saudável 

 

No ano de 2005, para efetivar o plano de segurança alimentar dentro do município de 

Maringá, houve a priorização, na pauta da Administração Pública local a realização de 

programas e ações de saúde, com finalidade de atender à Política Nacional de Promoção da 



 

 
 

124 

Saúde, a qual, dentre as frentes de ação, visava à promoção da alimentação saudável 

(MICHELLON, 2016, p. 24). 

Em agosto de mesmo ano aconteceu o “I Seminário Maringá Saudável”, com 

participação de diversos setores da sociedade, com o fito de debater as necessidades e 

prioridades a serem tomadas em nível local. O aludido seminário buscou, ademais, encontrar 

fundamentos e traçar a base de uma política de bem-estar social municipal. Esse grupo passou 

a se reunir regularmente, ganhando um coordenador, bem como foi formalizada a sua 

constituição por meio de Decreto Municipal, passando a denominar Grupo de Trabalho 

Intersetorial – GTI (PALÁCIOS-POLETTO, 2009, p. 35). 

O aludido Decreto Municipal (o então Decreto n. 180, de 23 de fevereiro de 2006, que 

atualmente está revogado), foi substituído pela Lei Municipal n. 8.423, de 14 de agosto de 2009, 

que oficializou o programa “Maringá Saudável”, e o Grupo de Trabalho Intersetorial, estando 

esse grupo alinhado com as estratégias previstas pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS/OMS), e também com os seguintes objetivos: (i) propor políticas públicas saudáveis; 

(ii) estimular a criação de ambientes que apoiem e favoreçam a promoção e prevenção da saúde; 

(iii) fortalecer ações comunitárias; (iv) desenvolver habilidades pessoais; e (v) reorientar os 

serviços de saúde, na forma prevista no artigo 3o da mencionada Lei Municipal (MARINGÁ, 

2009). 

Um ponto importante a ser destacado é a possibilidade do Poder Executivo Municipal 

firmar convênios, parcerias e contratos com instituições e entidades com fins próximos àqueles 

pretendidos pela política pública, ou seja, aqueles necessários para a consecução e implantação 

do programa Maringá Saudável, na forma prevista no artigo 9o da Lei Municipal n. 8.423/2009 

(MARINGÁ, 2009). 

No ano de 2006, de janeiro a julho, o GTI recebeu o apoio técnico na área de 

planejamento e projetos, o que desencadeou efetivamente no Programa Maringá Saudável. O 

Programa consiste em “um conjunto de ações de promoção da saúde, envolvendo 

principalmente a área de atividade física, alimentação saudável e controle do tabagismo” 

(MICHELLON, 2016, p. 26). 

Dentre as ações do programa foi realizada uma pesquisa denominada “VIVA MAIS 

MARINGÁ”, com o objetivo de ser utilizada como elemento norteador no traço das políticas 

públicas a serem desenvolvidas no município de Maringá, voltadas à promoção da saúde. 

Focou-se no grupo de pessoas cadastradas no Programa Federal de Saúde da Família 

(MICHELLON, 2016, p. 27). 
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A pesquisa, encabeçada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná foi realizada 

em setembro de 2007, utilizando uma amostra de 1296 pessoas, distribuídas proporcionalmente 

em 25 regionais de saúde. Os dados obtidos demonstraram que apenas 48% das pessoas 

consumiam porções adequadas de verduras e legumes, sendo que 10,7% desse grupo relataram 

que não as consumiam por falta de dinheiro (MICHELLON, 2016, p. 28). 

O Projeto Hortas Comunitárias nasceu, portanto, dessa preocupação da comunidade 

local em enfrentar o problema de saúde e da carência de acesso à alimentação saudável, 

enfrentada pela população de alguns bairros da cidade. 

O projeto também estava alinhado com o anseio da comunidade local em trazer 

melhora da condição de vida da população carente, localizada em alguns bairros, ante à taxa de 

criminalidade que crescia, bem como a baixa qualidade de vida experimentada naquelas 

regiões.  

 

3.1.2.3 O Projeto Hortas Comunitárias em Maringá enquanto projeto alimentar propriamente 

dito 

 

Maringá é município do polo da região Noroeste do Paraná e que foi colonizado pela 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O município teve, a princípio, sua economia 

pautada na agricultura, principalmente no café, utilizando-se de mão de obra familiar, o que 

perdurou até a modificação ocorrida com a modernização da agricultura: 

 
[...] a modernização da agricultura provocou em larga escala a substituição da 
cafeicultura, sobretudo por culturas temporárias de pastagem, com elevado índice de 
mecanização, o que, por sua vez levou a redução do número de estabelecimentos 
agropecuários, desencadeando o êxodo rural e, por conseguinte o aumento da 
população urbana (GRIGÓRIO JÚNIOR, 2004, p. 91).  

 

No processo de aumento das cidades, as antigas áreas de produção agrícola sedem 

espaço para o aumento dos bairros e novos entornos de áreas que, antes rurais, tornaram-se 

urbanas pela necessidade de atendimento à demanda imobiliária. Maringá teve seu 

planejamento nas cidades-jardins inglesas, concebidas por Ebenezer Howard, que escreveu 

importante obra “as cidades-jardins de amanhã”, livro que se tornou referência para a 

compreensão da produção agrícola das cidades (ROCHA, 2015, p 141).  

E, a partir do aumento das áreas urbanas, inevitavelmente ocorreu o aumento da 

distância dos produtores rurais dos produtos que, antes eram próximos dos centros, mas que, a 

medida da urbanização, foram ficando cada vez mais distantes da zona urbana e centros de 
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comercialização. A situação se agrava com os gêneros alimentícios altamente perecíveis, como 

são as verduras e legumes de uma maneira geral, o que demonstra a importância de Maringá 

deter uma rede urbana e periurbana de agricultura familiar, tal qual são as hortas comunitárias. 

A produção local dos gêneros voltados a alimentação própria e de comercialização 

local diminuiu, o que levou ao encarecimento do alimento no município e as características 

locais e regionais, inclusive culturais, também se alteraram, com a guinada de mudança dos 

hábitos alimentares.  

A migração e marginalização dos agricultores que antes produziam no entorno de 

Maringá, viu-se prejudicada pelas alterações de zoneamento municipal, principalmente 

daqueles mais velhos que, sem a necessária força para recomeçar, veem-se no dilema de ter de 

vender suas então “chácaras”, que hoje são consideradas terrenos urbanos.  

A Lei de Parcelamento Urbano é um grande catalisador da marginalização da 

população mais carente, que, de uma hora a outra, vem sendo expulsa de seus outrora terrenos 

rurais que foram transformados em lotes urbanos, incidindo nestes, inclusive, alto valor de 

IPTU e outras taxas municipais. 

A importância para o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana em Maringá 

é, sobretudo, social, para reintegrar esses agricultores que anteriormente desenvolviam suas 

pequenas lavouras mas, hoje, com a expansão urbana não conseguem mais se reintegrar na 

cidade que se desenvolve, ante a falta ou inadequada qualificação. A falta de qualificação gera 

a exclusão e marginalização dessas pessoas. 

A Prefeitura do Município de Maringá, PR no sentido de desenvolver políticas 

públicas para concretizar o programa “Fome Zero”, aderiu em março de 2005 à denominada 

Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis, ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS) 

pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) do Estado de São Paulo (VERÍSSIMO, 

2011).  

Ana Maria Girotti Sperandio, coordenadora à época da iniciativa Regional da 

Construção da Rede de Comunicação de Municípios Potencialmente Saudáveis (OPAS) esteve 

em Maringá com o intuito de trazer orientações gerais, aos membros que faziam parte do já 

mencionado Programa Maringá Saudável, para a promoção de ações que buscassem trazer 

qualidade de vida aos pobres e necessitados da cidade (MICHELLON, 2016). 

Dos problemas encontrados no município, voltou-se a atenção para a carência 

nutricional das famílias de baixa renda, e como seriam implantadas as hortas comunitárias em 
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diversos bairros de Maringá. A atenção foi para o fornecimento de hortaliças, sem uso de 

agrotóxicos e também favorecer o estímulo de trabalho e renda das pessoas carentes. 

As hortas tiveram uma grande importância quanto às questões ambientais, destaca 

Martinelli (2016, p. 14), pois foram implantadas dentro dos chamados “fundo de vale”, sendo 

que tais terrenos estavam ociosos e serviam como lugares de proliferação de doenças e 

depósitos irregulares de lixo e entulho.  

Com o cultivo das hortas, esses locais deixaram de oferecer riscos ao meio ambiente e 

à saúde da população. Além disso, os galhos e folhas de árvores podadas pela prefeitura 

receberam um destino ecologicamente sustentável ao serem utilizados como adubo orgânico 

para as hortas comunitárias, eis que estas não se utilizam de qualquer composto químico 

(MARTINELLI, 2016, p. 14). 

O Projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) 

que realiza na área a ser implantada a horta as atividades de cercamento dos terrenos, de 

calçamento ecológico, de preparação do solo e a instalação de rede de irrigação. A Secretaria 

também fornece sementes, mudas, os produtos para adubo, e treinamento com os engenheiros 

agrônomos da própria secretaria (ALBUQUERQUE, 2012).  

Com base na Lei Complementar Municipal n. 1.074/2017, em seu artigo 33, inciso 

XIV cabe ao SEMUSP a competência da administração das hortas municipais (MARINGÁ, 

2017). 

A coordenação e direção geral, portanto, fica a cargo da Prefeitura de Maringá, por 

meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP). Atualmente o cargo de diretor 

é ocupado pelo sr. Maurílio Donizete de Jesus, nomeado na gestão do Prefeito Ulisses Maia 

(2017-2020). 

Segundo o diretor, entrevistado na data de 16/10/2017, as sugestões para implantação 

de novas hortas comunitárias se dão por meio de contatos telefônicos ou protocolos realizados 

na Prefeitura, quando é avaliada a sua viabilidade técnica, como, por exemplo, se no local a ser 

implantada a horta existe terreno público ocioso (dado este disponibilizado pela Secretaria do 

Meio Ambiente a pedido da SEMUSP) e, principalmente, se existe aceso à água (JESUS, 2017). 

O diretor destaca a importância de haver água no aludido terreno, pois atualmente a 

prefeitura encontra dificuldade orçamentária para a implantação de poços artesianos que, 

somente para aquisição da bomba (sem considerar o gasto com a perfuração) tem o custo de R$ 

4.800,00 (JESUS, 2017). 
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Uma vez que seja viável a implantação de nova horta comunitária, é realizado um 

contato com o presidente do bairro quem, diante a proximidade com a população, pode contatar 

diretamente o público alvo e elaborar lista dos interessados no projeto. 

Segundo Ednaldo Michellon, depois dessa primeira divulgação, é feita a informação 

no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), convidando a população para participar de reunião (MICHELLON, 2016, p. 34): 

 
A primeira reunião tem como principal objetivo esclarecer aos interessados como 
funciona o Projeto Hortas Comunitárias, em que as famílias participantes do mesmo 
são devidamente cadastradas, em especial, pessoas carentes da comunidade. Numa 
segunda reunião é realizada a excursão com todos os interessados, que visitam as 
hortas já implantadas para que vejam como funcionam. Na terceira reunião é 
constituído o grupo de liderança da horta: presidente, vice-presidente, secretário e 
tesoureiro. Nesta ocasião são estabelecidos o estatuto e uma taxa de manutenção, esta 
que todos deverão contribuir para a sustentabilidade do empreendimento. 
Paralelamente a horta vai sendo construída pela Prefeitura e, numa última reunião, os 
canteiros são distribuídos às famílias por meio de um sorteio. Feito isto, a comunidade 
executa as atividades de produção e manutenção dos canteiros (MICHELLON, 2016, 
p. 34).  

