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RESUMO 

 

A fome no mundo é um problema que, não obstante os avanços tecnológicos da 

contemporaneidade, ainda permanece. Esta situação torna-se ainda mais grave diante da 

existência de conflitos em várias partes do planeta, gerando uma correlação perniciosa: quanto 

maior o conflito, mais intensa é insegurança alimentar e nutricional. A busca da Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), especialmente em países menos desenvolvidos, é um dos 

objetivos da FAO, organização internacional da ONU que se preocupa com a alimentação e a 

agricultura. O objetivo do trabalho é analisar como as ações para promover a superação da 

fome postuladas por esta instituição internacional podem ajudar na promoção da paz, no 

distensionamento das crises, nas mitigações de seu impacto e na promoção da recuperação 

posterior dos países em litígios. A pesquisa tem caráter documental, baseando-se na análise 

dos documentos da FAO voltados para esta questão e dos projetos por ela financiados. A 

análise é conduzida com o aporte do pensamento cosmopolita das relações internacionais, em 

especial nas abordagens de Andrew Linklater e Jurgen Habermas. Traços conclusivos 

apontam para a necessidade de maior interação entre a ação da FAO e as políticas públicas 

internas aos Estados, de modo a garantir efetividade na promoção da PAZ. 
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CONFLITOS INTERNACIONAIS E INSEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NO MUNDO: A SUPERAÇÃO DA FOME COMO INSTRUMENTO 

DE PAZ NOS DOCUMENTOS DA FAO 

 

1. Introdução 

 

A fome no mundo é um problema que, não obstante os avanços tecnológicos da 

contemporaneidade, ainda permanece, tendo se tornado um dos temas mais importantes na 

dinâmica contemporânea das relações internacionais. Colocado em primeiro lugar como um 

dos Objetivos do Milênio (ODM), a meta de eliminar a fome e a extrema miséria até 2015 

revelou-se uma expectativa frustrada e um fracasso para o mundo. 

Os Relatórios oficiais apresentam dados otimistas
1
. Segundo estes documentos, a 

pobreza extrema diminuiu significativamente nas últimas duas décadas. Em 1990, quase 

metade da população no mundo em desenvolvimento vivia com menos de US $ 1,25 por dia. 

Tal proporção caiu para 14% em 2015. Além disso, globalmente, o número de pessoas que 

vivem em extrema pobreza diminuiu mais de metade, passando de 1,9 bilhões em 1990 para 

836 milhões em 2015. A maior parte do progresso ocorreu desde 2000. 

Ademais, o número das pessoas na classe média que trabalha - vivendo em mais de US 

$ 4 por dia - quase triplicou entre 1991 e 2015. Este grupo agora compõe metade da força de 

trabalho nas regiões em desenvolvimento e a proporção das pessoas subnutridas nas regiões 

em desenvolvimento caiu quase metade desde 1990, passando de 23,3% em 1990-1992 para 

12,9% em 2014.  

No entanto, ao lado desta apresentação otimista do alcance das metas, existem 

questões importantes para análises mais aprofundadas sobre os resultados alcançados pelos 

ODMs e sobre o objetivo 1, visando demonstrar que tais resultados estão longe de alcançar o 

que foi preconizado. Destacam-se os desafios estruturais para este atingimento, bem como os 

problemas conceituais relativos à definição destes mesmo objetivos. Estes, na verdade, 

deveriam estar relacionados com o contexto mais amplo de direitos humanos universais.  

Embora a formulação dos ODMs seja problemática, ressalta que pode-se argumentar 

que eles são importantes para processos de definição de metas que são fundamentais para o 

progresso e realização dos direitos humanos. No entanto, sublinha que a priorização 

tecnocrata dos meios econômicos sobre os fins humanos é seriamente problemática e pontua 

                                                           
1
 Especialmente o The Millennium Development Goals Report 2015 da ONU. Disponível em 

https://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf 



que o sucesso dependeria da implementação de um desenvolvimento baseado em direitos, 

com atenção adequada aos problemas de condicionalidade e à desigualdades fundamentais de 

poder e recursos.  

Em suma, não obstante os números otimistas dos relatórios de agências internacionais, 

da FAO e da própria ONU, constata-se que o problema da fome continua e que, no contexto 

de crise internacional intensificada a partir de 2008, as iniciativas de governança global neste 

contexto têm encontrado dificuldades de sucesso, pois os interesses dos Estados vêm pondo 

em xeque a cooperação internacional neste campo. 

