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A presente pesquisa visa explanar de que forma o direito humano à alimentação 

tornou-se pauta nas agendas internacionais e nacional, assim como apresentar quais as 

dificuldades encontradas pelos organismos para combater a fome no mundo, relacionando-se 

direito humano à alimentação e segurança alimentar. A fim de discutir a problemática da fome 

no mundo, apresentar-se-ão os pontos de conflito entre a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) a respeito 

do assunto segurança alimentar, assim como os mecanismos que ambos apontam para a 

solução do problema da fome mundial. Para isso, tomar-se-á como base o Relatório de 

Atividades de novembro de 2011, escrito por Olivier de Schutter - Relator especial sobre 

segurança alimentar das Nações Unidas à época, e a carta de resposta a este documento, 

elaborada por Pascal Lemy – Diretor Geral da OMC até o presente ano. A partir de ambos os 

documentos, serão demonstrados os meios propostos para se chegar ao fim esperado - 

erradicação da fome no mundo. E, de forma a exemplificar as posições de ambas as correntes 

– FAO e OMC - para alcançar este fim, enfatizam-se os feitos do governo brasileiro assim 

como se apontam as mudanças a serem feitas pelo mesmo para a solução deste problema. 

Neste sentido, a metodologia empregada para seu desenvolvimento tem contado com a análise 

da doutrina – nacional e internacional – análise dos acordos internacionais no âmbito da 

OMC, assim como os relatórios e propostas apresentadas pela FAO. Para a pesquisa, utilizou-

se também a análise dos dados oficias divulgados sobre a situação da agricultura brasileira, de 

modo a demonstrar os pós e os contras das práticas adotadas, assim como propor soluções 

para a mesma.  
 


