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RESUMO: O presente trabalho destina-se a realizar uma análise crítica quanto 
ao uso predatório dos recursos naturais pelo sistema alimentar – incluídos no 
seu sentido a produção e o consumo de alimentos – e explicar como a livre 
utilização desses recursos é capaz de produzir e agravar desigualdades sociais 
inaceitáveis. De início, procura-se demonstrar através do estudo dos relatórios 
publicados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, pela Fundação Heinrich Böll e por outras instituições especializadas 
em estudo de impactos ambientais e sociais do sistema alimentar, como esse 
sistema explora os recursos naturais de maneira predatória, contribuindo para o 
esgotamento e a inutilização desses recursos. Os recursos naturais demandam 
decisões políticas quanto a sua distribuição que sejam capazes de equilibrar os 
limites da liberdade de iniciativa privada e da liberdade de consumo com a busca 
pela igualdade e justiça social. Especialmente no que diz respeito ao uso dos 
recursos naturais como insumos e como alvos de externalidades negativas na 
produção de alimentos, o acesso deve ser distribuído de modo a garantir que a 
necessidade vital básica de alimentação fique garantida e que os demais direitos 
humanos não sejam atingidos negativamente pela liberdade de produção e 
consumo alimentar. Com o objetivo de entender o que seria um uso 
desequilibrado e injusto dos recursos naturais – bens finitos e de uso comum, 
necessários para a garantia da dignidade humana e da sobrevivência das 
gerações presentes e futuras – e se a forma como se dá o uso de recursos 
naturais pelo sistema alimentar é injusta, é feita uma análise das teorias de 
justiça distributiva, partindo do desenvolvimento do seu conceito moderno por 
John Rawls e passando por críticas que revelam a necessidade de pensar a 
utilização dos recursos naturais a partir de outros parâmetros. A título de 
conclusão intermediária, entende-se que a atuação privada deve estar regida 
pelo ethos da justiça, pois caso contrário a sociedade continuará produzindo 
desigualdades socioeconômicas inaceitáveis. Alimentar-se também é um ato 
político à medida que se sabe que aquilo que escolhemos consumir pode estar 
a serviço do aprofundamento das desigualdades socioeconômicas e 
consequentemente do esgarçamento do tecido social. No entanto, embora as 
ações individuais guiadas pelos princípios da justiça sejam imprescindíveis, é 
importante reconhecer os seus limites. Dentro do contexto ambiental a 
interdependência é exposta, e já não se pode falar que apenas o agir individual 
seja capaz de dialogar com os interesses sociais e ambientais. Sabendo que a 
liberdade de iniciativa privada não é uma liberdade anárquica e sim social, 
podendo ser limitada a depender do conflito de interesses, é preciso repensar as 
bases do sistema alimentar e refundá-lo dentro de uma ética que prime pelo 
planejamento coletivo e democrático da produção e pela organização do uso dos 
recursos naturais em função das necessidades sociais e da proteção do meio 
ambiente. A metodologia utilizada é a dedutiva, parte-se da análise teórica da 
bibliografia levantada a fim de avaliar os limites entre a liberdade e a produção 



de desigualdades na utilização de recursos naturais por parte do sistema 
alimentar contemporâneo. 
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