Esta situação torna-se ainda mais grave diante da existência de conflitos em várias 

partes do planeta, gerando uma correlação perniciosa: quanto maior o conflito, mais intensa é 

insegurança alimentar e nutricional. De acordo com a FAO, mais de 56 milhões de pessoas de 

17 países afetados por conflitos internos, estão numa situação de crise ou emergência 

alimentar, destacando-se o Iémen, a Síria, o Sudão do Sul, o Burundi e a bacia do lago Chade. 

A Agência afirma ainda que a fome tem três vezes mais chances de acontecer em países em 

conflito, sendo que as nações mais afetadas pela insegurança alimentar são aquelas que 

passam por confrontos. 

A busca da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), especialmente em países menos 

desenvolvidos, é um dos objetivos da FAO, organização internacional da ONU que se 

preocupa com a alimentação e a agricultura, juntamente com uma série de outros organismos 

e ações que são coordenadas internacionalmente com o objetivo de fortalecer o combate à 

fome e à pobreza (o Comitê de Segurança Alimentar (CSA), o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Programa Mundial de Alimentação (PMA), entre outros.  

A FAO e o PAM destacam, ademais, que os conflitos internos são das principais 

causas da fome porque destroem campos em cultivo, gado e infraestruturas agrícolas, além de 

bloquearam mercados e forçarem ao deslocamento da população. Além disso, contribuem 

para a propagação de doenças e dificultam o acesso dos governos e organizações humanitárias 

às pessoas afetadas, entre outros impactos. 

Diante desta realidade, a pergunta que conduz a presente investigação é: qual o nível 

de efetividade para a construção da paz das ações de superação da fome conduzidos pela FAO 

em países envolvidos por conflitos? Em outras palavras, significa perguntar se as ações 

empreendidas contribuem para, unidas a outras iniciativas, garantir estabilidade e condições 

de paz nesses países. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar, ainda que sucintamente, como as 

ações para promover a superação da fome postuladas por esta instituição internacional podem 



ajudar na promoção da paz, no distensionamento das crises, nas mitigações de seu impacto e 

na promoção da recuperação posterior dos países em litígios.  

A pesquisa tem caráter documental, baseando-se na análise dos documentos da FAO 

voltados para esta questão e dos projetos por ela financiados. A análise é conduzida com o 

aporte do pensamento cosmopolita das relações internacionais, em especial nas abordagens de 

Andrew Linklater e Jurgen Habermas. Com efeito, tais autores se destacam no estudo das 

teorias de relações internacionais por inserirem elementos ligados aos direitos das populações 

e das pessoas em nível internacional, para além do foco nos Estados, e às práticas dialógicas 

como pressupostos para a superação das questões internacionais, mormente os temas ligados à 

ausência de garantia de direitos humanos mais básicos, tecendo críticas à orientação baseada 

prioritariamente no interesse econômico dos estados. 

O presente trabalho está dividido em quatro partes, além desta introdução. 

Inicialmente, aprofundam-se os conceitos principais de Linklater e Habermas que mais se 

relacionam com a temática ligada a esta pesquisa, em especial, aqueles voltados para a análise 

dos interesses dos agentes que concorrem para a execução dos projetos voltados para a 

superação da insegurança alimentar e nutricional dos países em conflito e, consequentemente, 

para a garantia da construção da paz. 

Em seguida, apresentam-se os dados referentes aos projetos e ações da FAO neste 

contexto, identificando os princípios orientativos, a multiplicidades dos atores envolvidos, os 

recursos utilizados e seus resultados práticos. A partir destes dados e da teoria apresentada na 

parte anterior, faz-se a análise dos projetos para verificar o grau de efetividades das ações no 

âmbito da consecução da paz nestes países. Traços conclusivos apontarão para a necessidade 

de maior interação entre a ação da FAO e as políticas públicas internas aos Estados, de modo 

a garantir efetividade na promoção da paz. 

 

2. O cosmopolitismo de Habermas e Linklater e a promoção da paz: indo além dos 

interesses dos Estados 

 

As origens da Teoria Crítica nas Relações Internacionais encontram-se na Escola de 

Frankfurt, a qual dialoga com o pensamento filosófico de Marx, Engels e Kant, entre outros. 

Com premissas voltadas para a crítica da vida social e política moderna , seus idealizadores 

tinham teses em comum voltadas para a temática emancipatória, apesar de divergirem em 

outros conceitos e terem linhas de análises diversas. 



