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Resumo

O direito à alimentação é um direito social que visa a assegurar a acessibilidade de todos a
alimentos. Essa garantia está prevista no art.6º da Constituição Federal e tem como objetivo
assegurar condições básicas de vida.  No entanto,  não há efetividade deste direito, pois as
disparidades sociais e o descaso governamental geram alimentação nutricionalmente precária
e  fome.  O presente  artigo  tem como objetivo  problematizar esta  realidade,  usando como
método o qualitativo e visando a pesquisar a observância deste direito, analisando: a realidade
atual; os mecanismos possíveis à obtenção destas garantias e as funções governamentais  e
sociais  possíveis  à  concretização  deste  direito,  por  meio  da  associação  entre  Estado,
Sociedade Civil e Terceiro Setor, com enfoque no empreendedorismo social.

Palavras-chave:  direito  à  alimentação,  efetividade,  Estado,  Terceiro  Setor,

Empreendedorismo Social

Abstract

The right to food is a social right that aims to ensure the accessibility of all to food. This
guarantee is ensured by the Article 6 of the Brazilian Federal Constitution and aims to ensure
basic  living  conditions.  However,  this  right  is  not  effective,  as  social  disparities  and
governmental neglect generates precarious food nutrition and hunger. The present article aims
to  problematize  this  reality,  using  the  qualitative  as  a  method  and  having  the  goal  to
investigate the observance of this right, analyzing: the current reality; possible mechanisms to
obtain  these  guarantees  and  the  necessary  governmental  and  social  actions  to  allow  the
achievement  of this  right,  through the association among the State,  society and the Third
Sector, with a focus on social entrepreneurship.

Palavras-chave: right to food, effectiveness, State, Third Sector, Social Entrepreneurship
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INTRODUÇÃO

No Brasil,  a alimentação é direito violado constantemente, sendo negligenciado seu

acesso e sua seguridade. Apesar dessa realidade, é direito essencial ao alcance de uma vida

digna, configurando-se como direito humano universal. Embora resguardada juridicamente, a

realidade  brasileira  caminha  para  a  dificuldade  da  efetivação  desse  direito,  uma  vez  que

ocorre inobservância  do Estado à  alimentação dos seus entes.  Sendo assim,  faz-se mister

observar alternativas ao alcance dos direitos à população brasileira,  como a associação do

Estado a outras ordens com o fito de alcançar estas garantias.

Sendo assim, a inércia é impasse à mudança desta realidade, uma vez que a associação

de entidades como o Estado e o Terceiro Setor são necessárias para que se observe um âmbito

mais efetivo de atuação. O empreendedorismo social, neste ínterim, aparece como alternativa

à mudança dessas realidades,  e será observado e estudado no presente artigo, para que se

busque alternativas à atual realidade por meio de efetiva mudança e garantia de direitos, o que

ocorrerá sob a égide da responsabilidade social.

Observar-se-á, assim, alternativas para a efetividade da seguridade alimentar, com base

na coadunação entre essas áreas. Tendo como enfoque a busca pela garantia desses direitos,

analisar-se-á a atual conjectura e a influência da tríade Estado-Terceiro Setor-Sociedade Civil

para efetivação do direito à alimentação. Desse modo, será exemplo desta relação com a rede

Enactus  e  o  empreendedorismo social  -  analisado e  identificado  no presente  trabalho -  o

impacto  a  vidas  por  meio  de  variados  projetos  sociais  de  empreendedorismo,  como  o

alagoano Amitis, que visa a auxiliar o Estado no alcance e na seguridade alimentar, por meio

de  associação  entre  sociedade  civil  e  ação  empreendedora  para,  a  partir  de  sua

responsabilidade social, ser agente de mudança.

OBJETIVOS

O direito à alimentação é assegurado pela Constituição Federal, sendo papel do Estado

resguardá-lo.  Porém,  é  necessário  observar  que  o  modelo  garantista  da  Constituição

brasileira1, que tem para si papel de responder e amparar um alto número de necessidades dos

cidadãos (IPPOLITO, 2011), acaba por, associada aos impasses econômicos e administrativos,

não atingir garantias essenciais, como a que permite a segurança na alimentação, seja para

1 Constituição garantista é uma denominação associada ao modelo proposto por Luigi Ferrajoli, que consiste
constituição que tutela os direitos fundamentais do indivíduo
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saída  da  fome,  seja  no  que  se  refere  à  segurança  do  alimento  ingerido  e  sua  qualidade

nutricional. 