 

Dessa forma, sintaticamente, tem-se as seguintes etapas para implantação de uma horta 

comunitária em Maringá: a primeira etapa é verificar a demanda por uma unidade de horta em 

determinado bairro, na maioria das vezes via realização de protocolo no paço municipal; a 

segunda etapa consiste na visita ao presidente de bairro, bem como a verificação da área a ser 

implantado o projeto e; a terceira etapa são marcadas três reuniões com a comunidade 

devidamente cadastrada pelas entidades de assistência social, unidades de saúde, ou, na 

impossibilidade destes cadastros, pelo próprio presidente do bairro (ALBUQUERQUE, 2012). 

Depois de construída a infraestrutura pelo pessoal da prefeitura, a quarta etapa consiste 

na elaboração de um estatuto (ANEXO 1) e formação da liderança da horta constituída por 1 

presidente, 1 vice, 1 secretario e 1 tesoureiro. Realizam-se, na sequência, o sorteio dos canteiros 

para o plantio das mudas. Após alguns dias é formalmente marcado data para que as autoridades 

repassem à comunidade a concessão de uso público das hortas (ALBUQUERQUE, 2012). 

Os recursos materiais necessários para a implementação de uma unidade de horta 

comunitária são de aproximadamente de R$ 32.419,20 (ALBUQUERQUE, 2012), consoante 

os custos abaixo discriminados: 

 

 
Tabela 4- Recursos empregados e respectivos custos para implantação de unidade de horta comunitária 

RECURSOS EMPREGADOS CUSTO 
Cercamento da área R$ 8.565,80 
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Malha de irrigação R$ 15.380,40 
Mudas/plantio inicial R$ 900,00 

Sementes R$ 2.773,00 
Adubação orgânica R$ 4.800,00 

TOTAL GERAL: R$ 32.419,20 
Fonte: Albuquerque (2012) 

 

O programa de Hortas Comunitárias de Maringá, que atende a cerca de 20% da 

população, ganhou um importante reforço em 2009: o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) assinou convênio com a Universidade Estadual de Maringá para a 

implantação de um Centro de Referência em Agricultura Urbana e Periurbana. 

Por meio de aludido convênio (n. 636446), firmado pela Universidade Estadual de 

Maringá com Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi repassado o valor 

de R$ 513.180,35 no período de 10/12/2008 a 31/12/2011 para a implantação de aludido Centro 

de Referência, que atenderia aos Municípios de Maringá, Sarandi e Painçandu (BRASIL, 1995-

2017). 

Com o fim dos repasses do convênio n. 636446, na data de 10/12/20012 foi firmado 

novo convênio (n. 774576), feito pelo Município de Maringá com a Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, o qual foi repassado o valor total de R$ 500.343,00, entre 

os períodos de 10/12/2012 a 31/12/2016, para a implantação de mais unidades de hortas 

comunitárias em Maringá (BRASIL, 1995-2017). 

Atualmente não há convênio vigente com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

O projeto também possui parceria com a ADRA – Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Rotary Club Maringá Sul, IBSP – Instituto 

Brasileiro de Saúde Preventiva, UNICAMP – Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis e 

UEM/CERAUP – Universidade Estadual de Maringá /Centro de Referência em Agricultura 

Urbana e Periurbana. 

O objetivo do programa é promover o acesso aos cidadãos e grupos sociais em situação 

de vulnerabilidade econômica e insegurança alimentar nutricional, mediante apoio e iniciativas 

que visem cooperação na produção agroecológica de alimentos de forma solidária e voluntária 

(ALBUQUERQUE, 2012). 

O programa também deveria atender aos Requisitos do Programa de Aquisição de 

Alimentos diretamente da Agricultura Familiar, desenvolvido pelo Município para compor o 

cardápio das merendas escolares para educação infantil, creches e escolas municipais infantis 
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em regime integral47, mas, conforme se passará a expor, ainda não existe contrato público entre 

os produtores das hortas comunitárias e o Município. 

O projeto ou programa das hortas comunitárias iniciou-se, dessa maneira, com 

objetivos que, além de trazer o acesso à alimentação adequada à população, superando o déficit 

alimentar de verduras e legumes, funcionou como instrumento catalizador e de mudança, no 

intuito de reduzir a baixa qualidade de vida e saúde de algumas comunidades, possibilitando 

uma ocupação e aumento da autoestima para os moradores da terceira idade (MICHELLON, 

2016, p. 32). 

A desigualdade social, a preocupação institucional quanto as pessoas carentes que 

vivem nos bairros, o aumento da taxa de criminalidade dos jovens, a má qualidade de vida e 

desemprego das comunidades mais pobres foram alguns fatores que levaram ao 

desenvolvimento do projeto (ALBUQUERQUE, 2012). 

Segundo informação divulgada pela Prefeitura Municipal, o Projeto foi 

reconhecidamente premiado por diversas vezes, como o prêmio de 25 mil dólares da Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais; Prêmio Rosani Cunha, a mais 

importante premiação pelo Ministério do Desenvolvimento Social; Certificação de Mérito 

Ambiental do Rotary Club Internacional Meio Ambiente, além de premiação de R$ 80 mil da 

Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, obtendo o 1º lugar nacional na categoria de 

Políticas Públicas para Erradicação da Pobreza48. 

Embora premiado, muito tem que ser realizado para combater a falta de acesso 

universal à alimentação adequada, uma vez que a política pública ora debatida não atingiu 

totalmente o público alvo em Maringá.  

Conforme se passará a expor, o objetivo mediato trazido com as hortas comunitárias 

foi a produção de renda à população, por meio da comercialização da produção das hortaliças 

excedentes, além dos benefícios do aumento da autoestima, por meio da incorporação de uma 

ocupação e posição social respeitável, já que trabalham e desenvolvem importante atividade 

econômica (produção e comercialização de alimentos). 

A necessidade da construção e desenvolvimento de uma política nacional de 

alimentação e nutrição, nos moldes experimentados em Maringá, no contexto de uma política 

de segurança alimentar, e também como instrumento para o desenvolvimento humano, é dever 

                                                
47Para saber mais sobre os cardápios servidos nas escolas e CMEIS de Maringá visite: 
<[http://www2.maringa.pr.gov.br/educacao/?cod=merenda-escolar]>. Acesso em 04 dez. 2016. 
48Notícia extraída do site da Prefeitura Municipal de Maringá, disponível em: 
<[http://www.maringa.com/noticias/11406/Projeto+Hortas+Comunitarias+e+reconhecida+pelo+programa+da+O
NU]>Acesso em: 24 nov. de 2016. 
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do Estado e uma possível alternativa para resolver o problema que se tenta responder nessa 

dissertação. 

 

3.1.3 Dados específicos do programa das hortas comunitárias em Maringá 

 

3.1.3.1 Metolodogia 

 

O método de pesquisa utilizado para esse tópico da pesquisa foi o estudo de caso, no 

sentido de realizar um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

se possibilite um conhecimento mais detalhado do problema de pesquisa. 

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas feitas via aplicação de formulário 

semiestruturado. Também se fez a revisão da literatura já publicada no contexto local, a 

exemplo de dissertação de mestrado, artigos e periódicos que trataram das hortas comunitárias 

de Maringá. O ambiente da pesquisa, portanto, foi o Município de Maringá, no Estado do 

Paraná. 

Os dados empíricos referentes às Hortas Comunitárias do Município de Maringá, 

objeto de discussão, foram retirados por meio da aplicação de questionários tanto ao engenheiro 

agrônomo originariamente responsável para implantação da política pública na cidade, José de 

Oliveira Albuquerque, quanto ao atual diretor geral das hortas comunitárias Maurílio Donizete 

de Jesus, sendo este questionado por meio de entrevista realizada em 16/10/2017. 

Por fim, foram também coletados dados diretamente em três hortas comunitárias, onde 

foram aplicados questionários aos responsáveis pelas hortas (presidente e/ou vice-presidente).  

As hortas escolhidas para visitação e aplicação do questionário foram a (i) Horta 

Parque Itaipu, horta implantada com parceria com a empresa Eletrosul, por meio de entrevista 

com o presidente Severino Caboclo da Luz. Essa horta foi selecionada porque é mantida por 

meio da cessão do terreno particular da concessionária (onde passa a linha de transmissão de 

energia elétrica), além de ser composta por um grupo de outras quatro hortas (Universo, Borba 

Gato, Cidade Canção e Cidade Alta), todas desenvolvidas sob o terreno de aludida 

concessionária. 

Também foi escolhida a (ii) Horta Vila Esperança, horta implantada em fundo de vale 

pelo município, sendo aquela escolhida por possuir o maior número de famílias envolvidas, em 

torno de 50 (cinquenta). Foi entrevistado o vice-presidente da horta, Eduardo Alves de Almeida. 
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Por fim se escolheu a (iii) Horta Jardim Aurora, por se encontrar em zona periférica 

mais acentuada (região oeste do Município), mais distante dos grandes centros e nas áreas 

limítrofes de Paiçandu. Foi entrevistado o vice-presidente da horta José Teodoro Rosa. 

A aplicação dos aludidos questionários se deu entre setembro e outubro de 2017 e as 

perguntas, elaboradas em parte com base na pesquisa realizada por Resemeire Real Martinelli 

(2016), mas que, pelo objeto do presente estudo, foram acrescentadas novas questões e também 

se atualizou os dados, já que a pesquisa de Martinelli está desatualizada (elaborada no ano de 

2016).  

As questões aplicadas ao engenheiro José de Oliveira Albuquerque e ao diretor geral 

das hortas Maurílio Donizete de Jesus são as componentes do Quadro 10 abaixo: 

 
Quadro 10- Questionário aplicado ao engenheiro responsável e o diretor das hortas comunitárias 

1. Em que ano começou o desenvolvimento de políticas públicas com o projeto Hortas Comunitárias 
para atender ao Programa do Governo Federal “Fome Zero” no Município de Maringá-PR?  

