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RESUMO 

 

SILVA, Mylena. BRASIL E ÍNDIA E O OBJETIVO I DO MILÊNIO: um estudo 

comparativo entre os Programas de Segurança Alimentar do Brasil e da Índia. 2010 203 

fls. Dissertação de Mestrado - Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

Este é um trabalho de política comparada entre Brasil e Índia. O tema segurança 

alimentar é explorado como um direito humano. A escolha do tema se deve à sua 

importância social. A teoria escolhida para nortear a pesquisa foi a Teoria Crítica. O 

objetivo deste trabalho é analisar especialmente os índices de desenvolvimento humano 

(IDH) dos estados do Brasil e da Índia a partir da adesão ao Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ano 2000, até o ano de 2010. Observaremos 

qual a contribuição de Brasil e Índia em relação à sua atuação no combate à insegurança 

alimentar, ou seja, como a pobreza e a fome nos dois países podem ser enfrentadas com 

programas de segurança alimentar. O Programa de combate à fome e à insegurança 

alimentar brasileiro estudado foi o Fome Zero e o indiano foi o World Food 

Programme. A partir da atuação de cada Programa buscamos identificar as ações de um 

deles que poderiam ser úteis ao outro dentro de suas limitações e das necessidades do 

seu país. 

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, Fome Zero e World Food Programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Mylena. BRAZIL, INDIA AND THE UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT GOAL I: a comparative study between the Brazilian and Indian 

Food Security Programs. Mster Degree Essay - Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

This is a compared politics paperwork between Brazil and India. The subject “food 

security” is explored as a human right and it was chosen due to its social relevance. The 

Critical Theory was the chosen one to lead the research. This paperwork´s goal is 

specially to analyse the Human Development Index (HDI) in both Brazilian and Indian 

states from the year 2000 when Brazil and India joined the United Nations Development 

Programme (UNDP) to the year 2009. The focus of this research will be on the 

performance of both countries to stop food insecurity, in other words, how the poverty 

and hunger can be fought by the use of food security programs. Fome Zero was the food 

security Program studied in Brazil, the Indian one was the World Food Programme. 

Through the performance of each one of both Programs we seek to identify the actions 

of one of them which could be useful to the other among its limitations and the needs of 

its country.  

 

Keywords: Food Security, United Nations Development Program, Zero Hunger, World 

Food Programme. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fome é o principal fator de morte precoce e vergonha para a civilização do 

século XXI, por que então não provoca mobilização? Segundo Frei Betto, por uma 

razão cínica: ao contrário do terrorismo e da guerra, do câncer e de outras doenças, a 

fome faz distinção de classe. Só atinge os miseráveis. E, em geral, apoiamos campanhas 

em benefício próprio. Nem sempre demonstramos sensibilidade quando se trata de 

direitos alheios. 
1
 

Morre-se de muitas formas, todavia a morte por inanição é a mais inaceitável. 

Ela ocorre de maneira lenta. Segundo após segundo, o espaço que há entre a vida e a 

morte se reduz de maneira inapelável.  

 

“Num determinado momento a vida e a morte ficam tão próximas que se tornam 

quase indistintas, e não sabemos se mãe e filho, prostrados ali no chão, ainda 

estão entre nós ou já partiram para o outro mundo. A morte sobrevém a passos 

tão silenciosos que não percebemos a sua chegada. E tudo isso pela falta de um 

punhado de comida. Em torno desses famintos as pessoas matam a fome, mas 

eles não. O bebê chora, depois acaba por dormir, sem o leite de que precisa. 

Amanhã talvez ele já não tenha a força necessária para chorar.” 
2
  

 

As palavras do Professor Yunus são comoventes e mostram a realidade de seu 

país, Bangladesh, na década de setenta, mas essa é uma realidade sem espaço e sem 

tempo, o mal da fome está no presente.  

As teorias políticas e econômicas apresentam respostas para problemas de 

todos os tipos, mas para que servem as mesmas quando pessoas morrem de fome nas 

calçadas e diante dos pórticos? Este foi um questionamento do próprio Yunus e é um 

questionamento que deveríamos fazer a nós mesmos. As teorias precisam tratar da vida 

real. Assumir uma postura crítica é fundamental. A verdade é que a pobreza e seus 

males decorrentes, dentre eles a fome, é uma questão desprezada pelos economistas. 