Sob essa perspectiva, o objetivo do presente artigo é demonstrar a possibilidade de se

atingir tal direito, o de saída do estado de subnutrição, a partir de políticas públicas e sociais

distintas, buscando não apenas fixar-se na relevância do Estado, mas sim, tendo como base a

atuação da sociedade e do Terceiro Setor, utilizando-se do empreendedorismo social como

mecanismo possível ao alcance deste importante direito fundamental. “O empreendedorismo

social é um campo de ação socioambiental e de realização de negócios, que visa atingir duas

metas  consideradas  irreconciliáveis:  geração  de  impacto  social  e  de  valor  econômico”

(LIMEIRA, 2013, p.2), sendo assim, torna-se de importância mister observar tal relação, com

o fito de compreender dinâmicas diversas para a obtenção dos direitos humanos fundamentais,

frisa-se, neste artigo o direito à alimentação, tendo como base a perspectiva de uma sociedade

coesa e participativa de forma efetiva.

METODOLOGIA

Para  produção  do  presente  artigo  foram  apreciados  alguns  quesitos,  dentre  os

principais: os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988 e os

projetos sociais desenvolvidos pelo Terceiro Setor com o fito de impacto em comunidades

alagoanas e brasileiras. Desse modo, foi-se analisada uma problemática bastante discutida na

rede Enactus Brasil: a alimentação. Assim, por meio de análises dos projetos implementados e

estudados na Enactus UFAL, a rigor o projeto Amitis, foi desenvolvida metodologia com o

objetivo  de  averiguar  critérios  quantitativos  e  qualitativos  associados  à  alimentação,  com

demonstração  sob  a  perspectiva  dos  direitos  humanos  universais  e  direitos  fundamentais

resguardados constitucionalmente.

Desse modo,  por meio da leitura do texto constitucional  e de temáticas  correlatas,

revistas,  artigos  e  livros,  físicos  e  virtuais,  buscou-se  apresentar  estudo  que  analisa  a

coadunação  entre  três  pilares  da  sociedade  brasileira  (Sociedade  Civil,  Estado  e  Terceiro

Setor) para que se atinjam parâmetros de garantia dos direitos fundamentais, com enfoque no

direito à alimentação.



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após uma série de mudanças e discussões de caráter internacional e nacional, incluiu-

se  no  rol  de  direitos  fundamentais   o  direito  à  alimentação,  vista,  a  partir  de  então

formalmente, como mecanismo essencial ao alcance de uma vida digna. Sendo assim, consta

na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta  Constituição”

(BRASIL, 2010).

Porém,  embora  garantido  esse  direito  constitucionalmente,  a  realidade  que  se

demonstra é díspar do previsto na Constituição, visto que, apesar de, na contemporaneidade,

os  países  serem marcados  por  um desperdício  desmedido  de  alimentos  e  alta  produção,

principalmente no Brasil, a realidade a que muitos brasileiros são acometidos é envolta na

fome ou na insegurança alimentar2 (IBGE, 2014).

Desse  modo,  nota-se  que,  embora  constitucionalmente  resguardado,  o  direito  à

alimentação é constantemente violado, não sendo capaz o Estado de proporcionar à população

os requisitos necessários ao alcance de segurança alimentar, seja no quesito de proteção contra

a fome, seja no de alcance de uma alimentação adequada. Nesse ínterim, observa-se tal direito

perante o escrito pelo constituinte derivado3:

O  direito  à  alimentação  é  o  direito  a  ter  acesso  regular,  permanente  e  livre,

diretamente  ou  por  meio  de  compras  monetárias,  a  um  alimento  qualitativo  e

quantitativamente adequado e suficiente,  que corresponda às tradições culturais do

povo de que é originário o consumidor e que lhe assegure uma vida psíquica e física,

individual  e  coletiva,  livre  de  angústia,  satisfatória  e  digna”  (BRASIL  apud