2. Em que ano iniciou a implantação das hortas comunitárias?  
3. Atualmente quantas hortas estão implantadas nos bairros de Maringá?  
4. Qual foi o critério adotado para a escolha das famílias para participar das atividades nas hortas?  
5. Atualmente quantas toneladas de hortaliças são produzidas aproximadamente por ano nas hortas 

comunitárias?  
6. Qual o tipo de hortaliças que predominam nas hortas comunitárias?  
7. São utilizados uso de agrotóxicos ou agroquímicos para combater as pragas nas hortaliças?  
8. Há empresas que colaboram com a Prefeitura de Maringá de alguma forma nas hortas comunitárias?  
9. Como é realizada a irrigação das hortas comunitárias?  
10. Quantas famílias atualmente são beneficiadas direta e indiretamente pelas hortas comunitárias?  
11. Como se divide os horticultores em gêneros?  
12. Qual a porcentagem de aposentados?  
13. Qual a porcentagem de analfabetos?  
14. Qual a porcentagem de desempregados?  
15. Qual a porcentagem de pessoas que já tinham experiência com agricultura?  
16. Qual a porcentagem de famílias com renda inferior a um salário mínimo?  
17. Há desistência de famílias nas atividades relacionadas às hortas comunitárias?  
18. As implantações de Hortas Comunitárias ocorrem em terrenos públicos ou outros?  
19. Os terrenos onde foram implantadas as Hortas Comunitárias eram considerados ociosos? 
20. O Programa de Hortas Comunitárias já conquistou prêmios?  
21. A produção é utilizada pelas escolas municipais para composição da merenda escolar? Qual 

porcentagem e quais os gêneros alimentícios? 
22. A produção excedente é comercializada pelos horticultores? 
23. A produção excedente comercializada é utilizada como fonte de renda dos horticultores? 
24. Há subsídio público para a manutenção das Hortas Comunitárias? Qual o valor? 
25. Há possibilidade de inclusão de novos membros nas Hortas Comunitárias já existentes ou somente 

via inauguração de nova Horta que isso é possível? 
Fonte: Dados da pesquisa 

Org.: MARTINELLI (2016); MARTINS, P.H. (2017). 
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Já os questionamentos realizados ao presidente e vice-presidentes das três hortas 

comunitárias escolhidas são as componentes do Quadro 11 abaixo: 

 
Quadro 11- Questionário aplicado ao presidente e vice-presidentes das hortas visitadas 

1. Qual foi o critério adotado para a escolha das famílias para participar das atividades nas hortas?  
2. Qual o tipo de hortaliças que predominam nas hortas comunitárias?  
3. São utilizados uso de agrotóxicos ou agroquímicos para combater as pragas nas hortaliças?  
4. Há empresas que colaboram com a Prefeitura de Maringá de alguma forma nas hortas comunitárias?  
5. Como é realizada a irrigação das hortas comunitárias?  
6. Quantas famílias atualmente são beneficiadas direta e indiretamente pelas hortas comunitárias?  
7. Como se divide os horticultores em gêneros?  
8. Qual a porcentagem de aposentados?  
9. Qual a porcentagem de analfabetos?  
10. Qual a porcentagem de desempregados?  
11. Qual a porcentagem de pessoas que já tinham experiência com agricultura?  
12. Qual a porcentagem de famílias com renda inferior a um salário mínimo?  
13. Há desistência de famílias nas atividades relacionadas às hortas comunitárias?  
14. A produção excedente é comercializada pelos horticultores? 
15. A produção excedente comercializada é utilizada como fonte de renda dos horticultores? 
16. Há subsídio público para a manutenção das Hortas Comunitárias? Qual o valor? 
17. Há possibilidade de inclusão de novos membros nas Hortas Comunitárias? 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017). 

 

3.1.3.2 Hortas comunitárias de Maringá: dados específicos e contexto social e econômico dos 

envolvidos 

 

Estão implantadas, atualmente em Maringá, 37 hortas comunitárias e que beneficiam 

direta e indiretamente, entre participantes, familiares e clientes, aproximadamente 4.000 

pessoas. A quantidade de hortaliças produzidas por ano chega em torno de 250 toneladas. As 

hortaliças que predominam nas hortas são as folhosas (alface), cheiro verde, salsinha e 

cebolinha. 

Nas hortas não são usados agrotóxicos, mas sim defensivos naturais, o que representa 

um fator ambiental muito importante, inclusive para fornecer alimentação saudável e de 

qualidade. 

O perfil das pessoas envolvidas é composto, na maioria, por aposentados (em torno de 

70%), seguido de analfabetos (aproximadamente 60%) e uma quantidade de 20% de 

desempregados. 

Os horticultures possuem uma composição mista, encontrando homens, mulheres, 

idosos, donas de casa, jovens e desempregados. Nessa composição, aproximadamente de 10% 

a 20% dos envolvidos vivem com menos de um salário mínimo. Todavia, com a produção do 
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excedente das hortas (que, segundo o entrevistado 40% da produção é revertida para o consumo 

próprio dos horticultores e 60% é para comercialização) é possível afirmar que o cultivo das 

hortaliças é importante instrumento para adição de renda aos envolvidos (APÊNDICE A). 

O critério adotado para a escolha das famílias deveria ser daquelas preferencialmente 

em situação de vulnerabilidade social, ou seja, daqueles moradores dos bairros que estivessem 

desempregados ou com renda inferior a um salário mínimo. Todavia, conforme os dados 

obtidos, isso não ocorre, pois as vagas dos canteiros das hortas são ocupadas, por aludido grupo, 

apenas de 10% a 20% do total disponível. 

Atualmente, o índice de desistência ou abandono dos canteiros das hortas encontra-se 

em 20%, o que, todavia, é rapidamente preenchido, tendo em vista a possibilidade inclusão de 

novos membros em hortas existentes, uma vez que nos casos de desistência o preenchimento 

das vagas remanescentes se dá por meio de uma lista de espera. 

Abaixo se tem, por meio do quadro geral, todas as hortas comunitárias existentes e sua 

respectiva localização: 

 
Quadro 12- Hortas implantadas e respectivos endereços 

HORTAS - BAIRRO ENDEREÇO 
01. Jardim Aurora Rua Antônio Marin Filho, 645 
02. Borba Gato Rua dos Gerândios, 2016 
03. Sopão I Rua Rio São Francisco, 1761 
04. Sopão II Rua Rio São Francisco, 2011 
05. Conjunto Branca Vieira I Rua Guandú, 1426 
06. Cidade Alta Rua Evaldo Braga, 1386 
07. Cidade Canção Rua Severo de Faria Franco, 313 
08. Jardim Copacabana Rua Ermínio Girardi, 736 
09. Distrito Floriano Avenida Antônio Gualdo, 1475 
10. Distrito Iguatemi Rua Urutago, 392 
11. Conjunto Ebenezer Rua Bruno Bluthgen, 401 
12. Parque das Grevíleas Rua Nereu Mazzer, 2062 
13. Conjunto Guaiapó Rua José Américo, 1240 
14. Itatiaia Rua Poeta Mário de Andrade, 107 
15. Parque Itaipu Rua Gertrude Heck Fritzen, 1527 
16. Jardim Iguaçu Avenida Nildo Ribeiro, 5328 
17. Conjunto Lea Leal Rua Guatemala, 1200 
18. Conjunto Liberdade Rua Armando Crippa, 745 
19. Jardim Montreal Rua Morvan Neves, 160 
20. Conjunto Ney Braga Rua de João de Barro, 180 
21. Jardim Oásis Rua Rio Japuratuba, 676 
22. Jardim Olímpico Rua Beija Flor, 129 
23. Parque das Palmeiras Rua Flamboyant, 1214 
24. Jardim Rebouças Rua Pioneiro Amália Carzoni Baltazar, 1127 
25. Tarumã Rua Carlos Maurício Duarte, 884 
26. Jardim Tókio Rua Devige Crepaldi Schiavoni, 1569 
27. Tuiti Rua Parnaíba, 688 
28. Jardim Universo Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 3975 
29. Vila Esperança Rua Maria Thereza Bergamasco, 638 
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30. Campos Elíseos Rua Rio Samambaia, 952 
31. Jardim Paraíso Rua Pioneiro Cezare Mochi, 684 
32. Santa Felicidade (CAPS) Rua Ignês Gongora, 114 
33. Europa/Céu Azul Rua Mário de Souza, 195 
34. Portal das Torres Rua Mitugo Miyabashi, 1048 
35. Moradia Atenas Rua Edson Evilásio Cantodori, 2655 
36. Diamante Rua Pioneiro Pedro Gabriel dos Santos, 
37. Sumaré Rua Pioneira Mafalda Guise Negri, 367 

Fonte: Dados da pesquisa 
Org.: MARTINS, P.H. (2017) 

 
3.1.3.3 Da Horta Parque Itaipú 

 
Figura 4- Foto da entrada e interior da horta Parque Itaipu 

  
Foto: MARTINS, P.H. (2017) 

 
A horta comunitária Parque Itaipu, localizada na Rua Gertrude Heck Fritzen, n. 1527, 

Parque Industrial, foi implantada em 20/07/2010. Segundo os dados do presidente, o sr. 

Severino Caboclo da Luz, não existe critério para escolha das famílias que irão participar. A 

grande maioria das pessoas envolvidas é de aposentados, ou seja, recebem pelo menos um 

salário mínimo por mês (APÊNDICE B). 

Os gêneros alimentícios mais produzidos são alface e couve. Outros, com menor 

quantidade, como almeirão e cebolinha também são plantados. Não são usados agrotóxicos, e 

o adubo orgânico é fornecido pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura também repassa 200 

mudas para cada família, sempre quando existe a necessidade do replantio dos canteiros. Os 

canteiros, formados por 46 lotes, possuem o tamanho de 100 (cem) metros quadrados cada. 

A horta do Parque Itaipu é uma das 5 (cinco) que compõem a iniciativa da empresa 

Eletrosul em ceder o espaço que fica abaixo das linhas de transmissão elétrica para a consecução 
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do projeto, sendo no perímetro que passa as linhas de transmissão já se encontram instaladas as 

hortas Universo, Borba Gato, Cidade Canção e Cidade Alta. 

A Eletrosul, além de ceder os terrenos, repassa a cada 4 (quatro) meses o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) para o custeio da manutenção das 5 (cinco) hortas, sendo este dinheiro 

depositado na conta do município, e este repassa aos presidentes das hortas, por meio da 

SEMUSP. 

O projeto atende hoje cerca de 46 (quarenta e seis) famílias, que também contribuem 

com uma taxa de manutenção da energia elétrica (para a irrigação – manutenção do poço 

artesiano) no valor mensal de R$ 5,00 (cinco reais) por família. 

Na horta comunitária visitada não existe desempregado trabalhando. A esmagadora 

maioria (em torno de 90%) é aposentado, sendo que, destes, a maioria também veio da zona 

rural, ou seja, já possuíam alguma experiência na agricultura. Não há ninguém com renda 

inferior a um salário mínimo. 

Há a possibilidade da comercialização do excedente, por meio da venda direta que se 

dá pelos particulares que procuram os produtores diretamente nas hortas. Segundo o presidente 

da horta, a renda média da comercialização das hortaliças é de aproximadamente R$ 600,00 a 

R$ 800,00 por mês. 

 

3.1.3.4 Da Horta Vila Esperança 

 
  Figura 5- Foto da entrada e interior da horta Vila Esperança 

 

   
Foto: MARTINS, P. H. (2017) 
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A horta comunitária Vila Esperança, localizada na Rua Maria Thereza Bergamasco, n. 

638, Jardim Industrial, foi implantada em 01/12/2013. Segundo os dados do vice-presidente, o 

sr. Eduardo Alves de Almeida, há preferência para escolha de idosos, e aposentados, com até 

dois salários mínimos, para trabalhar nos canteiros. A grande maioria das pessoas envolvidas é 

de aposentados, ou seja, recebem pelo menos um salário mínimo por mês (APÊNDICE C). 

Os gêneros alimentícios mais produzidos são alface, cenoura, cebolinha e salsinha. 

Outros, com menor quantidade, como almeirão e repolho também são plantados. Não são 

usados agrotóxicos, e o adubo orgânico é fornecido pela Prefeitura Municipal. Ocorre que, 

destaca o vice-presidente entrevistado, que a Prefeitura Municipal está deixando a desejar no 

quesito entrega de adubo, e também não há quase nenhuma assistência de profissionais técnicos, 

como engenheiro agrônomo para que possam combater, por exemplo, as pragas que assolam a 

plantação. 

Por estar a horta localizada em fundo de vale, enfrenta várias pragas, como bichos, 

insetos, caramujos, e, para combatê-los, há necessidade de mais apoio, quanto a quais técnicas 

utilizar, já que é proibida a utilização de agrotóxicos. Sem a necessária qualificação, os 

produtores estão perdendo quantidade significativa da produção. 