Eles aplicaram todo o seu conhecimento investigando de forma exaustiva a riqueza das 

nações e o que levou a ela, sem jamais procurar uma explicação para a pobreza das 

famílias. O tema pobreza só é levado em consideração após a Segunda Grande Guerra, 

no contexto do que chamamos “economia do desenvolvimento”. 
3
 

                                                 
1
 BETTO, Frei (Org). Fome Zero. Textos Fundamentais. Rio de Janeiro: Gramond, 2004, p. 21-25. 

2
 YUNUS, Muhammad; JOLIS, Alan. O Banqueiro dos Pobres, tradução de Maria Cristina Guimarães 

Cupertino. São Paulo: Ática, 2008, p. 14.  
3
 id., p. 14, 283-284.  
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Há 1.020 milhões de pessoas subnutridas no mundo hoje. Isso significa que 

uma em cada seis pessoas quase não tem acesso a alimentos suficientes para ser 

saudável e levar uma vida ativa. A fome e a desnutrição são, na verdade a maior causa 

de risco para a saúde no mundo, maior do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. 

Entre as principais causas da fome estão: as catástrofes naturais, os conflitos, a 

pobreza, as infra-estruturas agrícolas precárias e a super exploração do meio ambiente. 

Recentemente, a crise econômica de 2009 arrastou mais pessoas para sofrerem com o 

grande mal da fome. 

Assim como o tipo óbvio de fome que resulta de um estômago vazio, há 

também a fome oculta de deficiência de micronutrientes que tornam as pessoas 

suscetíveis a doenças infecciosas, prejudica o desenvolvimento físico e mental, reduz a 

produtividade do indivíduo e aumenta o risco de morte prematura. 

               A fome não só pesa sobre o indivíduo, ela também impõe uma carga de 

esmagamento econômico no mundo em desenvolvimento. Economistas estimam que 

toda criança, cujo desenvolvimento físico e mental é atrofiado pela fome e pela 

desnutrição perde em média 5 a 10 por cento em sua expectativa de vida. 

               Dentre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que as Nações Unidas 

estabeleceram para o século 21, reduzir pela metade a proporção de pessoas com fome 

no mundo está no topo da lista. Considerando que um significativo progresso foi feito 

na redução da fome crônica na década de 1980 e na primeira metade da década de 1990, 

o crescimento da fome tem sido lento, mas constante na última década. 
4
 

A fome aguda é frequentemente destaque nas telas de TV: mães com fome e 

demasiado fracas para amamentar seus filhos, a seca na Etiópia, os refugiados da guerra 

em Darfur disputando a comida, helicópteros transportando biscoitos energéticos para 

as vítimas de terremoto no Paquistão ou na Indonésia. Essas situações são o resultado de 

grandes crises, como guerras ou catástrofes naturais, que trazem consigo o mal da fome, 

no entanto as emergências representam menos de oito por cento das causas da fome. 

 A desnutrição é uma forma menos visível de fome, mas afeta muito mais 

pessoas, da favela de Jacarta, na Indonésia e na capital do Camboja, Phnom Penh, até as 

aldeias de montanhas da Bolívia e do Nepal. Nesses lugares, a fome é muito mais do 

que um estômago vazio. 

                                                 
4
 World Food Programme- Fighting hunger worldwide. World Hunger, disponível em 

http://www.wfp.org/hunger, consulta em 09/05/2010 

 

http://www.wfp.org/hunger
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Durante semanas ou até meses, as vítimas da fome lutam para sobreviver com 

muito menos do que o recomendado para um ser humano adulto, em média 2.100 

quilocalorias para levar uma vida saudável. O corpo compensa a falta de energia, 

retardando a sua atividade física e mental. A mente com fome não consegue se 

concentrar, um corpo com fome não toma a iniciativa, uma criança com fome perde 

toda a vontade de brincar, de fazer amigos e de ir à escola. 