O viés de análise destes autores considera que a racionalidade instrumental, base da 

construção capitalista da sociedade, gera e consolida relações entre os atores sociais permeada 

pelos interesses econômicos e hegemônicos, valorizando o ethos do mercado e dos grupos de 

interesses que conquistam o poder político nos Estados e nas arenas decisórias internacionais. 

A partir do pensamento de Habermas e inspirado em Kant, Andrew Linkater constrói 

seu arcabouço teórico focado no cosmopolitismo e na valorização da cidadania internacional. 

Em linhas gerais, postula que deve-se superar os paradigmas de compreensão estatal da 

cidadania para ir em busca de uma sociedade internacional baseada na promoção, garantia e 

defesa dos direitos humanos, para além das fronteiras estatais, em especial nas situações onde 

a vida humana pode estar em perigo.  

2.1 A Ética Dialógica de Jürgen Habermas 

Os estudos e conceitos de Jürgen Habermas tem sido a base teórica de Andrew 

Linklater na construção de sua teoria crítica. Habermas adentrou o cenário internacional 

através da ótica de Linklater na formação de uma comunidade mundial inclusiva, que se torna 

possível através da ética do diálogo. 

A ética dialógica ou ética do diálogo, na perspectiva de Habermas (1989), é aquela 

onde todos têm direito a expor suas posições, sendo contrárias ou não a posição geral, não 

devendo ninguém ser excluído por ter pensamentos divergentes do outro. Para o autor, o 

dialogo é fundamental para que se alcancem os objetivos propostos no agir comunicativo. 

Habermas (1989) esclarece que agir comunicativo é: 

 

Quando os atores tratam de harmonizar internamente 

seus planos de ação de só perseguir suas respectivas 

metas sob a condição de um acordo existente ou a se 

negociar sobre a situação e as consequências 

esperadas. (p. 165) 

 

Isto diz respeito ao agir coordenadamente mediante cooperação entre os atores que 

tem como finalidade o entendimento mútuo. Tal ênfase na cooperação vai além da boa 

vontade dos Estados nacionais e alcança também os vários atores internacionais que 

concorrem de alguma forma para a resolução de problemas globais, tal como é a questão da 

fome e dos conflitos. 

Na esteira do pensamento habermasiano, valoriza-se o ser humano em sua existência 

concreta e em seus direitos para além das fronteiras nacionais e dos interesses estatais. Neste 

sentido, promover a ação dialógica e a ética que está na base desta significa promover claras 



práticas de cooperação internacional que consolidem a garantia de direitos básicos da pessoa 

humana, violados pela fome e pela guerra. 

2.2 Andrew Linklater e o cosmopolitismo 

Em seu livro, Critical Theory and World Politics (2007), Andrew Linklater, 

incialmente, introduz conceitos e dilemas na formação da sociedade. A partir do levantamento 

de questionamentos, há a busca pela compreensão da natureza do ser humano e do ser 

cidadão, principalmente no que se deve a distinção entre esses dois conceitos que, para 

Linklater, é um problema de grande importância para a teoria política internacional.  

Segundo Linklater (2007), a sociedade civil foi concebida como resultado de 

negociação individual. Os indivíduos renderam seus direitos inerentes e absolutos para obter 

uma condição de civilidade propícia para a sua própria utilidade. Há um contrato social onde 

o homem se priva de certas vontades individuais para que o bem comum seja possível, no 

entanto, o estado de natureza individualista não é anulado pela moralidade formada.  

Assim, existe um lado incompleto na vida moral que reside na separação entre a ética 

privada e pública, própria de um grupo reduzido de indivíduos ou sociedade nacional. Com 

isto, o autor estabelece críticas ao sistema de estados no que tange ao esquecimento ou 

descaso com a razão universal por existir moralidades sociais particularistas. 

A construção das sociedades, nos países de forma geral, deu-se a partir de processos 

de exclusão, um grupo que exerce dominação sobre o outro, que determina quem é apto a 

estabelecer ordens e princípios que gerenciariam a comunidade e outro que as obedeceriam. 

Este sistema injusto de exclusão, segundo Linklater (1998), resultou nas sociedades modernas 

utilizando recursos morais.  

No entanto, a comunidade política está mais sensível às reivindicações de 

universalidade, o ideal emancipatório do sistema de exclusão ocorre como consequência do 

dialogo estabelecido pelos participantes da comunidade, sendo expresso por meio da 

liberdade de expressão e inclusão. Os problemas comuns à comunidade são passíveis de 

solução pela ética dialógica, onde através dos debates promovidos, encontram-se 

denominadores comuns, a ética e a moral universalista própria da comunidade. 