Atualmente o projeto atende 50 (cinquenta) famílias, que também contribuem com 

uma taxa de manutenção da energia elétrica (para a irrigação – manutenção do poço artesiano) 

no valor mensal de R$ 5,00 (cinco reais) por família. 

Na horta comunitária, 10% a 20% dos agricultores estão desempregados ou trabalham 

na informalidade (sem registro em carteira), sendo o restante, ou seja, aproximadamente 80% 

a 90% composto de aposentados. A maioria dos agricultores veio da zona rural, ou seja, já 

possuíam alguma experiência na agricultura. Não há ninguém com renda inferior a um salário 

mínimo. 

A comercialização do excedente se dá na proporção de mais de 50% de tudo o que é 

produzido. O vice-presidente afirma que há muito estrago do excedente da produção, pois não 

há vazão de toda a produção, uma vez que é forte a concorrência com supermercados que 

monopolizam a produção e controlam os preços (a menor). Assim, uma alternativa que o 

entrevistado está encontrado, para contornar a baixa procura das hortaliças, é vender parte da 

produção em determinados pontos da cidade, em sua camionete. 

O entrevistado assevera que se houvesse mais apoio, maior organização, 

possivelmente haveria maior produção e hortaliças com maior qualidade nas hortas. Mesmo 
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assim, por meio da venda direta, a renda média da comercialização das hortaliças é de 

aproximadamente R$ 400,00 a R$ 600,00 por mês. 

 

3.1.3.5 Da Horta Jardim Aurora 

 
  Figura 6- Foto da entrada e interior da horta Jardim Aurora 

   
Foto: MARTINS, P. H. (2017) 

 

A horta comunitária Jardim Aurora, localizada na Rua Antônio Marin Filho, n. 645, 

Jardim Aurora, foi implantada em 16/09/2012. Segundo os dados do vice-presidente, o sr. José 

Teodoro Rosa, não existe qualquer critério de escolha para a ocupação dos canteiros 

disponibilizados em aludida horta comunitária. A forma de escolha se dá por uma lista de 

interessados que se cadastram e, na medida do aparecimento de novas vagas para o 

preenchimento, são ocupadas por ordem decrescente da lista de chegada (APÊNDICE C). 

Diferente das outras hortas visitadas, há apenas 3 (três) aposentados cuidando dos 

canteiros, sendo a composição variável, desde mais jovens até mais velhos, inclusive 

atualmente existem 3 (três) haitianos cuidando de canteiros. Há pelo menos um desempregado 

na horta. 

Os gêneros alimentícios mais produzidos são alface e cebola. Com menor quantidade 

se planta couve. Não são usados agrotóxicos, e o adubo orgânico e as mudas são fornecidos 

pela Prefeitura Municipal, não existe reclamação quanto à disponibilidade e quantidade desses 

produtos fornecidos pela Prefeitura. 

Essa horta se encontra em fundo de vale e o terreno é cedido pela prefeitura. 

Atualmente o projeto atende 22 (vinte e duas) famílias, que também contribuem com uma taxa 
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de manutenção da energia elétrica (para a irrigação – manutenção do poço artesiano) no valor 

mensal de R$ 4,00 (quatro reais) por família. 

Na horta comunitária, a maioria dos agricultores veio da zona rural, ou seja, já 

possuíam alguma experiência na agricultura. Há pelo menos uma pessoa com renda inferior a 

um salário mínimo. 

Não há comercialização da produção, porque não há, segundo a informação do 

entrevistado, produção excedente. Tudo o que é produzido é consumido pela comunidade 

envolvida.  

O entrevistado destaca que é grande a rotatividade dos horticultores que, 

principalmente na época de dezembro (verão) cai a produção de hortaliças e as pessoas 

abandonam seus canteiros. 

 

3.2 A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA: A NECESSIDADE DE SE 

FOMENTAR A HORTA COMUNITÁRIA COMO ESPAÇO DE REAPROVEITAMENTO 

DOS TERRENOS OCIOSOS E A PRIORIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO SER PESSOA 

POBRE 

 

Em termos de “public policy-making” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013), ou seja, 

para a construção de uma política pública49, raramente se pode afirmar ser esse um tema de 

fácil compreensão, principalmente quanto aos fins e rumos que devem ser tomados durante a 

construção de uma determinada política pública. Entre a fase de idealização à implementação 

propriamente dita podem ocorrer desvios de curso, o que nem sempre invalida a iniciativa da 

política, mas, todavia, merece ser realizada a retomada da direção para garantir maior 

efetividade. 

Justamente por tratar de uma série de decisões que se relacionam a uma gama variada 

de sujeitos ou atores, os quais atuam dentro de um contexto determinado, sob o manto de uma 

determinada instituição, empregando, para a consecução da política pública, o aparelho estatal 

no intuito de buscar certos objetivos, é que tanto a compreensão quanto à finalidade específica 

dessa política pública acaba sendo tarefa de difícil definição (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013, p. 233). 

                                                
49Aqui adotado o conceito de HOWLETT; RAMESH e PERL (2013, p. 8) como sendo “um conjunto de decisões 
inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos 
e dos meios necessários para alcançá-los”. 
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A análise e correção dos rumos da política pública representa o último estágio do ciclo 

político-administrativo de uma política pública, ou seja, só se faz a avaliação da política pública 

após a passagem pelos outros quatro estágios do processo político que são: (i) montagem da 

agenda; (ii) formulação de políticas; (iii) de tomada de decisão; (iv) implementação 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

A avaliação dos rumos busca explicitar se os objetivos a que se pretendia atender a 

política pública estão efetivamente sendo implementados, bem como, após essa avaliação, se 

existe a necessidade de serem tomadas mudanças e reformulações na direção e escolha para o 

futuro diferente da política. Essa reformulação pode gerar tanto modificações secundárias ou 

mesmo podem gerar a própria descontinuidade do projeto todo. 

Na presente dissertação, até mesmo pela área de conhecimento aqui tratada, far-se-á a 

avaliação jurídica ou meramente legal da política pública, embora existam outras formas de 

avaliação dos rumos de uma determinada política pública, como, por exemplo, a realização de 

avaliação administrativa, ou a realização de uma avaliação de viés político propriamente dito50. 

A avaliação legal busca confrontar a política pública enquanto a ação de governo 

tomada e os fins constitucionais, comparando os padrões de conduta da administração pública, 

bem como a efetividade enquanto garantia de consagração de direitos individuais. 

Obedecendo esse desiderato, tem-se que de acordo com o que fora analisado quanto 

ao Projeto Fome Zero (2004), o Projeto Hortas Comunitárias é executado como programa 

idealizado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) que se vincula 

diretamente ao MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) e, para essa execução, o MDS 

ofereceu o repasse de recursos diretos e não-reembolsáveis ao município de Maringá. Esse 

repasse serviu para a implementar e ampliar as hortas comunitárias já existentes, fomentando a 

agricultura familiar urbana. 

                                                
50Por avaliações administrativas se têm: “[...] as que se apresentam em uma variedade de formas e diferem muito 
em níveis de sofisticação e formalidade. As que são empreendidas por órgãos do governo e por ‘agendas não 
partidárias’ independentes, [...] normalmente se dividem em cinco espécies diferentes: (1) avaliação de processo; 
(2) avaliação de esforço; (3) avalição de desempenho; (4) avaliação de eficiência; (5) avaliação de eficácia. [...] 
As avaliações de processo examinam os métodos organizacionais, incluindo as regras e procedimentos 
operacionais usados para a execução dos programas. [...] A avaliação do esforço tenta medir a quantidade de 
insumos do programa, isto é, o montante de esforço que os governos investem par ao cumprimento suas metas. 
[...] A avaliação de desempenho examina antes os produtos (outputs) do que os insumos (inputs) de um programa. 
[...] A avaliação de eficiência tenta determinar os custos de um programa e julgar se o mesmo montante e 
qualidade de produtos poderiam ser alcançados de forma mais eficiente, isto é, a um custo mais baixo, através de 
várias espécies de fluxos de produção mais racionais. [...] A avaliação de eficácia [...] ela visa inclusive descobrir 
se o programa está fazendo o que se espera que ele faça” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 207-208). Já 
por avalição política propriamente dita são “[...] são de conotação partidária, muitas vezes simplesmente tentam 
colar rótulos de sucesso ou insucesso em uma política para em seguida demandar sua continuidade ou mudança” 
(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 212). 
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Assim, a proposta do Projeto Hortas Comunitárias de Maringá é relacionada ao 

combate da fome, ou seja, visa primordialmente fornecer alimentação adequada a quem 

realmente esteja dentro do espectro de insegurança alimentar. As hortas comunitárias detêm 

nítida função social, pois são centradas basicamente em possibilitar melhor qualidade de vida 

ao cidadão, objetivando a preservação do bem-estar social, além dos benefícios que visem o 

alcance do desenvolvimento das faixas sociais mais pobres, que levará, via de consequência, 

maior equidade. 

Comparando os objetivos do programa hortas comunitárias, enquanto programa 

subvencionado pelo MDS, com o que foi aplicado em Maringá percebe-se que, enquanto 

instrumento para dar acesso ao direito fundamental à alimentação adequada (previsto no art. 6º 

da CF/88) – com expressa atenção ao Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 

(Decreto n. 7.037/2009), além de estar em consonância ao artigo 3º da do Decreto n. 7.272/2010 

– a criação de hortas comunitárias representa política pública adequada para o combate à fome, 

no sentido de fomentar o autoconsumo, o acesso à alimentação adequada, bem como prestigiar 

a agricultura familiar urbana. 

Ao serem analisados, todavia, os dados sobre o público alvo da política pública, qual 

seja, de ser as pessoas que estejam dentro das faixas da linha da pobreza, percebe-se que não é 

atendido satisfatoriamente o público alvo a que se deveria destinar o Projeto Hortas 

Comunitárias. 

Com os dados obtidos por meio do questionário respondido pelo idealizador do projeto 

José de Oliveira Albuquerque (APÊNDICE A), pelas respostas dadas na entrevista com o atual 

Diretor Geral das hortas o sr. Maurílio Donizete de Jesus (2017) e, por fim, das respostas obtidas 

pelo presidente e vice-presidentes das três hortas comunitárias escolhidas, não há como 

sustentar que, no quesito público alvo, esteja coerente com os fins do Programa Fome Zero, 

uma vez que, confrontando-se os dados objetivos, aproximadamente 80% a 90% das famílias 

engajadas no projeto são aposentados e recebem pelo menos 1 (um) salário mínimo de benefício 

previdenciário. O número de desempregados ou pessoas que recebem menos de 1 (um) salário 

mínimo representa tão somente 10% a 20% do público. 

Não se pode negar que o projeto possibilitou uma melhora na qualidade de vida para 

os envolvidos idosos, inclusive, trazendo maior sociabilidade e mobilidade a estes, os quais, 

por estarem fora do mercado de trabalho, encontraram na horta comunitária um espaço de, 

muito mais do que para fornecer e suprir o quesito alimentação de qualidade em seus lares, mas 
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sim local de recreação e lazer, onde podem conviver com mais pessoas e se sentir útil 

novamente na sociedade51. 

Mas, quando se compara o percentual da população com rendimento nominal de até 

meio salário mínimo no município, consoante último censo divulgado do IBGE, que no ano de 

2010 a população carente maringaense representava 26,1% do total (estimado) de 406.693 

pessoas (BRASIL, 2017c), ou seja, esse público alvo que poderia estar sendo beneficiado pelo 

Projeto Hortas Comunitárias não está sendo atingido. 