                A fome também enfraquece o sistema imunológico. Privadas do direito à 

nutrição, crianças famintas se tornam especialmente vulneráveis e demasiado fracas 

para lutar contra as doenças e podem vir a morrer de doenças comuns, como o sarampo 

e a diarréia. A cada ano, quase 11 milhões de crianças morrem antes de completarem 

cinco anos de idade, a desnutrição está associada a 53 por cento destas mortes. 
5
 

No trimestre final do século 20 a humanidade estava ganhando a guerra contra 

seu mais antigo inimigo, a fome. De 1970-1997, o número de famintos caiu de 959 para 

791 milhões, esses números são, principalmente, o resultado de um grande progresso na 

redução do número de pessoas subnutridas na China e na Índia. 

Na segunda metade da década de 1990, no entanto, os números da fome 

crônica nos países em desenvolvimento começaram a aumentar para uma taxa de quase 

quatro milhões ao ano. Entre 2001 e 2003, o número total de pessoas subnutridas no 

mundo aumentou para 854 milhões e as últimas estatísticas apontam 1,02 bilhões. Hoje, 

quase uma pessoa em cada seis não tem alimento suficiente para levar uma vida 

saudável, fazendo com que a fome e a desnutrição sejam o risco número um para a 

saúde no mundo. 
6
 

A maioria dos famintos do mundo vive em países em desenvolvimento, como 

Brasil e Índia. Segundo as últimas estatísticas da Food and Agriculture Organization 

(FAO), há mais de 1 bilhão de pessoas famintas no mundo e 915 milhões delas se 

encontram em países em desenvolvimento. A distribuição desses números é a seguinte: 

642 milhões na Ásia e no Pacífico; 265 milhões na África Subsaariana; 53 milhões na 

América Latina e no Caribe; 42 milhões no Oriente Médio e Norte da África.  

Três quartos de todas as pessoas que passam fome vivem em áreas rurais, 

principalmente nas aldeias da Ásia e África. Muito dependentes da agricultura para sua 

                                                 
5
 CAULFIELD et al., The American Journal of Clinical Nutrition. 2004 , July. 

6
 World Food Programme- Fighting hunger worldwide. What is hunger? Disponível em: 

http://www.wfp.org/hunger/what-is, consulta em 09/05/2010. 

 

 

http://www.wfp.org/hunger/what-is
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alimentação, essas populações não tem outra fonte alternativa de renda ou emprego. 

Como resultado, eles são vulneráveis a crises.  

De acordo com a FAO, 75 por cento das pessoas com fome nos países em 

desenvolvimento metade são agricultores familiares, sobrevivendo das terras propensas 

a desastres naturais como secas ou inundações. Uma em cada cinco famílias sem-terra é 

dependente da agricultura e cerca de 10 por cento vive em comunidades cuja 

subsistência depende da pecuária, pesca ou de recursos florestais. 

Os 25 por cento restantes vivem em favelas na periferia das maiores cidades dos países 

em desenvolvimento. O número de moradores de cidades pobres e que sofre com a 

fome está subindo rapidamente junto com a população total do mundo urbano. 
7
 

Cerca de 146 milhões de crianças nos países em desenvolvimento está abaixo 

do peso, resultado da fome aguda ou crônica. 
8
 Isso significa que 25 por cento de todas 

as pessoas que passam fome são crianças. Frequentemente, a fome infantil é hereditária: 

até 17 milhões de crianças nascem abaixo do peso, anualmente, resultado da 

alimentação inadequada ministrada antes e durante a gestação. 

As mulheres são as principais produtoras de alimentos do mundo, mas as 

tradições culturais e as estruturas sociais, muitas vezes, fazem com que as mulheres 

sejam muito mais afetadas pela fome e pela pobreza do que os homens. Uma mãe que 

esteja abaixo do peso devido a uma dieta inadequada, muitas vezes dá à luz crianças que 

nascem com baixo peso.  