Fome e guerra, neste sentido representam aspectos radicais destes problemas pois 

impedem o exercício dos direitos básicos do cidadão e obstaculam qualquer forma de 

dialogicidade pela simples negação do direito de existência. Com efeito, sem alimento e em 

estado de guerra não há vida. 

 



3. Ações da FAO para a superação da fome em países em conflitos 

 

Como se vem afirmando neste trabalho, há uma relação de causa e consequência entre 

fome e conflitos. Estes geram crises alimentares e aquela, por sua vez, pode ser fonte de  

conflitos. Os dois problemas estão relacionados em um ciclo de instabilidade que envolve os 

meios civil, militar e o governamental. Uma situação aguda de fome ou de insegurança 

alimentar generalizada acirra os conflitos. Acirra o conflito pela terra, acirra o conflito pela 

água e acirra o conflito pelo alimento. Uma situação de segurança alimentar ajuda muito a 

conseguir uma estabilidade política e social em um país. 

Nesta parte do trabalho apresentam-se sucintamente as ações que são conduzidas pela 

agências internacionais para alcançar a segurança alimentar nos países em guerra e, 

consequentemente, garantir a consolidação da paz neles. 

 

3.1 Pré-conflitos 

Acredita-se, erroneamente, que as crises alimentares ocorrem somente por 

interferência climática. Contudo, as crises decorrem de diversos fatores. Podem tanto ter 

origem em fatores naturais, como também na má estruturação do país que, por não conseguir 

gerenciar crises econômicas, não consegue atender as necessidades da população nos aspectos 

de plantio e colheita e no abastecimento para a população (FAO, 2008).  

Sabe-se que o conflito também é um dos maiores indicadores de perdas materiais que 

repercute diretamente nas dificuldades de sobrevivência da população civil. Os pequenos 

agricultores e os agricultores de subsistência sofrem o maior impacto, perdendo a capacidade 

de investimento e lucratividade e, assim, ficando sem condições de manter os seus negócios. 

Então, se os conflitos são a principal causa da duradoura insegurança alimentar, pode-se 

afirmar que as desigualdades econômicas, discriminações étnicas, violações de direitos 

humanos, as disputas politicas, a insatisfação com a atual governança são fatores 

impulsionadores de conflitos. E esses fatores combinados à fraqueza do Estado impedem a 

possibilidade da construção da paz (IFPRI, 2006).  

A grande parte da pobreza existente no mundo está concentrada nas regiões rurais dos 

países em desenvolvimento (FAO, 2008). O processo da globalização e a velocidade dos 

meios de comunicação colaboram para a transmissão da realidade dos países ricos e 

fortalecem o discurso que pior que a pobreza absoluta de uma população, é a pobreza relativa, 

quando os cidadãos observam países com maior qualidade de vida e menor desigualdade eco - 

nômica, sendo ainda pior se sua condição é identificada como injustiça social (IFPRI, 2006.). 



A insatisfação com a situação presente é um fator motivante para desencadear 

conflitos internos que podem ser piorados com a inabilidade do governo de responder aos 

anseios da população, incapaz de garantir um ambiente estável e pacífico para o 

desenvolvimento e um acesso mais equitativo ao recursos físicos, naturais, financeiros e 

institucionais (IFPRI, 2006.) Guerras civis e conflitos nos países em desenvolvimento 

revelam o fracasso da tentativa desses países em se igualarem aos desenvolvidos.  

O fracasso é associado ao status quo político, mesmo se forem de natureza étnica ou 

revolucionária, demonstram uma perturbação com as medidas políticas ou do regime, 

causando movimentação nas minorias oprimidas e violência na sociedade (IFPRI, 2006). Esse 

tipo de conflito dificulta a ajuda internacional porque dificulta mais e mais a identificação dos 

protagonistas, das vítimas e da autoridade vigente, pela qual se deve mediar e por fim ao 

conflito. Segundo Swaminathan, “fome em qualquer lugar ameaça a paz em todos os locais” 

(1994 apud IFPRI, 2006).  