A primeira reformulação a ser feita diz respeito à necessidade de que as novas vagas 

sejam prioritariamente fornecidas às pessoas carentes, e que estejam cadastradas nas UBS ou 

no próprio CRAS. A necessidade de se fomentar os meios de informações e difusão de aludidas 

vagas também se torna indispensável, já que o boca a boca, ou a delegação apenas ao presidente 

do bairro essa função pode se mostrar ineficiente. 

A segunda reformulação diz respeito à necessidade de se fazer estudo direcionado às 

áreas que efetivamente comportariam uma nova unidade de horta comunitária, pois atualmente 

existe evidente desorganização e perda de tempo entre o pedido de estudo e projeto da horta até 

efetivamente ser encontrado o terreno adequado (JESUS, 2017). 

Segundo os dados obtidos pela prefeitura municipal, no ano de 2015 existiam 83 

(oitenta e três) lotes de propriedade do município considerados fundo de vale52 (MARINGÁ, 

2015), ou seja, há a possibilidade de expansão do projeto para essas áreas que, inclusive, podem 

ser repensadas para concatenar o projeto social e também o viés ambiental. 

Dessa maneira, o Projeto Hortas Comunitárias de Maringá pode vir a ser atrelado com 

a Secretaria de Meio Ambiente para que sejam incluídas mais hortas em áreas de fundo de vale 

e em situação de proximidade com nascentes, áreas de proteção ambiental e de mata ciliar, 

                                                
51Ednaldo Michellon relata casos dos usuários dos canteiros das hortas comunitárias que consideram o projeto 
como terapêutico (denominado pelo autor de “hortoterapia”). Relata o caso da Dona Ester (nome fictício) que 
utlizou as hortas comunitárias como instrumento para superar problemas emocionais. Segundo o relato trasncrito: 
“[…] A aposentada afirma que o marido sofreu uma série de três cirurgias e tratamentos de radioterapia, os quais 
a fizeram adquirir uma depressão profunda. Assim, a horta foi um suporte para lidar com o sofrimento causado 
por esses contratempos, tanto na fase anterior ao diagnóstico da doença de seu companheiro, como relembra, 
quanto em ações e ocasiões oriundas de vícios de bebida, tabagismo e na falta de exercício físico aliados à 
alimentação irregular. As atividades na horta comunitária, segundo a produtora urbana, promovem momentos de 
descontração, relacionamento, amizade e até mesmo um espaço de desabafo das preocupações com a saúde de sua 
família”(MICHELLON, 2016, p. 42-43). 
52De acordo com a Lei Complementar Municipal n. 888 de 2011, fundo de vale pode ser definido como “área não 
edificável compreendida entre um curso d'água e uma via paisagística” (MARINGÁ, 2011). Via paisagística, 
também definida pela mesma Lei Complementar Municipal, é a “via que se desenvolve acompanhando o leito dos 
cursos d'água, a uma distância mínima de 60 m (sessenta metros) de suas margens e nascentes, e que delimita as 
áreas de fundo de vale” (MARINGÁ, 2011). 
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agregando-se como finalidade do projeto (hortas) destinação ambiental, que é justamente a 

recuperação da área, com o desenvolvimento de modelo de agricultura sustentável. 

A SEMUSP encontra um empecilho que é, antes de viabilizar o projeto de nova horta 

comunitária em fundo de vale, necessitar do aval da Secretaria do Meio Ambiente, que, por 

meio da elaboração de parecer opinativo permite ou não a implantação, conforme previsto no 

art. 15, inciso IV da Lei Complementar 758/2009. Tal lei dispõe sobre a política de proteção, 

controle, conservação e recuperação do meio ambiente do Município de Maringá (MARINGÁ, 

2009), mas, todavia, em aludida legislação não há qualquer articulação específica, seja por meio 

de convênio, parceria, intercomunicação, do Projeto Hortas Comunitárias com os fins 

colimados na norma ambiental. 

Dessa forma, uma articulação do Projeto Hortas Comunitárias com a Secretaria do 

Meio Ambiente traria não só um maior intercâmbio entre as Secretarias (que poderiam criar 

canal mais efetivo de comunicação e implementação das hortas comunitárias), como também 

haveria a possibilidade de se angariar mais recursos para ampliar o número de hortas 

comunitárias e trazer melhoria às existentes. 

Com efeito, integrando o projeto das hortas com a Secretaria do Meio Ambiente, ou 

seja, transformando o projeto em uma política ambiental, ter-se-ia a possibilidade de serem as 

hortas comunitárias subsidiadas pelo orçamento ambiental. 

Atualmente, o orçamento ambiental do município de Maringá possui, com fonte de 

receitas, as oriundas do ICMS ecológico repassado ao Município pelo Estado (em sua 

totalidade); dotações orçamentárias de natureza ambiental; 50% do valor arrecadado das 

infrações ambientais; contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município 

e de suas respectivas pessoas jurídicas da administração direta e indireta; auxílios e subvenções 

de particulares provenientes de doações que o Município venha a receber; e demais recursos 

discriminados no artigo 11 da Lei Complementar n. 758/2009 (MARINGÁ, 2009). 

A título de exemplo, se fosse direcionado 10% dos recursos repassados pelo Estado do 

Paraná ao Município de Maringá a título de ICMS ecológico, representaria de janeiro a abril 

(últimos dados publicados pelo IAP) o valor de R$ 32.890,61 (PARANÁ, 2017), montante este 

que evidentemente já representaria valor expressivo para aquisição de mudas, manutenção das 

hortas existentes e demais gastos correntes.  

A criação de associações de produtores e intercâmbio do excedente da produção seria 

uma alternativa para que, a produção não utilizada para o consumo próprio, fosse 

comercializada ou mesmo revertida para compor a merenda escolar. 
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Atualmente, uma alternativa para haver o intercâmbio dos produtos das hortas 

comunitárias e o aumento da demanda seria os produtores fornecerem às escolas municipais as 

hortaliças plantadas. Mas, segundo destaca Jesus (2017) para que isso possa ocorrer é 

necessário que sejam criadas associações de produtores, com o compromisso de que entregarão 

quantidade pré-determinada de hortaliças. 

 As associações demandariam a instituição de uma pessoa jurídica formalizada, com 

estatuto próprio e CNPJ para que pudessem fornecer alimentação às escolas. Isso fomentaria, 

inclusive os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Governo 

Federal. 

Os dados recentes das liberações de recursos do PNAE para o Município de Maringá, 

para o Programa de Alimentação Escolar, demonstram que no ano corrente até o mês de outubro 

de 2017 foram repassados o valor de R$ 3.900.476,80 (PNAE, 2017). Assim, se fossem 

direcionados 10% desses recursos para aquisição direta de hortaliças dos produtores das hortas 

comunitárias haveria o valor de R$ 390.047,68, para o ano de 2017, circulando na economia 

local, trazendo diretamente o salto de renda aos envolvidos. 

Aliás, a Lei n. 11.947, de 16/6/2009, determina que 30% do valor repassado pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de 

produtos da agricultura familiar. Assim, havendo a implantação dessas associações de 

produtores de hortaliças os recursos do PNAE que seriam destinados à aquisição de hortaliças 

seriam de 30%, o que, pelos dados apurados para o ano de 2017, representaria o valor de R$ 

1.170.143,04. 

Dessa maneira, o programa das hortas comunitárias, sendo redirecionado seus rumos, 

no sentido de priorizar o atendimento à pessoa carente e pobre no município e, 

subsidiariamente, quando houver vagas remanescentes, para o público em geral; e, também, se 

implementar a inter-relação do programa com a Secretaria do Meio Ambiente e com o 

fornecimento de hortaliças às escolas, pode gerar um salto quantitativo de renda e fomento da 

própria economia local, trazendo maiores ganhos financeiros aos envolvidos. 

Se hoje, com a forma que se encontra o Projeto das Hortas Comunitárias de Maringá 

já existe uma renda que gira, pelas informações prestadas pelos presidentes e vice-presidentes 

das hortas comunitárias visitadas, de R$ 400,00 a R$ 800,00 por família, o panorama pode ser 

substancialmente alargado, inclusive possibilitando aumento do padrão de vida experimentado 

pelos envolvidos, sendo possível afirmar, inclusive, que se o público alvo (pobres e vulneráveis 

sociais) que ingressarem no programa podem efetivamente sair da zona de pobreza extrema. 
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Existe, como demonstrado, possibilidade de expansão para, ao menos, 83 terrenos 

considerados fundo de vale, o que, se mantido o padrão de 40 canteiros por horta comunitária 

(na média) e um canteiro por família, haveria a possibilidade de crescimento de pelo menos 

3.320 famílias beneficiadas diretamente pelo programa. 

Reconhece-se que o projeto dependerá da vontade e disposição dos interessados para 

aderirem à nova realidade, criando-se compromisso com o poder público em fornecer hortaliças 

em quantidade e qualidade determinadas. Mas, com o devido apoio técnico e assessoramento 

contínuo é possível afirmar que o programa possui viabilidade plena de ser reestruturado nos 

moldes apresentados. 

 

3.3 OS PEQUENOS PRODUTORES DAS HORTALIÇAS E O ENCURTAMENTO DAS 

DISTÂNCIAS SOCIAIS: A NOÇÃO DE EMPODERAMENTO DA TERRA COMO 

EFETIVO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Embora a palavra empoderamento tenha sido originária do verbo “empower” da 

tradição anglo-saxônica do liberalismo civil, que significa autorizar, habilitar ou permitir, o 

conceito que preponderou foi que empoderamento significa “uma abordagem voltada para 

melhorar a situação e posição dos grupos mais vulneráveis” (STOTZ; ARAÚJO, 2004). 

Empoderamento não se traduz em práticas meramente assistencialistas a serem 

desenvolvidas por meio das instituições (ou medidas paliativas que visem contornar o problema 

da vulnerabilidade com as transferências diretas de renda), mas, pelo contrário, representa a 

própria essência de tomada de consciência e autonomia dos indivíduos que, a partir do poder 

do curso de suas próprias vidas, conseguem enxergar a real possibilidade de, por si mesmos, 

serem agentes de melhora das condições de vida experimentadas.  

O empoderamento representa, de forma explícita ou implícita, a luta ideológica travada 

dentro do debate em torno do desenvolvimento humano. O debate encontra-se polarizado entre, 

de um lado, os defensores da globalização maciça, com as pautas do Estado mínimo, sendo as 

leis do mercado as que devem reger os rumos do Estado; de outro lado, aqueles críticos do 

neoliberalismo que entendem ser possível a construção de outro mundo possível, onde exista 

um meio termo entre mercado e sociedade (ROMANO, 2002). 

Empoderamento está diretamente relacionado com mudança de paradigma, e não 

passividade ou “assepsia”. Representa mola propulsora para inovação e evolução controlada do 

meio onde ela é empregada. É através do empoderamento que se que consegue romper os laços 
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de dominação, combatendo a ordem naturalizada ou institucionalizada de poderes postos em 

seus mais variados aspectos, sejam eles de ordem pessoal, grupal, regional ou nacional, sejam 

eles de ordem econômica, política, cultural ou social, no sentido de se construir relações 

interpessoais mais justas e equitativas (ROMANO, 2002).  

Existem dois sentidos para o empoderamento na realidade brasileira: um primeiro, que 

se vincula ao processo de práticas e ações que pretendem fomentar grupos de pessoas ou 

comunidades inteiras a melhorar as condições de vida, com vias de impulsionar a autonomia 

desses grupamentos de pessoas; um segundo sentido se refere a mobilizações que pretendem 

promover a reintegração dos excluídos sociais, dos carentes e que precisam ser supridos de bens 

elementares para à sobrevivência, não possuem serviços públicos etc. Esse segundo sentido se 

refere ao emprego pelo Estado de conjunto de ações de cunho eminentemente social (GOHN, 

2004).  