Cerca de 50 por cento das mulheres grávidas em países em desenvolvimento 

sofrem de deficiência de ferro, segundo o UNICEF A Falta de ferro faz com que 315 

mil mulheres morram anualmente de hemorragia durante o parto. Desse modo, as 

mulheres e, em particular gestantes e mães que estão amamentando, muitas vezes, 

necessitam de uma alimentação especial ou aumento da ingestão de alimentos. 
9
 

Essas pessoas que sofrem com o mal da fome não são apenas números de 

estatísticas realizadas por agências internacionais, elas são, acima de tudo, seres 

humanos, homens, mulheres e crianças que não tem o direito humano à alimentação 

respeitado. São indivíduos que não tem garantido o meio mais básico de sobrevivência 

que é o alimento. O tempo de aguardar resultados que ponham um fim à falta de 

                                                 
7
 World Food Programme- Fighting hunger worldwide. Who are the hungry? Disponível em: 

http://www.wfp.org/hunger/who-are, consulta em 12/05/2010. 
8
 UNICEF. The State of the World's Children, 2009.  

9
 World Food Programme- Fighting hunger worldwide. Who are the hungry? Disponível em: 

http://www.wfp.org/hunger/who-are, consulta em 12/05/2010. 

 

http://www.wfp.org/hunger/who-are
http://www.wfp.org/hunger/who-are


18 

 

alimentos para essas pessoas já passou como afirmava Betinho “a fome não pode 

esperar”. 
10

 

Em termos puramente quantitativos, há bastante alimento disponível para 

alimentar toda a população global de 6,7 bilhões de pessoas. E, no entanto, uma em 

cada sete pessoas está prestes a passar fome. Uma em cada três crianças no mundo está 

abaixo do peso. Por que existe a fome?  

Desastres naturais como inundações, tempestades tropicais e longos períodos 

de seca estão aumentando, com conseqüências desastrosas para a segurança alimentar 

em países pobres e em desenvolvimento como Brasil e Índia. 

A seca é atualmente a causa mais comum de escassez de alimentos no mundo. Em 2006, 

a seca causou falhas recorrentes, perdas de grãos e animais em partes da Etiópia, 

Somália e Quênia. 

Em muitos países, a mudança climática já está se agravando. Os agricultores 

pobres na Etiópia ou na Guatemala, por exemplo, lidam com as perdas devidas à 

escassez de chuva vendendo gado para cobrir as suas perdas e pagar por seu alimento. 

Mas os anos sucessivos de seca, cada vez mais comuns na África e na América Central, 

estão esgotando seus recursos.  

Desde 1992, a proporção de crise alimentar a curto e longo prazo que pode ser 

atribuída a causas humanas mais do que dobrou, passando de 15 por cento para mais de 

35 por cento. Com frequência, estas emergências são desencadeadas por conflitos. 

               Da Ásia à África e América Latina, os conflitos deslocam milhões de pessoas 

de suas casas, fazendo com que uma das maiores emergências do mundo seja a fome. 

Desde 2004, o conflito na região sudanesa do Darfur causou a retirada de mais de um 

milhão de pessoas, precipitando uma crise alimentar grave - em uma área onde  

geralmente há boas chuvas e colheitas.  

Nos países em desenvolvimento, os agricultores não podem pagar pelas 

sementes para plantar as culturas que dariam para prover suas famílias. Os artesãos não 

tem meios de pagar as ferramentas necessárias para exercer seu ofício. Outros não tem 

terra, água ou educação para lançar as bases para um futuro seguro.  

Os miseráveis não tem dinheiro suficiente para comprar ou produzir alimentos 

suficientes para si e suas famílias. Por sua vez, tendem a ser mais fracos e não 

                                                 
10

 BETTO, Frei (org). Fome Zero: textos fundamentais. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 21-31. 
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conseguem produzir o suficiente para comprar mais comida. Em suma, os pobres tem 

fome e armadilhas a fome os atravanca à pobreza.  

Em longo prazo, melhorias e incentivos à produção agrícola oferecem a mais 

rápida solução para a pobreza e a fome. Segundo o Relatório de Insegurança Alimentar 

da FAO de 2004, todos os países que estão no caminho para atingir a primeira Meta de 

Desenvolvimento do Milênio (diminuir pela metade a pobreza e a fome) tem algo em 

comum:  um crescimento agrícola muito melhor do que a média. 

