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As operações de paz das Nações Unidas enfrentam desafios constantes e multiformes, 

desde a sua gênese. Observando esta complexa conjuntura, a dissonância entre o mandato 

emitido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e a realidade no terreno 

destaca-se como obstáculo de difícil superação. A literatura especializada contemporânea tem 

direcionado grande enfoque à fissura estratégica por parte dos mandatos do CSNU, uma vez 

que há a promulgação de iniciativas que visam proteger e garantir as salvaguardas necessárias 

à população local - pautadas pelo conceito de “resiliência” - (De Coning; Peter, 2019, p. 181)3. 

Todavia, as operações também têm objetivado auxiliar os processos de “extensão da autoridade 

estatal” e “estabilização” de conflitos, dois termos que, por vezes, acabam empoderando as 

elites políticas da localidade em questão (Karlsrud, 2018, p. 24)4. 

Levando em conta esse contexto, esta pesquisa focaliza a dimensão da segurança 

alimentar no âmbito das operações de paz, utilizando-se da Missão de Estabilização das Nações 

Unidas no Haiti - MINUSTAH - como um estudo de caso a fim de analisar como esta intervenção 

respondeu - nas dimensões estratégica e tática - aos desafios postos no terreno, através de uma 

ótica que correlacione sociedade, instituições locais, segurança e alimento. Não obstante, 

pretende-se realizar uma discussão sistêmica acerca dos organismos multilaterais e suas 

estratégias frente à relação entre insegurança alimentar e conflito. 

Desta forma, o texto parte da seguinte questão: Qual fora a dimensão da segurança 

alimentar no âmbito do planejamento estratégico da MINUSTAH, tendo por base a dicotomia 

entre a segurança humana da população e a “extensão de autoridade estatal”? Partindo desta 
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problemática, a pesquisa se direciona nas seguintes hipóteses: (I) No âmbito das operações de 

paz, a segurança alimentar está diretamente atrelada à uma ótica de curto prazo e rotineiramente 

associada ao princípio de ajuda humanitária; (II) a segurança alimentar, sobretudo, quando 

analisados os seus quatro componentes (acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade), não 

é solidificada pelos tomadores de decisão no âmbito de uma operação de paz; (III) as constantes 

referências à “estabilização” e “extensão da autoridade estatal” apenas reforçam um status quo 

sob um viés estatocêntrico benéfico à elite local, (IV) cuja concepção de segurança alimentar 

não corresponde às necessidades da população como um todo, tornando a prospecção de uma 

nova crise em um fator de latente iminência. 

A pesquisa busca consumar a sua relevância através de uma perspectiva voltada para a 

segurança alimentar e que preconize os anseios e necessidades da população local nesta 

temática em meio ao contexto de uma operação de paz. Desta forma, pretende-se amplificar as 

discussões na literatura acerca do papel das Nações Unidas em meio à crescente dicotomia entre 

as percepções políticas, econômicas e sociais, que, por diversas ocasiões, contrastam as elites 

políticas à população em geral. 

O conceito de segurança humana é central para as operações de paz da ONU. Esse 

conceito coloca o indivíduo como objeto de referente5, reforçando a necessidade das 

instituições tanto nacionais, quanto internacionais, atuarem com a finalidade de garantir o bem 

estar de todos os indivíduos. O termo segurança humano foi apresentado no PNUD de 1994. 

De acordo com esse relatório, segurança humana possui dois aspectos centrais: significa 

segurança contra ameaças crônicas, tal qual a fome, doenças e repressão e proteção contra 

perturbações repentinas e prejudiciais nos padrões de vida cotidiana, seja em lares, em 

empregos ou em comunidades. O conceito é organizado em sete categorias principais de 

segurança: econômica, alimentar, de saúde, ambiental, pessoal, comunitária e política (PNUD, 

1994, p. 24-25)6. 

A ideia de segurança alimentar não é nova. O direito à alimentação foi reconhecido pela 

primeira vez formalmente em 1948 pela Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Em 1996 

a World Food Summit definiu que “existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo 

momento, acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer 

as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida activa e 
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sã”.7 Neste artigo examinaremos a dimensão de segurança alimentar no contexto da 

MINUSTAH. 

Acerca da metodologia a ser empregada na pesquisa, o texto analisará fontes primárias 

e secundárias acerca da dimensão da segurança alimentar e sua relação com as operações de 

paz, não havendo priorização prévia quanto à dimensão qualitativa ou quantitativa dos dados, 

face à necessidade de se construir uma narrativa interdisciplinar e holística. Será realizado um 

estudo de caso sobre a MINUSTAH, examinado a agenda de segurança alimentar no período 

compreendido entre 2004-2017.  

A estrutura seguirá da seguinte forma: Inicialmente a pesquisa abordará as principais 

concepções teóricas acerca da segurança alimentar e a correlação entre alimento e conflito. Em 

seguida, realizará uma breve contextualização das gerações, e tipos, de operações de paz, assim 

também como problematizará a dicotomia entre enfoques que preconizam o Estado ou a 

população local. Logo após, o texto buscará investigar a dimensão da segurança alimentar no 

âmbito da MINUSTAH, e contextualizar as principais estratégias concebidas neste quesito. Por 

último, serão realizadas algumas considerações finais acerca da problemática. 

Em suma, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem preconizado, nas últimas 

décadas, uma linha de ação que possa conceder um maior enfoque aos cidadãos dos países que 

se encontram sob intervenção humanitária, tendo em vista que esses são os atores mais 

suscetíveis às disrupções advindas de crises políticas, grupos extremistas e conflitos armados. 

Todavia, este enfoque para com as comunidades locais contrasta às demandas de “extensão da 

autoridade estatal” e “estabilização” de conflitos, dois termos frequentemente empregados pelo 

Conselho de Segurança e que acabam por empoderar as elites políticas pré-estabelecidas.  

Considerando essa problemática, com base no estudo de caso das operações de paz no 

contexto da MINUSTAH, busca-se neste artigo examinar como é garantida a segurança humana 

na sua dimensão alimentar. O foco central é avaliar se as políticas desenvolvidas com fim de 

garantia da segurança alimentar têm atendido as necessidades da população local.  
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