Não se nega, todavia, a importância e os benefícios trazidos com as políticas 

assistencialistas, ou transferências diretas de renda, mas, no entanto, o posicionamento a ser 

tratado nesse trabalho é que para o verdadeiro atingimento do estado de empoderamento será 

por meio de processos nos quais as pessoas realizam atividades que visam transformar suas 

vidas por si mesmas ou por seus esforços próprios. 

Aliás, o empoderamento não é algo que pode ser feito a alguém por outra pessoa. Os 

agentes de mudança externos podem (e devem) ser necessários como instrumentos para ampliar 

o processo de mudança, pois sem o pontapé inicial, com ajuda material do Estado ou de grupos, 

para que determinados segmentos (a exemplo dos pobres e vulneráveis sociais) alterem o 

paradigma vivido, o resultado obtido talvez não conduziria ao empoderamento esperado 

(ROMANO, 2002).  

Assim, não se está negando que há necessidade de apoio externo e governamental aos 

grupos vulneráveis, pois profissionais ou grupos externos podem fomentar e auxiliar no 

desenvolvimento de espaços que possam se transformar em ferramentas para atingir o 

empoderamento, os quais refletem situações de evidente quebra de paradigma das vidas das 

pessoas, como são os espaços das hortas comunitárias.  

A ideia é, após o mencionado pontapé inicial e de apoio, assessoramento e 

transferência de “know-how”, as pessoas, antes dependentes de programas sociais, renunciem 

desse estado de tutela permanente, de dependência, de impotência, vindo a se transformar em 

sujeitos mais autônomos, com resgate da autoestima e da gradativa tomada de consciência de 

seus direitos, fechando o ciclo de desenvolvimento (HERRIGER, 2006a, p. 16).  
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Empoderamento, dessa maneira, vincula-se diretamente ao dualismo existente entre 

poder versus pobreza, que é a dinâmica preponderantemente capitalista, dando a possibilidade 

do pobre aumentar gradativamente parcela de poder, por meio da autonomia pessoal e coletiva 

dos indivíduos envolvidos em projetos, que visem melhorar as condições de vida.  

Poder, na concepção adotada nessa dissertação, vincula-se à concepção de Foucault 

(1986) que considera o poder como sendo uma substância finita, relacional, constituindo numa 

rede de relações sociais entre um grupo de indivíduos que têm certo grau de liberdade, e 

somente existe quando se utiliza o poder nessas relações. Ainda, sem o poder as próprias 

relações sociais não existiriam. Para Foucault, o poder não é poder tão somente sobre recursos 

(humanos, físicos, financeiros), mas também sobre ideias, crenças, valores, comportamentos 

etc.  

O poder, para Focault (1986), na modalidade de “poder com” envolve um sentido de 

que a preocupação do grupo pelo todo deve preponderar sobre a “parte”, ou seja, o grupo unido 

deve enfrentar os problemas de maneira conjunta. 

A gradativa retomada de poder desses grupos vulnerabilizados dá-se por meio de um 

contexto de mudança social e desenvolvimento político, trazendo, via de consequência, maior 

equidade, qualidade de vida que as atividades que permitam o suporte mútuo dos envolvidos 

(cooperativismo) possam trazer (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 736).  

Finalmente, para o que o empoderamento seja efetivo precisa possuir algumas 

características, quais sejam: (i) abordagem “holística”, ou seja, de cunho geral, como resultado 

de uma sinergia entre o conjunto de atividades e ações relacionadas com um determinado fim; 

(ii) “especificidade contextual”, o empoderamento se dá dentro de determinados contextos 

locais, específicos, sejam sociais, culturais, econômicos, políticos e culturais; (iii) “focalizado”, 

o empoderamento se refere a grupos excluídos ou vulneráveis sociais; (iv) “estratégico”, o 

empoderamento procura encontrar as causas determinantes e estruturais e práticas de 

despossessão de poder; (v) “democratizante”, no empoderamento a característica principal é a 

participação dos envolvidos como meio de mudança (e como fim a que se pretende essa 

mudança), além da percepção que as pessoas tenham de si mesmos dessa situação; (vi) 

“sustentabilidade”, o empoderamento diz respeito à autorrealização e à sustentabilidade de 

práticas (ROMANO, 2002). 

No processo de empoderamento existem duas facetas, interdependentes, mas 

pertencentes a um mesmo espectro: a dimensão psicológica e a dimensão política. Aquela se 

refere ao desenvolvimento de um determinado padrão de autorreconhecimento, por meio do 
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qual as pessoas recebem e agregam dentro de si parcela de sentimento de poder, de ser 

competente com algo, de autovalorização e autoestima. Já a dimensão política se relaciona na 

reformulação da própria estrutura social, visando a redistribuição de poder, produzindo 

mudanças na dinâmica da sociedade, mormente quanto à distribuição de oportunidades de 

negócios, empregos, posições e cargos na sociedade (HERRIGER, 2006b).  

De uma transformação de nível micro (ou na microesfera interna de cada um), passa-

se para a transformação a nível macro, ou seja, dentro da própria comunidade, sendo que os 

atores da transformação vão se apropriar de habilidades na própria participação democrática e 

nas escolhas políticas de sua comunidade (HERRIGER, 2006b).  

Enquanto processo, o empoderamento é abordagem que coloca os indivíduos no centro 

de processos de desenvolvimento, assumindo o controle de seus próprios problemas e da sua 

própria vida, criando habilidade e competência para criar, gerir e produzir. Para combater a 

pobreza, as abordagens do empoderamento são indispensáveis para proporcionar o 

desenvolvimento das capacidades dos pobres e vulneráveis sociais de transformarem as 

relações de poder que obstam o acesso a bens, serviços e as próprias relações do mercado e da 

sociedade civil (ROMANO, 2002). 

Para Friedmann (1996, p. 125) é o espírito cooperativista ou associativo que define o 

sucesso do empoderamento dos grupos marginalizados, sem poder ou capacidade de influência 

social. Quanto maior for o acesso a bases de produção doméstica, como informação, 

participação em organismos comunitários, além de recebimento de recursos financeiros, maior 

será a possibilidade de se estabelecer e atingir objetivos.  

Os mecanismos de transferência de direta de renda como o mais marcante que é o 

Fome Zero, com os repasses de dinheiro do Cartão Cidadão acaba se transformando, até como 

mecanismo involuntário de “controle social”, na medida em que não deixa margem de escolha 

dos beneficiários em receber ajuda financeira, por meio dos serviços sociais, o que acaba 

gerando um certo comodismo e sentimento de dependência do governo o que, sob outra 

perspectiva, pode ser também visualizado como instrumento eleitoreiro. 

Por outro lado, o Projeto das Hortas Comunitárias de Maringá pode funcionar como 

elemento para o empoderamento, ou seja, a partir do momento que o projeto for encarado como 

unidade geradora de renda, ou seja, caso haja interesse dos envolvidos pode o projeto ser 

considerado um empreendimento sério e responsável, com vias a fomentar a geração de 

oportunidades de trabalho assalariado, autônomo e a própria geração de renda fixa à parcela da 

população que se encontra desempregada ou em condição de vulnerabilidade social. 
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O Projeto, enquanto programa de geração de renda, pode ser importante passo para a 

inclusão da mão-de-obra não qualificada, inclusão de segmentos minoritários da população 

(pessoas com algum grau de deficiência física):  

 
Devido ao baixo nível de escolaridade e à falta de qualificação profissional, grande 
parte da população mais pobre não é alcançada pelos programas convencionais 
existentes, seja de capacitação profissional seja de crédito, apesar dos esforços que 
vêm sendo desenvolvidos pelos vários níveis de governo para a sua inserção no 
mercado de trabalho. Diante do exposto, a implantação do Programa de Geração de 
Renda em áreas de pobreza é uma decisão política importante no contexto das 
políticas públicas de combate à pobreza (FURQUIM; et. al, 2006, p. 4).  

 

O Projeto também representa a consagração de um modelo de agricultura associativo, 

que se manifesta pela progressiva transformação quanto ao acesso de terras a todos os 

segmentos sociais, antes destinados aos poucos abastados (fruto do modelo de colonização 

brasileira, abordado no capítulo um), passando a ser disponibilizado a todos os segmentos 

sociais, por meio de um modelo que agrega pequenos agricultores associados. 

O espírito associativo ou de uma economia solidária é que traz o ponto de mudança de 

paradigma social dos envolvidos, pois ao vislumbrarem o projeto das hortas comunitárias como 

elemento que irá efetivar os princípios básicos da personalidade do homem, como a liberdade, 

a igualdade e o direito da propriedade, poderão contribuir para a realização dos fins da própria 

comunidade, deixando der ser considerados (pelo imaginário próprio e coletivo) como pesos 

sociais, mas sim como pessoas que lutam para conseguir a renda e sustento. 

Esses empreendimentos solidários possibilitam, para além dos ganhos econômicos, as 

vantagens de trazer a autoestima aos envolvidos, com o trabalho produtivo, a noção de 

integração na dinâmica do mercado produtivo, o que traz, via de consequência, a noção de 

empoderamento de direitos (SINGER; SOUZA, 2000, p.10).  

O projeto das hortas comunitárias também objetiva trazer ações que possam inserir os 

envolvidos no mercado de trabalho, com o consequente aumento e produtividade de hortaliças 

disponíveis a serem comercializadas no município e também, por meio do implemento de 

sistemas associativos (como destacado anteriormente: associações ou outros modelos) abrirá 

novas frentes de trabalho, com o fortalecimento das potencialidades individuais, quando 

inseridas em um grupo que compactua de fins comuns (FURQUIM; et. al., 2006). 

É quase unânime que a motivação para a consecução de um projeto de economia 

solidária vincula-se diretamente a uma forma para contornar o desemprego ou como fonte 
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alternativa e complementar de renda, além do forte apelo ao desenvolvimento daquele grupo 

comunitário (GAIGER, 2014, p. 37). 

A horta comunitária, enquanto unidade geradora de renda, possibilita que os 

moradores de bairros periféricos, desempregados ou com baixa renda, naturalmente excluídos 

da dinâmica social dos empregos mais qualificados, possam ter uma ocupação formal, uma vez 

que não existe qualquer barreira para que os indivíduos assumam um canteiro nas hortas, e o 

retorno financeiro é rápido, uma vez que os cultivos de hortaliças possuem ciclo rápido (de 60 

a 90 dias) (VIEIRA, 2009, p. 15). 

Ao ser fornecida a parcela de área para ser desenvolvido o projeto, seja 

individualmente ou via associação, haverá a superação do obstáculo ao desenvolvimento 

econômico do pobre que é a ausência de um pedaço de terra agricultável. O fornecimento de 

mudas, sementes, e apoio técnico entram como elementos indispensáveis para a própria 

qualificação dos agricultores. 

Visto de outra forma, superados os obstáculos de ausência de terra e da falta de 

qualificação profissional, não se necessita maiores esforços para concluir que o 

desenvolvimento social, para os interessados em trabalhar com a horta comunitária, é 

consequência imediata, deixando os envolvidos de estarem na constante dependência de 

programas de transferência direta de renda, passando a serem agentes ativos na economia. 