No entanto, muitos países em desenvolvimento carecem de infra-estruturas 

agrícolas-chave, tais como estradas suficientes, armazéns e irrigação. Os resultados são 

elevados custos de transporte, falta de instalações de armazenamento e abastecimento de 

água confiáveis. Mas, embora a maioria dos países em desenvolvimento dependa da 

agricultura, o planejamento econômico de seus governos, muitas vezes dá ênfase ao 

desenvolvimento urbano. Podemos citar o Brasil como um exemplo disso. 
11

 

Uma conseqüência inevitável da fome é a desnutrição. De acordo com a 

Standing Committee on Nutrition (SCN), a desnutrição é o fator que mais contribui para 

o desencadeamento de doenças. Quando uma pessoa não está recebendo alimento 

suficiente ou não consegue o tipo necessário de alimento, a desnutrição se faz presente. 

A doença é muitas vezes um fator, seja como resultado ou como causa. Mesmo que as 

pessoas comam o suficiente, elas se tornarão desnutridas se os alimentos que comerem 

não fornecerem as quantidades adequadas de micronutrientes, vitaminas e minerais, 

para atender as necessidades nutricionais diárias. 

Uma pessoa desnutrida sente seu corpo se esforçar para fazer coisas normais, 

como crescer e resistir a doenças. O trabalho físico se torna muito difícil e até mesmo 

habilidades de aprendizagem podem ser reduzidas. Para as mulheres, a gravidez torna-

se arriscada e não podem ter a certeza de que irão produzir um leite materno nutritivo. 

A desnutrição em idade precoce leva à diminuição do desenvolvimento físico e 

mental durante a infância. A baixa estatura, por exemplo, afeta mais de 147 milhões de 

crianças em idade pré-escolar nos países em desenvolvimento, de acordo com o 5º 

Relatório Mundial Nutricional da SCN. A deficiência de iodo, de acordo com o mesmo 

relatório, é a maior causa de retardo mental e danos cerebrais no mundo. 

A desnutrição afeta o desempenho escolar e estudos tem mostrado que muitas vezes 

leva a uma vida de baixa renda como adulto, resultado do mau desempenho escolar. A 

                                                 
11

 World Food Programme- Fighting hunger worldwide. What causes hunger? Disponível em: 

http://www.wfp.org/hunger/causes, consulta em 19/05/2010.  
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desnutrição também faz com que as mulheres deem à luz a bebês com baixo peso ao 

nascer. 

O problema da insegurança alimentar atinge também a população de países 

ricos, como é o caso dos Estados Unidos da América, onde mais da metade da 

população adulta é obesa e viverá menos que seus pais, esse mal já é considerado uma 

epidemia. Esses dados se referem ao ano de 2010. 
12

 

Neste trabalho os termos “fome” e “segurança alimentar”, muitas vezes, serão 

utilizados como sinônimos, já que a maioria dos autores usa um termo pelo outro. A 

palavra fome deriva de fame, do latim, e esta, de famulus ou escravos ou servos, 

também do latim, sendo conhecida na língua portuguesa como fâmulo, famulentos, 

famélicos ou que tem fome. Famulus, mais tarde terá o mesmo significado que família, 

para distinguir o termo gen ou tribo, da linhagem semita. As palavras fome e família se 

combinam, na origem de suas expressões fundantes, à servidão, escravidão e pobreza. A 

fome, nos nossos dias, continua relacionada de forma literal aos pobres e suas famílias 

pelo modo como estão inseridos no processo produtivo. 

Segurança Alimentar significa “acesso em quantidade e qualidade de 

alimentos requeridos para a saudável reprodução do organismo humano e para uma 

existência digna” (I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, Julho de 1994). O 

direito à segurança alimentar é um direito humano fundamental à vida, conforme 

complementa o documento sobre o Projeto Fome Zero. 
13

 

Este trabalho trata do problema da insegurança alimentar em dois países 

específicos: Brasil e Índia, dois países emergentes, de proporções continentais, de 

economia crescente, com uma grande população que sofre com o problema da 

desigualdade de renda e da insegurança alimentar – uma prova cabal de que 

desenvolvimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. 