Os mecanismos internacionais foram desenvolvidos para lidar com o modelo comum 

de guerra de Estado contra Estado, no século passado; eles possuem grandes dificuldades de 

responder às novas necessidades (IFPRI, 2006). Entretanto, muitos dos conflitos atuais têm 

significativas dimensões regionais e internacionais, já que cada vez mais os países estão 

ligados, especialmente pela economia. Fluxos de refugiados e aumento dos custos na luta pela 

paz internacional, de reestruturação, contra o terrorismo internacional e a desestabilização da 

economia global, por exemplo, afetam todos os países (IFPRI, 2006). Uma boa governança, 

pautada no cumprimento dos direitos humanos básicos, interessada em desenvolvimento, que 

vê como fundamental a construção de condições propícias à agricultura, quebrando o ciclo de 

pobreza, escassez e violência, é necessária para o reerguimento dos países em situação de 

pobreza ou conflito (FAO, 2008). As instituições sociais, especialmente as que promovem a 

execução dos direitos democráticos, devem ser intensivamente trabalhadas, para melhor 

atendimento e garantia de atenção aos anseios da população (IFPRI, 2006). 

 

3.2 Durante o conflito 

O controle da comida por grupos governamentais ou de oposição, utilizado como fator 

de barganha para conseguir apoio ou com a intenção de enfraquecer um exército tem sido 

comum nos conflitos atuais (TEODOSIJEVIC, 2003). Apesar de ser uma grave violação aos 

diretos humanos, ainda é ampla a utilização de comida como arma no continente africano e no 

asiático.  



Durante os anos 1980 e 1990, isso se repetiu na América Central, na América do Sul, 

na Europa Central e em alguns países da antiga União Soviética (TEODOSIJEVIC, 2003). 

Além do estabelecimento de sanções econômicas internacionais, como as sanções que o 

Iraque sofreu durante a Guerra do Golfo, os países externos ao conflito podem interferir 

enviando ajuda humanitária. Exemplo de um país em que os dois lados dos conflitos se 

utilizou de comida como arma é a Somália, além de alguns países independentes da antiga 

União Soviética (BORA et al., 2010). Porém, grupos rebeldes podem interferir no transporte 

das provisões que chegam, impedindo que os alimentos cheguem ao destinatário, obstruindo 

sua função de ajuda (BORA et al, 2010).  

Segundo Bora e outros autores (2010), não só o alimento pode ser usado como forma 

de manipulação, mas os meios de produção como água, terra e equipamentos podem ter seu 

acesso negado por ocupação, destruição ou envenenamento. Tal privação é uma forma direta 

de vitimar ainda mais a população civil, afetando toda a produção econômica, especialmente a 

produção alimentícia, durante o conflito. A escassez de alimentos interfere nos preços, e 

juntamente com a baixa produção, aumenta a fragilidade do mercado interno, afetando os 

exportadores e pequenos proprietários, aumentando também a susceptibilidade a quaisquer 

alterações nos preços no exterior, já que se torna maior a necessidade de importação (BORA 

et al, 2010). Os seguintes países em desenvolvimento envoltos em conflitos: Sudão, Congo, 

Libéria, Peru, Serra Leoa e Sri Lanka se destacam por serem mais afetados em sua economia 

agrária, criando, nas zonas rurais, áreas de má-nutrição e pobreza (BORA et al, 2010).  

A comida, por ser de completa necessidade, é facilmente usa - da para manipulação de 

pessoas de acordo com os interesses dos grupos que detém alimento nas zonas de conflito, de 

modo que a ajuda internacional deve agir planejadamente para evitar mortes sem deixar de 

lado a possibilidade de maior fragilização da economia se a assistência não for bem aplicada 

(BORA et al, 2010). A economia do país receptor de ajuda muitas vezes se encontra 

estagnada, necessitando de ajuda e organização para se recuperar durante ou após o conflito. 

Durante a conjuntura, a maior parte da produção é direcionada para o abastecimento da luta, 

reduzindo mais ainda a produção de alimentos. A má aplicação de ajuda humanitária pode 

suprimir a produção nacional que tenta se reerguer, desqualificando-a para a concorrência 

(BORA et al., 2010). Outro caso que exemplifica os problemas que a ajuda humanitária mal 

planejada pode causar é a posse de comida enviada por grupos que a usarão como meio de 

negociação ou de exploração da população civil faminta (BORA et al., 2010). 

O sucesso da produção alimentícia reside em explorá-la ao máximo e obter maior 

lucro, depende da melhor alocação da terra, do trabalho e do capital envolvido na determinada 



situação (SCHELLAS, 1998 apud TEODOSIJEVIC, 2003). Nos períodos de conflito, todos 

esses fatores se abalam: afetando-se o plantio, não há trabalho, e se não há trabalho, não se 

obtém renda. O poder de compra é alterado na falta de renda e a população pode se tornar 

incapaz de absorver a produção. Ou seja, todos os fatores são interligados e interdependentes 

(TEODOSIJEVIC, 2003).  