Esse tipo de modelo de transferência condicionada de renda, ou seja, ceder os espaços 

públicos e utensílios para a população carente exercer um ofício e sair, pelo próprio esforço 

diário, da situação de pobreza é modelo que melhor possibilita a inclusão social. 
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O processo de construção de uma dissertação é caminho para o crescimento pessoal e 

profissional, pelo contato científico que se alarga e se solidifica, por meio das leituras 

diferenciadas, novos autores, posições doutrinárias e científicas diferentes, enfim um arcabouço 

literário que nos permite ampliar e aprofundar o tema objeto de pesquisa. Também, a 

dissertação é um meio para que os questionamentos pessoais, as inquietações diárias, as dúvidas 

profissionais possam se entrelaçar e encontrar um ponto de convergência, passando a ser uma 

tentativa de resposta à dúvida originariamente apresentada na pesquisa. 

Desde o início da pesquisa se pretendeu compreender que a exclusão social representa 

um obstáculo para a existência de um tratamento igualitário entre as pessoas, na medida em que 

sem a igualdade substancial não é possível falar em genuína dignidade, inclusão social e 

respeitabilidade na sociedade. 

O Brasil, com o início de sua colonização, por meio do seu modelo de produção, 

pautado em atender ao mercado europeu, com o fornecimento de produtos primários (modelo 

agroexportador e com utilização de monocultura extrativistas) impossibilitou que o acesso à 

parcela de terra agricultável fosse distribuída de forma mais equânime entre a população, ou 

que houvesse o incremento de modelos de agricultura sustentáveis, diversificando a produção 

e o consumo, como forma de minimizar a fome.  

O Brasil, desse modo, foi um mundo totalmente criado para a que o capitalismo 

industrial se expandisse, mas a custa do endividamento externo, bem como pelo incremento da 

concentração de renda a certas (e poucas) pessoas, diante a forte tendência a importar. Isso 

gerou um ciclo de pobreza e exclusão social, que deve ser combatido pelo Estado, que deve 

progressivamente abandonar as pautas neoliberais (que querem acabar e sucatear com o 

Estado), por meio da ampliação e consolidação de modelo econômico-político de “Estado de 

Bem-Estar Social”. 

O capitalismo, embora tenha sido o sistema econômico que historicamente melhor 

correspondeu aos anseios dos povos, durante o período de expansão das cidades e intercâmbios 

de pessoas e bens (o mercado se mostrou indispensável ao progresso e pacificação sociais), e, 

por essa mesma razão, o socialismo se mostrou utópico (inatingível porque o sistema 

econômico não se cria por revolução, lei, imposição ou em curto período de tempo, como 

pregava os teóricos como Marx) não significa que aceitar o capitalismo vai impor 

necessariamente o afastamento completo do Estado na vida das pessoas. Na verdade, aos países 

subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, o Estado deve ser elemento presente para equalizar 
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as discrepâncias das classes sociais, principalmente combatendo a vulnerabilização da pessoa 

frente mercado. 

Nesse sentido, o Estado de Bem-Estar é o sistema político-econômico que melhor se 

adequa aos fins constitucionalmente assegurados, sem que isso signifique abandonar o âmbito 

do direito privado (representado pelo capitalismo), encarregando ao Estado promover as 

condições mínimas do gozo dos direitos sociais, sobretudo à parcela mais pobre e 

vulnerabilizada. 

Essa mudança vai trazer um importante desafio e finalidade a ser atingida pelo Estado: 

as políticas públicas devem ser redesenhadas no sentido de, dentro das possibilidades (e 

sobretudo econômicas), criar uma teoria de política pública que seja o contraponto da força do 

mercado (do capital) e que seja eficaz, no sentido de atingir o maior número de pessoas, como 

o menor gasto de dinheiro público possível. No presente trabalho se sugeriu a criação de uma 

política pública alimentar, de responsabilidade estatal, para garantir, por meio dos alimentos, o 

sobressalto da inclusão social, desenvolvimento humano e dignidade. 

O implemento da segurança alimentar e nutricional no Brasil compreende de forma 

vinculada, ademais, às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil para garantir o 

denominado direito humano à alimentação adequada, devendo haver a aplicação de políticas 

públicas no intuito de reverter essa relação pobreza e fome. 

Na realidade nacional, a ausência de acesso aos alimentos representa uns dos fatores 

relevantes que impossibilitam a realização efetiva do direito substancial à igualdade, sendo ela 

um dos fatores indispensáveis para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de uma 

nação. 

Acabar com a falta de acesso a uma alimentação adequada representa uma meta a ser 

perseguida pelo Estado, para atingir o objetivo fundamental de erradicação da pobreza e a 

redução de desigualdade social, o que possibilitará se ter uma sociedade que goze efetivamente 

de dignidade. 

O Estado brasileiro deve possibilitar o desenvolvimento humano e a dignidade, pois 

embora o Brasil não tenha ratificado o ato internacional da Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento da ONU de 1986, este fato não retira a obrigação jurídica do país em 

promover o desenvolvimento da pessoa humana no território nacional, sobretudo quando o 

Brasil optou em fazer parte dos sistemas protetivos de internacionalização da proteção dos 

direitos humanos. 
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Essa obrigação jurídica também é retirada do artigo 3º, inciso II da Constituição 

Federal de 1988 que traz como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a 

garantia ao desenvolvimento nacional. O direito ao desenvolvimento humano é pauta prioritária 

do Estado brasileiro, já que se faz necessário o cumprimento dos instrumentos internacionais 

de proteção dos direitos humanos na ordem interna. 

Para dar efetivamente concretude ao princípio da dignidade da pessoa humana e do 

próprio desenvolvimento, faz-se necessária a inclusão de pautas que garantam o mínimo 

existencial, ou seja, que permitam a todos o gozo de prerrogativas básicas, tais como: (i) a vida 

social digna; (ii) a liberdade; (iii) a manutenção e desenvolvimento familiar; (iv) o trabalho ou 

capacidade para o exercício laboral; (v) a vida política plena. 

Ciente de que no presente trabalho não foram apresentadas as soluções a todos os 

problemas apresentados, mas, todavia, algumas diretivas foram expostas: 

(i) A constatação, segundo relatório elaborado pelo IBGE, referente ao PNAD – 

Segurança Alimentar no ano de 2013, de que 22,6% dos lares brasileiros no ano de 2013 

possuíam algum tipo de Insegurança Alimentar, importa reconhecer o dever do Brasil elaborar 

e implementar políticas publicas para o acesso à alimentação adequada, como forma de 

promover o próprio desenvolvimento humano, fornecendo condições mínimas de igualdade 

material à população; 

(ii) Destarte, com a finalidade de garantir o acesso a uma alimentação adequada, 

entendida como aquela que forneça as condições mínimas de sobrevivência, e também voltada 

à produção ecologicamente equilibrada, tal como categoria de direito fundamental social, o 

Brasil o consagrou aludido direito à alimentação, previsto no artigo 6o da Constituição Federal 

de 1988; 

(iii) O Brasil, portanto, precisa caminhar para primeiro garantir o direito à igualdade 

material, eliminando o primeiro dos obstáculos para a sua realização: a falta de acesso à 

alimentação adequada, já que a alimentação adequada compõe o mínimo para uma existência 

digna da pessoa e para o próprio desenvolvimento humano. E, somente após, é que se irradiará 

os efeitos para outros direitos e garantias fundamentais; 

(iv) As políticas públicas voltadas a proporcionar a vida digna às pessoas (sobretudo 

as vulnerabilizadas) são o caminho indispensável para o avanço e progresso do Brasil, pois 

aquelas vão fornecer meios e ferramentas para que as pessoas pobres possam sair do estado de 

iniquidade social, as quais, sem a ajuda e apoio do Estado, com absoluta certeza, não 

conseguirão romper o fosso da marginalização social; 
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(v) Constatou-se que, para o real alargamento do objetivo da inclusão social, além das 

medidas paliativas, de transferência direta de renda ou alimentos ao trabalhador, faz-se 

necessário o Estado cuidar de proporcionar políticas públicas que possibilitem a transferência 

das próprias ferramentas ou subsídios materiais (terra) para o pobre, tudo com o objetivo de que 

a pessoa carente consiga obter renda e integração no mercado de trabalho, com o produto de 

seu próprio esforço; 

(vi) Demonstrou-se, nesse trabalho, que uma das formas de potencializar o Programa 

Fome Zero, a fim de trazer uma ferramenta poderosa para concretizar a segurança alimentar e 

o próprio desenvolvimento social, é o desenvolvimento das hortas comunitárias que 

possibilitam exatamente esses fins que se pretendem concretizar: romper o ciclo de pobreza e 

marginalização com base no acesso aos meios de produção (terra – canteiros das hortas 

comunitárias); 

(vii) O Programa das Hortas Comunitárias pretende não só combater o estado de 

insegurança alimentar, mas também ser fonte de renda e proporcionar com a atuação direta dos 

beneficiários do projeto sua retomada de dignidade, inclusão social com o trabalho, rompendo-

se, outrossim, o círculo de dependência com o poder público, deixando os beneficiários, com o 

passar do tempo, de serem dependentes das transferências diretas de renda dos programas 

sociais, para um paradigma novo, onde os envolvidos no projeto se transformem em produtores 

de alimentos e geradores de renda por si próprios; 

(viii) Além de trazer o efeito (ou objetivo) imediato que é o acesso à alimentação 

adequada, as hortas comunitárias trouxeram um efeito mediato que foi a produção de renda à 

população, por meio da comercialização da produção das hortaliças excedentes, além dos 

benefícios do aumento da autoestima, por meio da incorporação de uma ocupação e posição 

social respeitável, já que os horticultores trabalham e desenvolvem importante atividade 

econômica (produção e comercialização de alimentos); 

(ix) A necessidade da construção e desenvolvimento de uma política nacional de 

alimentação e nutrição, nos moldes experimentados em Maringá, no contexto de uma política 

de segurança alimentar, é dever do Estado; 

(x) A desigualdade social, preocupação das pessoas carentes que vivem nos bairros, o 

aumento da taxa de criminalidade dos jovens, a má qualidade de vida e desemprego das 

comunidades mais pobres foram alguns fatores que levaram ao desenvolvimento do projeto em 

Maringá do programa de hortas Comunitárias e esse projeto representou o fornecimento de 

alimentos a mais de 4.000 famílias; 
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(xi) No sentido de garantir e dar concretude ao direito fundamental previsto no art. 6º 

da CF/88 – com expressa atenção ao Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 

(Decreto n. 7.037/2009), além de estar em consonância ao artigo 3º da do Decreto n. 7.272/2010 

– a criação de hortas comunitárias representa política pública adequada para o combate à fome, 

no sentido de fomentar o autoconsumo, o acesso à alimentação adequada, bem como prestigiar 

a agricultura familiar urbana; 

(xii) Algumas modificações devem ser feitas para que seja realinhado o projeto e que 

possa, após a correção do curso, atender com mais eficácia aos fins a que fora idealizado, pois 

o critério adotado para a escolha das famílias deveria ser daquelas preferencialmente em 

situação de vulnerabilidade social, ou seja, daqueles moradores dos bairros que estivessem 

desempregados ou com renda inferior a um salário mínimo. Todavia, conforme os dados 

obtidos, isso não ocorre, pois as vagas dos canteiros das hortas são ocupadas, por aludido grupo, 

apenas de 10% a 20% do total disponível das vagas das hortas; 

(xiii) Há a possibilidade, ainda, de se ampliar o projeto por meio de parcerias com a 