A escolha dos dois países se deu pelo fato de o problema da fome em ambos 

Estados se apresentar no âmbito das castas baixas. Mas no Brasil há castas? Podemos 

dizer que sim, já que como dissemos anteriormente fazendo nossas as palavras de Frei 

Betto, a fome só atinge os miseráveis e esses fazem parte das “castas baixas” no Brasil e 

na Índia, sendo negligenciados naqueles países. Quem é que no Brasil ou na Índia se 

                                                 
12

 Notícias Terra. Estados Unidos serão o país dos obesos em 2010.  Disponível em: 
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 Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutrição de Pernambuco. Breves Comentários sobre Fome 

e Segurança Alimentar – Anna Maria de Castro. Disponível em: 

http://www.fesanpe.hpg.ig.com.br/comentarios.htm, acesso em: 04/07/2010.  
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presta a abrir as portas de sua casa para um maltrapilho faminto que pede por água e 

comida? No Brasil, um menino de rua, na Índia um dalit... qual é a diferença? 
14

 

Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que nos dois países há 

determinados indivíduos que sofrem mais com a insegurança alimentar; no Brasil são os 

negros e os índios, na Índia são as mulheres e meninas. De acordo com um dossiê da 

ONU, indígenas e negros são desproporcionalmente mais afetados. 
15

 

Na Índia os índices de desnutrição das mulheres e meninas são superiores aos 

dos indivíduos do sexo masculino. Por tal motivo, o WFP tem como um de seus 

objetivos a melhoraria das condições nutricionais de mulheres e crianças. 
16

 

Faremos uma análise da atuação dos principais programas de combate à fome 

no Brasil e na Índia: Fome Zero e World Food Programme (WFP) entre os anos 2000 e 

2010, respectivamente e apontaremos a sua contribuição para que os dois países atinjam 

a Meta 1 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, compromisso 

assumido pelos dois Estados no ano 2000.  

Trataremos dos documentos internacionais que defendem e asseguram que a 

segurança alimentar é um direito, assim como das instituições e organizações que 

promovem o direito humano à segurança alimentar. Faremos referência também aos 

aspectos históricos da pobreza e da fome no Brasil e na Índia por entendermos que tais 

fatores corroboram para a situação atual de insegurança alimentar em que se encontram 

os dois países.  

Este trabalho não esgota o tema da segurança alimentar e nem tem a pretensão 

de fazê-lo. Esperamos que possamos contribuir, de alguma forma, mesmo que de 

maneira singela, para a promoção do direito à segurança alimentar e do combate à fome 

no Brasil e na Índia.  

 

 

 

                                                 
14

 Os dalit, no sistema de castas do hinduísmo, são os chamados "intocáveis" ou impuros.  São indivíduos 

que se encontram abaixo da última das quatro castas. Os textos sagrados hindus definem os dalit como a 

poeira aos pés do deus Brahma. Eles não tem sequer a permissão de tocar com sua sombra um integrante 

das castas superiores. Fonte: Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Dalit.  Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dalit, acesso em 04/07/2010.  
15
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1. O DIREITO HUMANO À SEGURANÇA ALIMENTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 A Segurança Alimentar como um Direito Humano 

 

Este é um trabalho que visa tratar de um tema que é de suma importância para 

o bem-estar social, o direito à segurança alimentar. Acreditamos que a preocupação com 

questões de relevância social e que se referem aos direitos humanos deve ser objeto 

tanto dos trabalhos e pesquisas acadêmicas quanto de organizações não-governamentais 

e de políticas públicas. 

Direitos do homem é a designação genérica daqueles direitos que se referem 

diretamente ao indivíduo, em decorrência de sua condição humana e em consonância 

com a lei natural. A concepção do termo direitos humanos sofreu significativa evolução 

durante a História. No decorrer dos séculos, pôde-se observar uma correlação entre a 

idéia de lei natural e a concepção dos direitos naturais do homem. Tal correlação pode 

ser encontrada em textos estóicos gregos e romanos, nas mensagens do cristianismo 

primitivo, na filosofia de Tomás de Aquino, nos tratadistas medievais ingleses, nos 
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teólogos espanhóis dos séculos XVI e XVII e também nos escritos de Hugo Grotius, 

fundador do direito internacional moderno. 
17

 