A interferência nessas comunidades familiares em geral, afeta drasticamente a 

produção. Segundo Teodosijevic (2003), períodos de guerra podem ser causadores de danos 

aos meios de produção e às estruturas que possibilitam o seu escoamento, minando as 

possibilidades de recuperação rápida no pós - -guerra. Exemplos disso é a destruição de 

estradas e pontes, de recursos naturais e de canais de irrigação (TEODOSIJEVIC, 2003). 

Outro efeito da guerra é o deslocamento de pessoas, que aumenta a pressão sobre o ambiente 

onde elas se refugiam, provocando destruição ambiental. Quanto maior a concentração 

demográfica há maior demanda localizada de recursos para a sobrevivência (BORA et al, 

2010). Além disso, os conflitos alteram toda a estrutura social das comunidades, os laços 

familiares e a organização das propriedades. Em tais situações, não há segurança para se 

estabelecerem condições para um desenvolvimento contínuo e com benefícios para toda a 

nação. Muitas vezes a população se encontra dependente de ajuda do governo ou exterior, 

como na doação de medicamentos e alimentos, privadas de estabilidade e talvez até de 

liberdade, como aquelas presas em campos de refugiados ou reféns (TEODOSIJEVIC, 2003). 

 

3.3 Pós-conflito 

Diante do comprometimento da segurança alimentar devido a situações de conflito, 

são necessárias medidas imediatas que auxiliem no controle do problema como a ajuda 

humanitária efetiva, além de providências visando resultados de longo prazo como 

investimentos no setor primário da economia e o processo de nationbuilding. Sendo assim, os 

três pontos apresentados serão explorados a seguir. A ajuda humanitária efetiva deve se pautar 

nos princípios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência (Office for the 

Coordination of the Humanitarian Affairs [OCHA], 2011).  

Em situações de instabilidade e conflito, aderir a esses princípios assegura o 

reconhecimento e a legitimidade da ajuda humanitária, mitigando considerações a respeito de 

violação de soberania dos Estados que estão sendo auxiliados (OCHA, 2010). Uma segunda 

medida a ser considerada seria o investimento a longo prazo no setor primário da economia. 

De acordo com a FAO, investimentos na área da agricultura estão relacionados a 

efeitos positivos como crescimento produtivo, redução da pobreza e segurança alimentar. 



Além disso, investimentos estrangeiros no setor podem proporcionar maior desenvolvimento 

a nações mais pobres, incluindo transferência de tecnologia, criação de empregos e melhorias 

na infraestrutura – desde que estes negócios sejam realizados levando-se em conta as 

necessidades e as limitações do país em questão, em conjunto com a implementação de 

políticas e quadros regulatórios (FAO, 2008). Por fim, uma maior produtividade do setor 

primário contribui para reduzir a dependência de alimentos importados, o que, no caso de 

países em desenvolvimento, é urgente, tendo em vista os altos preços dos produtos no 

mercado internacional (OXFAM, 2012).  

Já as ações efetivas de nationbuilding pressupõem programas em que Estados instáveis 

ou ineficientes recebam assistência no desenvolvimento de infraestrutura governamental, de 

uma sociedade civil organizada, de mecanismos de resolução de conflitos, bem como 

assistência econômica visando aprimorar a estabilidade (STEPHENSON, 2005). Essas ações 

visam à formação de uma estrutura de governança que, de acordo com Jenkins e Plowden 

(2007), apresenta atribuições como: competência, eficiência, efetividade e capacidade de 

prover aos indivíduos o necessário para viver bem. O nationbuilding consiste na construção 

ou reconstrução de um sentido de comunidade e pode contribuir para a reconstrução da paz 

diante de um contexto pós-conflito (SIMONSEN, 2006, p.576). 

 

4. Análise da efetividade das ações da FAO para a promoção da paz à luz do 

pensamento de Linklater 

O sistema internacional é organizado a partir do paradigma dos estados nacionais e de 

seus interesses. Desde o acordo de Westfalia (1648) pensa-se as relações internacionais a 

partir deste paradigma, onde a cidadania é compreendida dos limites fronteiriços destes 

estados e valorados a partir da soberania de cada um. Historicamente, a guerra e a fome 

constituem dois graves problemas e estão inter-relacionados. Um pode causar o outro, 

conforme foi analisado até aqui. São experiências-limites no sentido que pode por fim à 

existência se relegar populações a condições sub-humanas de vida. 