Secretaria do Meio Ambiente (e, com via de consequência, o recebimento de parcela do 

orçamento desse órgão público), e também com as escolas municipais, criando uma rede de 

produção-comercialização-consumo locais, onde os agricultores das hortas podem gerar fonte 

efetiva de renda, caso haja maior organização (criação de associações e compromisso, via 

contrato administrativo, para o fornecimento pré-determinado de hortaliças às escolas locais); 

(xiv) Se hoje, com a forma que se encontra o Projeto das Hortas Comunitárias de 

Maringá já existe uma renda que gira, pelas informações prestadas pelos presidentes e vice-

presidentes das hortas comunitárias visitadas, de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais por família, o 

panorama pode ser substancialmente alargado, inclusive possibilitando aumento do padrão de 

vida experimentado pelos envolvidos, sendo possível afirmar, inclusive, que o público alvo 

(pobres e vulneráveis sociais) ao ingressarem no programa podem efetivamente sair da zona de 

pobreza extrema; 

(xv) Com base no que se propôs nessa pesquisa, o Projeto das Hortas Comunitárias de 

Maringá pode funcionar como elemento para o empoderamento, ou seja, a partir do momento 

que o projeto for encarado como unidade geradora de renda, ou seja, caso haja interesse dos 

envolvidos pode o projeto ser considerado um empreendimento sério e responsável, com vias 

a fomentar a geração de oportunidades de trabalho assalariado, autônomo e a própria geração 

de renda fixa à parcela da população que se encontra desempregada ou em condição de 

vulnerabilidade social. 
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Assim, como uma pesquisa científica nunca é um fim e sim um começo para outros 

questionamentos, espera-se que esse trabalho contribua aos debates sobre as políticas públicas 

alimentares, e o caso das Hortas Comunitárias, tanto na realidade de Maringá, e também para 

outras cidades, devido ser a insegurança alimentar, vulnerabilidade social, pobreza, problemas 

que se estendem a vários municípios brasileiros. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO POR JOSÉ DE OLIVEIRA 
ALBUQUERQUE  

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTAS 
COMUNITÁRIAS EM MARINGÁ 

(ENVIADO POR E-MAIL) 
 

1. Em que ano começou o desenvolvimento de políticas públicas com o projeto Hortas 
Comunitárias para atender ao Programa do Governo Federal “Fome Zero” no Município de 
Maringá-PR?  
 
2. Em que ano iniciou a implantação das hortas comunitárias?  
 
3. Atualmente quantas hortas estão implantadas nos bairros de Maringá?  
 
4. Qual foi o critério adotado para a escolha das famílias para participar das atividades nas 
hortas?  
 
5. Atualmente quantas toneladas de hortaliças são produzidas aproximadamente por ano 
nas hortas comunitárias?  
 
6. Qual o tipo de hortaliças que predominam nas hortas comunitárias?  
 
7. São utilizados uso de agrotóxicos ou agroquímicos para combater as pragas nas 
hortaliças?  
 
8. Há empresas que colaboram com a Prefeitura de Maringá de alguma forma nas hortas 
comunitárias?  
 
9. Como é realizada a irrigação das hortas comunitárias?  
 
10. Quantas famílias atualmente são beneficiadas direta e indiretamente pelas hortas 
comunitárias?  
 
11. Como se divide os horticultores em gêneros?  
 
12. Qual a porcentagem de aposentados?  
 
13. Qual a porcentagem de analfabetos?  
 
14. Qual a porcentagem de desempregados?  
 
15. Qual a porcentagem de pessoas que já tinham experiência com agricultura?  
 
16. Qual a porcentagem de famílias com renda inferior a um salário mínimo?  
 
17. Há desistência de famílias nas atividades relacionadas às hortas comunitárias?  
 
18. As implantações de Hortas Comunitárias ocorrem em terrenos públicos ou outros?  
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19. Os terrenos onde foram implantadas as Hortas Comunitárias eram considerados 
ociosos? 
 
20. O Programa de Hortas Comunitárias já conquistou prêmios?  
 
21. A produção é utilizada pelas escolas municipais para composição da merenda escolar? 
Qual porcentagem e quais os gêneros alimentícios? 
 
22. A produção excedente é comercializada pelos horticultores? 
 
23. A produção excedente comercializada é utilizada como fonte de renda dos horticultores? 
 
24. Há subsídio público para a manutenção das Hortas Comunitárias? Qual o valor? 
 
25. Há possibilidade de inclusão de novos membros nas Hortas Comunitárias já existentes 
ou somente via inauguração de nova Horta que isso é possível? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA MAURÍLIO DONIZETE DE JESUS 
DIRETOR GERAL DAS HORTAS COMUNITÁRIAS 

 
 
1. As hortas comunitárias estão atingindo o público alvo a que se destina o projeto?  
 
2. Atualmente quantas hortas estão implantadas nos bairros de Maringá?  
 
3. Quantos terrenos públicos ociosos existem em Maringá?  
 
4. Para o futuro, há algum número de hortas a serem implantadas em Maringá?  
 
5. Como se dá o critério de escolha do local de implantação de novas hortas comunitárias?  
 
6. Qual é o subsídio público empregado nas hortas atualmente?  
 
7. Há empresas que colaboram com a Prefeitura de Maringá de alguma forma nas hortas 
comunitárias?  
 
8. Há a possibilidade de expandir o excedente produzido para as escolas públicas de 
Maringá para o fornecimento de merenda escolar? 
 
9. Quanto foi o gasto mensal no ano de 2017 para a manutenção das hortas comunitárias?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS VISITADAS 

 SEVERINO CABOCLO DA LUZ – PRESIDENTE DA HORTA PARQUE ITAIPÚ 
 EDUARDO ALVES DE ALMEIDA – VICE-PRESIDENTE DA HORTA VILA 

ESPERANÇA  
JOSÉ TEODORO ROSA – VICE-PRESIDENTE DA HORTA JARDIM AURORA 

 
 

1. Qual foi o critério adotado para a escolha das famílias para participar das atividades nas 
hortas?  
 
2. Qual o tipo de hortaliças que predominam nas hortas comunitárias?  
 
3. São utilizados uso de agrotóxicos ou agroquímicos para combater as pragas nas 
hortaliças?  
 
4. Há empresas que colaboram com a Prefeitura de Maringá de alguma forma nas hortas 
comunitárias?  
 
5. Como é realizada a irrigação das hortas comunitárias?  
 
6. Quantas famílias atualmente são beneficiadas direta e indiretamente pelas hortas 
comunitárias?  
 
7. Como se divide os horticultores em gêneros?  
 
8. Qual a porcentagem de aposentados?  
 
9. Qual a porcentagem de analfabetos?  
 
10. Qual a porcentagem de desempregados?  
 
11. Qual a porcentagem de pessoas que já tinham experiência com agricultura?  
 
12. Qual a porcentagem de famílias com renda inferior a um salário mínimo?  
 
13. Há desistência de famílias nas atividades relacionadas às hortas comunitárias?  
 
14. A produção excedente é comercializada pelos horticultores? 
 
15. A produção excedente comercializada é utilizada como fonte de renda dos  
horticultores? 
 
16. Há subsídio público para a manutenção das Hortas Comunitárias? Qual o valor? 
 
17. Há possibilidade de inclusão de novos membros nas Hortas Comunitárias? 
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 ANEXO 1 – MODELO DE ESTATUTO DAS HORTAS 

COMUNITÁRIAS DE MARINGÁ 

 
Estado do Paraná 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Prefeitura Municipal de Maringá 

  
 

Estatuto da Horta Comunitária XXX 
 

A Comunidade do XXX reunida em Assembleia no dia XXX, às XXX, na XXX resolve: 
 
Art. 1º: A partir desta data fica criada a Horta Comunitária XXX que passa a ter estatuto próprio 
que regerá suas ações. 
 
Art. 2º: A Horta Comunitária XXX contará com o apoio da Prefeitura Municipal de Maringá 
através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos que por sua vez disponibilizará os serviços 
de mecanização agrícola (preparo do solo, canteiros  etc), adubo orgânico,  sementes e fornecerá 
também as toda a infraestrutura da horta (cercamento e portão),  bem como as mudas para o 
plantio e assistência técnica em parceria com o CERAUP/UEM – Centro de Referência em 
Agricultura Urbana e Periurbana. 
 
Art. 3º: Terão direito a participar da Horta Comunitária os moradores do bairro. 
 
Art. 4º: Criar a Comissão Diretiva da Horta Comunitária XXX que será composta de: 
 
1 – Presidente 1-Vice-Presidente 1-Secretário 1-Tesoureiro, eleitos pela maioria dos votos da 
comunidade. 
 

Presidente....................................... o Sr./a Sra. XXX 
Vice-Presidente.............................. o Sr./a Sra. XXX 
Tesoureiro....................................... o Sr./a Sra. XXX 
Secretária........................................ o Sr./a Sra. XXX 

 
Art. 5º: O processo eleitoral terá a supervisão e fiscalização da equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos e do CERAUP/UEM. 
 
Art. 6º: Cada participante terá direito a participar da votação com 1 voto. 
 
Art. 7º: A Comissão Diretiva terá duração de 2 anos, podendo os seus membros serem reeleitos 
por mais um pleito. 
 
Art. 8º: Compete a Comissão Diretiva: 
 
      1 -  Cadastrar as famílias participantes da horta e fazer a distribuição da área de maneira 
democrática e transparente. 
      2 -   Cumprir o papel em atender e inspecionar a Horta Comunitária para que a mesma tenha 
todas as condições plenas para o seu funcionamento. 
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      3 -  Avisar aos participantes em caso de reunião ordinária e extraordinária quando se fizer 
necessário. 
      4 -  Em caso de abandono dos canteiros pelo participante no período de 1 mês, proceder a 
transferência para uma família interessada, obedecendo ao critério de inscrição numa lista de 
espera. 
 
Art. 9º Compete as famílias participantes da horta: 
 
      1 – Manter os canteiros sempre em produção e bem cuidados, fazendo todos os tratos 
culturais necessários para o pleno desenvolvimentos das hortaliças. 
      2 – Participar do mutirão de limpeza da área da horta quando for convocado. 
      3 – Não lavar as verduras dentro dos tambores usados para a irrigação da horta. 
      4 – Avisar a administração da horta sempre que houver vazamento na tubulação de 
irrigação, torneira quebrada, cerca cortada, casos de roubo, etc. 
      5 – Não cultivar as hortaliças que produzam ramos e nem sombras, quando o plantio for 
feito nos canteiros. 
      6 – A limpeza dos tambores deverá ser feita em sistema de rodízio por cada participante 
cujos canteiros ficam próximo dos referidos tambores. 
 
Art. 10º: Fica determinado que haverá uma reunião por mês que deverá ser última 5ª feira do 
mês. 
 
Art. 11º: Os participantes não poderão faltar a três reuniões mensais seguidas. 
 
Art. 12º: Não será permitido o uso de agrotóxico. Caso haja necessidade deve ser comunicada 
imediatamente a equipe que presta assistência técnica a horta, SEMUSP/CERAUP. 
 
Art.13º: O resultado da produção e sua destinação servirá para o consumo próprio das famílias 
participantes, podendo inclusive comercializar o excedente. 
 
Art. 14º: Para prover manutenção da horta fica determinado que será cobrada uma taxa no valor 
de R$ 5,00 por canteiro. 
 
                                                           
                Maringá, XXX. 
 
 
 
 
     ___________________                                        _____________________  
     Presidente da Horta                                              Vice-presidente 
 
 
      __________________                                         ______________________  
      Tesoureiro                                                            Secretário 
           
 

 

 