ZEIGLER, 2012,  p.19)

Sob essa perspectiva, observa-se o crescimento de outras ordens no mundo e também

no  Brasil.  Nesse  contexto  de  violação  -  ou  omissão  -  das  garantias  previstas

constitucionalmente, há o crescimento de ordens separadas do Estado, mas que se apresentam

2 Além de ser o país de base para o presente artigo, o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo,
embora seus impasses com a fome, no que tange à insegurança alimentar, ainda sejam realidade corrente na vida
de 22,6% dos brasileiros, segundo última pesquisa do IBGE, em 2014.
3 Por constituinte derivado entende-se o titular do poderio para modificar a constituição, esse poder é instituído
pelo constituinte originário e é importante para adicionar valores que não foram instituídos pelo constituinte
originário. No que tange ao direito à alimentação, por exemplo, esse foi incluído a posteriori no rol de direitos do
artigo  6º.
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como fortes alternativas para o alcance às utopias constitucionais (CÓRDOVA, 2009)4. Nessa

óptica, o Terceiro Setor configura-se como ordem excepcional, de caráter distinto do estatal,

mas essencial ao alcance de direitos. 

Termo  de  origem  anglo-saxônica  ,  o  Terceiro  Setor  compreende  as  organizações  que  não
executam atividades  econômicas,  têm objetivos  sociais,  não  se  encontram na  estrutura  do
Estado, nascem da voluntariedade (não coercitivas) e estão constituídas sob a forma jurídica de
associação ou fundação. Despontaram inicialmente no Brasil como instituições filantrópicas
(...) Com a evolução da sociedade e suas demandas e da abertura do Estado, as associações
passaram a atuar em outros campos, (...) colaborando como parceiras do Estado, na execução
de projetos sociais, ambientais, culturais e econômicos (ALMEIDA, 2014, p.26)

Assim,  o  Terceiro  Setor  surge  com  um  papel  fundamental  em  se  tratando  da

emergência do empreendedorismo social, o qual tem como foco o alcance de soluções para

combater  os  problemas  e  alcançar  as  necessidades  sociais,  buscando  o  impacto  em

comunidades  cuja  vulnerabilidade  é  demonstrada  por  meio  do  frágil  alcance  a  direitos

fundamentais (MARTINS et al., 2006, p.4-5). Dessa forma, são variadas as organizações que,

por  ora,  no  Brasil  e  no  mundo,  tem  como  foco  o  impacto  em  comunidades  e  o

estabelecimento de uma vida melhor aos países.

Nessa  perspectiva,  vê-se  como  exemplo  de  Terceiro  Setor  a  Enactus,  organização

mundial  que,  no  Brasil,  já  possui  115  times  de  estudantes  cujo  resultado  de  seu

empreendedorismo social  é  a  mudança  da vida de seus impactados,  seja  financeiramente,

socialmente ou com impacto no seu ambiente (ENACTUS UFAL, 2018). No que se refere à

alimentação, ao direito e seguridade alimentícia, a Enactus Brasil conta com um diversificado

acervo de projetos,  subsidiados  por  entidades  variadas  e  que  funcionam como formas  de

garantia a tal  direito.  Em Alagoas,  o time da Enactus UFAL, formado por acadêmicos de

diversas áreas desta universidade, desenvolve um exemplo de projeto que visa a contemplar

essa temática: a alimentar.

Nessa óptica, a Enactus UFAL emerge com o Amitis, projeto que visa à inclusão do

método  hidropônico,  com  o  objetivo  de  implementar  um  cultivo  que  não  necessite  em

4 A ideia de utopia constitucional emerge sob a perspectiva do princípio da máxima efetividade; ao observar que
os direitos previstos na constituição brasileira não são alcançados sequer em sua hipótese básica,  a máxima
efetividade, assim, é vista como utopia. Porém, vale frisar que na obra citada são admitidas diversas acepções da
língua para a palavra utopia, nesse caso, vendo-se como algo que, embora difícil, é palpável, um sonho tangível.
necessário e que pode gerar frutos se dado um passo inicial. Esse valor sendo previsto na Constituição pode ser o
início para o caminho rumo à concretização da utopia de um direito à alimentação efetivo.
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demasia de água5 - como é comum na agricultura brasileira - (EBC, 2015)6, nem de solos

férteis,  mostrando-se acessível,  mesmo que diante  das mais  variadas situações  adversas,  à

maioria da população. 