Apesar da importância da ação coletiva dos Estados dentro de regimes e organizações, 

faz-se necessário também observar a ação de cada Estado de maneira individualizada, visto 

que cada um deles dispõe de soberania para realizar reformas internas e criar instituições, 

agências e programas destinados a combater o problema da fome. Além disso, cada Estado 

dispõe de recursos financeiros que podem ser canalizados em investimentos que auxiliem na 

questão. O Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação (1996), documento 

complementar à Declaração de Roma, confirma esta última assertiva ao afirmar que a maior 



parte dos recursos necessários para investimentos serão obtidos a partir de fontes internas de 

cada Estado – sejam elas públicas ou privadas.  

O Plano (1996) também prevê o desenvolvimento de processos que promovam uma 

governança democrática, transparente e partícipe em cada um dos Estados, para que os 

direitos dos indivíduos sejam protegidos – sobretudo o direito de igualdade, já que, muitas 

vezes, o acesso diferenciado a recursos escassos é um fator agravante para crises de fome 

recorrentes. Para tanto, seria interessante que a governança democrática incentivasse políticas 

estruturais que modificassem as bases sociais e culturais dos cidadãos. Essas mudanças 

viabilizariam o livre acesso à produção e à educação, permitindo melhorias na renda das 

populações (BELIK, 2003 apud. HIRAI, 2007), o que representa uma política de longo prazo 

no combate à fome.  

Analisar a atuação dos Estados tendo por base aquilo que foi acordado em tratados e 

declarações, como o Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação e a Declaração de 

Roma, é interessante visto que, de acordo com Jenkins (2007), relegar uma população a 

situações de fome representa uma violação, por par - te dos Governos, dos compromissos 

assumidos nas diversas Convenções acerca do assunto. No entanto, é importante, também, 

avaliar como os Estados se manifestam na prática. A FAO (1995) propõe medidas a serem 

implementadas pelos Estados durante e logo após emergências, como no caso de conflitos, 

por exemplo. Para tanto, se fazem necessários a articulação e o entendimento da forma como 

os alimentos serão adquiridos e administrados pelas famílias nesse tipo de situação.  

Deve-se levar em conta informações acerca das vulnerabilidades locais (quais são os 

grupos sociais que mais necessitam de ajuda, bem como o que está em falta para uma dada 

população, dentre outras constatações) para identificar as necessidades de auxílio. Também é 

preciso estabelecer mecanismos administrativos apropriados em níveis nacional e regional 

para coordenar as atividades necessárias para a resolução do problema (FAO, 1995). Esses 

mecanismos administrativos podem ser coordenados por agências nacionais, cujo processo de 

planejamento, segundo o referido documento, deve contar com o apoio técnico disponível em 

organizações como a FAO, no caso da segurança alimentar.  

Desta forma, observa-se como é importante que os Estados fortaleçam suas 

instituições para que consigam agir de maneira eficaz e eficiente na distribuição de alimentos 

à sua população no pós-conflito já que, muitas vezes, a pobreza e a fome podem ser atribuídas 

a instituições fracas. Estados que apresentem uma situação política frágil não serão fortes o 

bastante para conseguir administrar os conflitos que venham a ocorrer em uma sociedade, 

visto que são incapazes de lidar até mesmo com as injustiças de - correntes da desigualdade 



na distribuição de recursos e no acesso a instituições formais (VALLINGS et al, 2005 apud 

BM, 2010). 

Toda e qualquer ação para garantir segurança alimentar e nutricional gera 

possibilidades de mitigações das consequências dos conflitos e pode auxiliar na promoção de 

segurança humana mais duradoura. As políticas que conduzem à melhoria das condições de 

alimentação e nutrição de populações carentes no mundo sejam elas conduzidas por agências 

internacionais diretamente ou em parcerias com os governos nacionais ou sub-nacionais 

podem ser fontes de prevenção de conflitos na medida em que garantem base para aumento da 

qualidade de vida e de garantia dos outros direitos, bem como construção de cidadania e 

participação democrática. 

Deve-se ser considerados neste contexto os outros atores internacionais não estatais, 

tais como ONGs internacionais, empresas transnacionais, entidades religiosas, etc que 

possuem papel importante no mundo atual marcado pela interdependência complexa. Os 

projetos da FAO e do PMA possuem esta intenção e visam atender as demandas urgentes. No 

entanto, podem ser elencadas algumas questões à luz do referencial teórico apresentado 

anteriormente: São projetos arrojados, mas que, em muitos casos carecem de apoio explícito 

dos estados em conflito. Nota-se um conflito claro de interesses: de um lado as intenções 

prioritariamente humanitárias das agências internacionais e de outro os objetivos específicos 

dos estados em matéria de segurança bélica e defesa nacional. 

