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Simpósio: SOCIOBIODIVERSIDADE, PRODUÇÃO AGROALIMENTAR E 

REGULAÇÃO ESTATAL NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E DO DIREITO À ÁGUA 

 

RESUMO: O artigo tem como objetivo teórico investigar a importância da água e da 

alimentação como instrumentos de promoção da dignidade humana. A hipótese de pesquisa 

será edificada pelas teorias jurídicas e científicas, perpassando por diagnósticos históricos, 

sociais e jurídicos, salvaguardando o viés interdisciplinar da presente investigação. 

Considerando que o ato de alimentar – se, - reverbera profundamente na qualidade de vida do 

ser humano, sendo este garantido, como direito fundamental no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Constituição Federal de 1988 - as comunidades tradicionais brasileiras 

buscam garantias dos direitos individuais e coletivos do acesso à água potável e a alimentação 

adequada e nutricional. O Etnodesenvolvimento dessas comunidades refletem problemas 

sócios – econômico – ambiental do local onde residem. Além disso, contemplam os hábitos e 

práticas alimentares da cultura e da vida de seus antepassados, bem como as questões que 

envolvem a (in) segurança que permeia as comunidades tradicionais, estes prementes e vitais 

á condição humana, ao mesmo tempo que devem se ater a efetividade e garantias 

supostamente ancoradas no Estado Brasileiro, cuja característica precípua é promover o bem – 

estar social. Os Tratados Internacionais, as legislações e constituição brasileira de 1988, 

valendo-se do método dedutivo para extrair conclusões destas fontes. A metodologia baseou-

se em discussões bibliográficas para respaldar a pesquisa em tela. O referencial teórico 

norteador fundamentou-se nos estudos sobre a Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na constituição federal de 1988 em Ingo Wolfgang Sarlet (2002), a teoria geral 

do direito à alimentação cultura, cidadania e legitimação em Dirceu Pereira Siqueira (2015), 

Águas. O regime jurídico Internacional dos Rios Transfronteiriços em José Joaquim G. 

Canotilho (2006), Recursos Hídricos: Aspectos Éticos, Jurídicos, Econômicos e 

Socioambiental em Consuelo Yoshida (2007). 
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