Assim,  o  Amitis  permite,  também,  que  se  consiga  um  alimento  de  qualidade,

segurança alimentar, e um método de produção que não precisa de gastos com agrotóxicos, já

que sua produtividade pode ser melhorada com seu uso; mas não é dependente dele, como as

grandes  lavouras  de  agricultura  tradicional.  Além  disso,  o  diferencial  deste  projeto  é  o

material utilizado para a construção das hortas, enriquecedor do potencial empreendedor do

projeto, que, tendo-se como base a carência financeira das pessoas acometidas pela falta de

garantia  ao  direito  à  alimentação  de  qualidade,  foi  implementado  o  uso  de  materiais

recicláveis com o objetivo de diminuir os custos da produção, além de diminuir o impacto

causado pelos descartes destes materiais.

Desse modo, por meio do empreendedorismo social e uma união entre o Terceiro Setor

e a sociedade, o Amitis emerge como um projeto cuja produção das hortas é feita com base

em pallets e garrafas PETs, o que reduz o impacto ambiental  e os custos, proporcionando

maior acesso a alimentos. Além disso, hoje o projeto conta com três vertentes: a implantação

de módulos em comunidades, em ambientes escolares e em domicílios.

No que tange à implantação em comunidades, há a visão com o fito de desenvolver a

venda a posteriori, funcionando não apenas o projeto como fonte alimentar, mas como fonte

de renda. Em ambientes escolares, além do impacto na melhoria e barateamento da merenda,

o projeto contempla a educação alimentar, sendo o processo educacional essencial ao alcance

de  qualquer  direito,  inclusive  este  direito  humano  (PESCAROLODO,  2013).  No  quesito

doméstico, o impacto do projeto se dá por intermédio da melhoria de alimentação de toda

base familiar e de uma possível renda a depender do tamanho da horta implementada.

Projetos como o Amitis, que visam a resguardar esse direito humano fundamental, são

uma realidade  que compõe  a rede Enactus  Brasil.  Desse modo,  o  Terceiro  Setor  atua na

eficácia  dos  direitos  fundamentais,  a  partir  de  projetos  que  desenvolvem  metodologias

distintas  e buscam impactar  a  vida  nas mais  díspares comunidades.  Assim,  a  carência  do

Estado, garantista formalmente, mas nefasto em sua prática, pode ser suprida com a relação

entre três setores da sociedade: Estado, Sociedade Civil e Terceiro Setor.

5 O método utilizado reduz em até 90% o uso de água de cultivo
6 72% da água consumida no Brasil é destinada à irrigação de grandes lavouras e aos procedimentos envoltos na
agricultura
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é um dos países referência quanto à sua legislação, principalmente no que

tange à defesa dos Direitos Humanos. Porém, o que pode se observar é uma realidade nefasta,

comprovada  por  diversos  dados,  como  demonstrados  os  do  IBGE,  que  certificam  a

negligência  estatal  para  com a  efetiva  garantia  dos  direitos  fundamentais,  incluindo-se  o

direito  à  alimentação  (VIEIRA apud OAB, 2009).  Diante  deste  cenário,  a  emergência  do

Terceiro Setor exerce fundamental importância, uma vez que sua atuação na perspectiva do

empreendedorismo social acarreta impacto positivo na vida da nação. 

Desse modo, fugindo à óptica do centralismo desmedido, a correlação entre esses três

setores - sociedade, Estado e Terceiro Setor - é realidade que vigora no país, apresentando

grandes representantes como a Enactus. Em Alagoas, a influência do Terceiro Setor mostra-se,

como  exemplo,  na  Enactus  UFAL;  dentre  vários  projetos,  o  Amitis,  apresenta-se  como

solução para diversas problemáticas alimentares, mostrando o poder do empreendedorismo

social de impactar vidas e atingir direitos. Assim, nota-se a relação entre estes três setores e a

importância de associá-los para a garantia e efetivação dos direitos humanos universais.
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