Algumas iniciativas parecem ser apenas imediatas e pontuais. A sustentabilidade das 

ações e a continuidade do atendimento às populações carentes é prejudicada por vários 

fatores, dentre os quais a dificuldade de acesso aos locais de maior gravidade na insegurança 

alimentar e o desvios dos recursos destinados ao atendimento das populações carentes. O 

pouco envolvimento das próprias entidades locais na demanda, distribuição e controle dos 

alimentos e dos insumos ofertados. Há ainda a ausência de conhecimento dos conflitos de 

interesses entre os grupos envolvidos na questão. 

No entanto, percebe-se o quanto tais projetos podem auxiliar  na prevenção dos 

conflitos, na superação destes e na consolidação da paz em territórios pacificados. Quando 

construídos considerando os vários atores envolvidos e promovendo práticas dialógicas é 

possível que estas conduzam a resultados de paz mais duradoura. Note-se que o êxito depende 

também da superação da mentalidade “estatal”, onde somente podem ser atendidas pessoas de 

um determinado estado. As ações devem ir além desta configuração para alcançar o 

preconizado por Linklater a respeito do cosmopolitismo. 

 



Conclusão 

 A relação existente entre natureza política da segurança alimentar em certas regiões, 

torna o argumento de crise de fome como desastre natural uma mera peça retórica. Por isso, é 

necessário que os diversos atores tenham claro um plano de cooperação que trabalhe 

efetivamente com ajuda humanitária imediata e ajuda financeira para o desenvolvimento, 

focalizando ações no setor primário da economia e atividades de nationbuilding.  

 Sabe-se que a guerra é um mal em si mesmo, pois coloca os interesses estatais acima 

dos direitos humanos. Negligenciando a dimensão imediata e emergencial das situações de 

conflito, aprofundando-a e causando ainda mais sofrimentos. Por isso, a Cooperação 

internacional para superação da fome é valorosos instrumento de prevenção, superação e 

consolidação da paz por valorizar pessoas para além dos interesses de estados e grupos em 

guerra. Deve ser apoiada e incrementada com ações sobre o combate às situações de 

insegurança alimenta, visando a redução de taxas de vítimas atingidas nesses cenários.  

É importante, então ressaltar a importância da prevenção de conflitos e, no caso destes 

ocorrerem, da prevenção de crises de fome nesse cenário. FAO e as outras agências 

internacionais precisam ter maior orçamento e participação dos atores internacionais em geral 

para atingir seus objetivos. Tal efetividade não acontecerá sem uma real construção de 

governança global neste campo, à luz do que preconizam ROSENAU e CZEMPIEL (2000) . 

 Paz não é um momento pontual. É construção e processo. Necessita de valorização do 

outro e escuta de seus anseios. Implica também na capacidade de entender as necessidades 

mais básicas das pessoas e na construção de políticas públicas sérias voltadas para a garantia 

dos direitos. Garantir, assim, a segurança alimentar e nutricional das populações pode ser um 

caminho para a construção dessa paz. Um caminho longo e desafiador, mas urgente e 

necessário. 

 

Referências bibliográficas 

 

DECLARAÇÃO DE ROMA SOBRE A SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL E PLANO DE 

AÇÃO DA CÚPULA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO. Cúpula Mundial da Alimentação. Roma, 

13-17 nov. 1996. Disponível em: . Acesso em: 13 nov. 2016.  

 

HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo/ Jürgen Habermas; tradução de 

Guido A. de Almeida – Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1989. 

 

LINKLATER, Andrew. Critical Theory and World Politics: Citizenship, sovereignty and humanity. 

Taylor & Francis e-Library: New York, 2007. 

 



___________________. Men and Citizens in the Theory of International Relations.  The 

Macmillan Press Ltd: London, 1982. 

 

______. The Transformation of Political Community. Blackwell Publishers Ltd: Cambridge, UK, 

1998. 

 

METZ, M. and Thomson, A. Implications of economic policy for food security - a training 

manual. Rome, FAO, 1997. 

 

ROSENAU, J. N. e CZEMPIEL, E-O (orgs.). Governança sem Governo: Ordem e Transformação 

na Política Mundial. Brasília, Editora da UnB, 2000. 

 

 


