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RESUMO: Este trabalho apresenta a ideia de Cidade Educadora e Sustentável por meio do 

consumo responsável dos alimentos, como uma política pública de interesse público. Passa 

por este intento despertar nos cidadãos a prática do protagonismo social nos seus projetos e 

modos de vida; outro empreendimento, ainda na linha educacional, é a capacitação para o 

modelo de comunicação socioambiental que, atrelada à função socioambiental das cidades, à 

gestão territorial ordenada, segundo as diretrizes das políticas urbanas e à educação ambiental 

enquanto saberes interligados, possibilitam a conscientização cidadã na tentativa de apontar 

alternativas viáveis para os desafios das cidades brasileiras, como exemplos, as contradições 

que as envolvem: a fome de um lado e a obesidade do outro; os condomínios luxuosos de um 

lado e as favelas do outro; os direitos básicos dos consumidores: saúde, segurança, 

informação, etc. O assunto sobre o direito à alimentação é voltado também para a função 

socioambiental e o desenvolvimento das cidades, como previsto na Constituição Federal de 

1988 e no programa da Segurança Alimentar Adequada - Lei nº 11.346/2006, e nos 

Programas das Cidades Educadoras e Sustentáveis. Em ambos os programas se estabelecem 

as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição dos sistemas norteadores para as 

adoções e propostas do uso responsável e eficiente dos recursos e incentivos de um padrão de 

produção e consumo sustentáveis, por meio do qual o poder público, com a participação da 

sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas de comunicação 

socioambiental, planos e ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação 

adequada, em prol da sustentabilidade urbana. Porque consumir alimentos é fundamental para 

o ser humano e para a dignidade da pessoa humana, desde que moderadamente e de modo 

responsável. A justificativa em defesa desse projeto de cidade visa contribuir ao campo do 

Direito por meio da interdisciplinaridade tão exigida para os estudos atuais, mas avança no 

sentido de interpretar os direitos básicos de consumir, como é o caso da alimentação, pelo viés 

da Educação e Comunicação socioambiental, cujo cerne subjaz o direito ao pleno 

conhecimento sobre a alimentação saudável como previsto na LOSAN/2006, às informações a 

respeito do produto (produção, distribuição, prevenção etc.); ou ainda, no âmbito da discussão 

entre direito, cultura e consumo se encontra a função socioambiental e sua significação na 

cadeia produtiva, no que diz respeito para o consumidor e à sua saúde, porque na dinâmica da 

cidade ecologicamente equilibrada, sem conflito com o crescimento e à livre atividade 

econômica, encontra-se a qualidade de vida prevista ao desenvolvimento humano. Nessa 

direção, pautamo-nos em Paulo Freire; Bucci; Pae Kim; Santilli; Piovesan, Vichi e outros. 

Daí, o exercício no ato discricionário do poder público, ao propor a Cidade Educadora e 

Sustentável e o consumo responsável dos alimentos observados nos princípios 

constitucionais, metas e diretrizes dos PNE, PEE e PME, LDB/96, nos instrumentos do 

Estatuto da Cidade e outras legislações infraconstitucionais educacionais, urbanas, 

administrativas, em vista da sua legitimidade como política pública de interesse público, sai 

do âmbito programático de interesse partidário, assumindo o caráter vinculante à 

administração pública. 
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