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RESUMO: Este trabalho objetiva analisar o processo atual de assassínio de 
diversas espécies de inseto pelo constante e excessivo uso de agrotóxicos, 
particularmente a morte das abelhas poliníferas e melíferas. Diversas pesquisas 
científicas têm relacionado diretamente o uso de agrotóxicos com os danos às 
comunidades de abelhas locais. Cada vez mais se forma consenso na 
comunidade científica de que a liberação de diversos agrotóxicos não tem levado 
em consideração o impacto que se dará no âmbito ecológico para a fauna das 
regiões de uso. No Brasil, no contexto de um governo atual que intensifica o 
projeto do governo anterior de valorização dos agrotóxicos e da agricultura 
venenosa em lugar de uma agricultura orgânica, tudo indica que a morte das 
abelhas se intensificará. Assim, o presente estudo se propõe a pensar em como 
o desaparecimento de abelhas influencia, dentre tantas outras questões, o direito 
humano à alimentação adequada, de acordo com a seguinte lógica (a qual 
também resume a hipótese do trabalho): as abelhas são responsáveis pela 
produção do mel, e este, por sua vez, é um importante alimento na história do 
homem tanto no mundo quanto no Brasil; o desaparecimento das abelhas implica 
no desaparecimento do mel; o mel tem uma importância fundamental na cultura 
alimentar brasileira; desse modo, se estiver a causar o desaparecimento das 
abelhas, o agrotóxico está ferindo, conjuntamente, o direito à alimentação e o 
direito cultural ao mel, ou seja, o direito à alimentação cultural. A Constituição 
Brasileira elencou, dentre os objetos de proteção constitucional, o direito à 
cultura, em seu artigo nº 215. Pode-se citar também que o Pacto de San José 
da Costa Rica, em especial seu Protocolo De San Salvador, trata de colocar os 
direitos culturais no rol dos Direitos Humanos e Fundamentais que os Estados 
signatários devem proteger. Com base nesses dispositivos, fica o Estado 
Brasileiro obrigado a garantir a cultura nacional, e esta pesquisa mostra que para 
isso, é indispensável a proteção à produção de mel, ameaçada pelo uso de 
agrotóxicos. Os autores deste trabalho integram o Grupo Interdisciplinar 
“Produção agroalimentar, indústria, consumo e regulação estatal: direito humano 
à alimentação adequada e direito à água”, das Faculdades de Direito das 
Universidades Federais Fluminense e da Paraíba, contando com diversos cursos 
das Instituições e constante da base de dados do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação (CNPQ). A metodologia aplicada foi tanto o estudo 
de casos quanto o raciocínio dedutivo, servindo-se da legislação, da doutrina e 



da jurisprudência, tanto nacional quanto internacional, assim como de outras 
pesquisas estatísticas e quantitativas sobre o tema. 
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