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RESUMO

Este estudo propõe-se a tratar como os Direitos Humanos, entendidos como universais e indivisíveis, precisam ser plenamente realizados, a fim 
de serem efetivados, observando-se a inter-relacionalidade entre eles. Assim sendo, analisa-se como a garantia do direito à informação permite a 
satisfação de outros direitos, especificamente o da alimentação adequada, que não se encerra na questão da fome, que é apenas uma de suas 
violações.  No caso do Brasil, com o processo de redemocratização deflagrado na década de 1980, e, especialmente, com a Constituição Federal 
de 1988, os Direitos Humanos foram institucionalizados, recebendo a designação de direitos fundamentais, e a dignidade da pessoa humana foi 
tratada como um princípio fundamental, sobre o qual se edificaria todo o ordenamento jurídico. Além disso, deve-se frisar que em 2010, com a EC  
n° 64, ao texto do art. 6° foi incluído o direito à alimentação e esse passou a contar com proteção constitucional, embora já previsto em Tratados 
Internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo país.  Não obstante tenha ocorrido a positivação desses direitos, garantir a sua efetivação 
ainda se apresenta como um desafio. Essa é uma questão-chave nos debates, assim como a percepção da inter-relacionalidade dos direitos 
fundamentais e a necessidade de se observar, além do princípio da progressividade, a sua indivisibilidade, posto que a violação de um deles 
implicaria em violação dos demais. Dessa forma, a pesquisa procura demonstrar como o direito à informação, sobretudo da informação 
qualificada, possibilita o exercício do direito à alimentação adequada, que pressupõe um complexo de relações para a sua efetivação. Trata-se de 
tema relevante, cuja proposta de pesquisa se originou de inquietações suscitas pelos estudos realizados no grupo de iniciação científica, tendo em 
vista que o direito à alimentação adequada, que não é a mera satisfação de necessidades biológicas, trata-se de um complexo de relações e é 
essencial refletir sobre como se evitar violações, as formas possíveis de se promover o acesso aos grupos mais vulneráveis e obstar a insegurança 
alimentar. Ademais, as questões relacionadas aos direitos à informação e à alimentação adequada são extremamente atuais e geram muitas 
controvérsias, principalmente, considerando-se os diversos projetos de lei tramitando, a respeito de modificações na rotulagem de transgênicos e 
o projeto de nova lei de agrotóxicos (PL n° 3200/15), entre outros.  Adotou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica e o estudo se desenvolveu 
a partir da leitura de livros e artigos que trataram especificamente do tema escolhido, bem como de Tratados Internacionais de proteção dos 
Direitos Humanos, da Constituição Federal (CRFB) e normas específicas, como a Lei nº 11.346/2006 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional – LOSAN), e dos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), sobretudo acerca 
dos indicadores e monitoramento do direito à alimentação adequada.
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