Na época renascentista, devido às obras de alguns filósofos racionalistas, como 

Descartes e Spinoza, a idéia de um direito natural garantidor dos direitos humanos 

essenciais começou a ganhar adeptos. Apenas na Inglaterra, no final do século XVII, 

por influência de grandes pensadores, dentre eles, John Locke, é que se passou a 

reconhecer a existência dos direitos do homem. Durante o século XVIII, juristas e 

filósofos do Iluminismo, baseando-se nas teorias do direito natural e do racionalismo, 

são a favor do pensamento de que todo homem é possuidor de direitos naturais, 

anteriores ao próprio Estado e esse tem a obrigação de zelar pela garantia desses 

direitos. Também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto 

de 1789, proclamava em seus 17 artigos que todos os homens são iguais perante a lei. 
18

 

Segundo Bobbio, os direitos do homem nascem naturais universais, depois se 

tornam positivos particulares, para, finalmente, se transformarem em direitos positivos 

universais. O autor entende que a questão do universalismo de valores representou uma 

conquista lenta e que na história existiram três fases: fase de teoria filosófica, fase do 

seu acolhimento pelo legislador e a fase em que a afirmação dos direitos se tornou 

universal e positiva. Essa última se deu com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, onde os princípios são efetivados concretamente e destinados a todos 

os homens, indistintamente. 
19

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo I, reza que 

“todos os homens nascem livres em dignidade e direitos; que são dotados de razão e 

consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade”. O artigo 

XXIV do referido instituto trata especificamente do direito a um padrão de vida que 

possa assegurar às pessoas saúde e bem-estar, especialmente no que tange à 

alimentação, dentre outras especificações. 
20

 

Os direitos humanos também são chamados de direitos fundamentais, sendo 

estes assim designados depois de positivados pela lei de um Estado. Os direitos 

fundamentais assinalam um dos traços mais marcantes do atual constitucionalismo; são 

                                                 
17
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19
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20
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tomados como direitos invioláveis dos homens que de forma alguma podem ser 

suplantados. A concepção hobbesiana de que os direitos fundamentais existem em 

decorrência do Estado não mais subsiste. 
21

 Os direitos humanos são anteriores à 

existência do Estado e este apenas os positiva.  

O direito a alimentação segura é um direito humano, todos devem ter acesso 

físico a uma alimentação saudável e rica em nutrientes, bem como de estar livre do mal 

da fome. Vale ressaltar que a ausência de quaisquer dos nutrientes indispensáveis à vida 

humana com qualidade pode ser considerada fome, portanto o termo “fome” não se 

compreende na atualidade apenas como a carência absoluta de alimentos capaz de 

provocar a morte por inanição.  

O economista indiano Amartya Sen, ao fazer uma análise do problema da 

fome centrada em aspectos que não são jurídicos, e, ao mesmo tempo, ligando-se a 

teorias jurídicas eminentemente formais, nega a existência dos direitos do homem como 

verdadeiros direitos, direitos que possam ser exigíveis contra alguém. Segundo o autor, 

os direitos do homem são o que se poderia chamar de “pretensões éticas” enquanto 

permanecerem fora do ordenamento jurídico positivo de um Estado. A concepção do 

economista, no entanto, não o impede de reconhecer a importância da questão 

alimentar, por exemplo, e também a obrigação do Estado, sendo esta de caráter ético, 

para com a referida questão, de modo a permitir a liberdade dos indivíduos. 
22

 

Para Jürgen Harbemas, os direitos humanos são reconhecidos como direitos e 

identificam-se com as normas morais apenas no que diz respeito à pretensão de 

universalidade, a qual a eles não confere, já que defende que para serem considerados 

como direitos subjetivos e, assim sendo, fizerem-se oponíveis a alguém, faz-se 

necessário que estejam inseridos em um ordenamento positivo. 
23

 

Celso de Mello entende que os direitos do homem tem seu principal 

fundamento no direito natural. O autor não só considera direitos os direitos humanos, 

não obstante também os reconheça como valores universais, como faz referência à sua 

historicidade, enfatizando apenas que começaram a emergir a partir do Iluminismo, 

ganhando importância durante o século XX, época em que pode ser observada uma 
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maior ênfase à internacionalização dos direitos do homem e o reconhecimento dos 

Estados como seus maiores violadores. 
24

 

O direito humano à alimentação adequada está englobado nos direitos 

humanos, pois decorre diretamente do direito à vida, já que não há uma vida digna se o 

ser humano não tiver acesso a uma alimentação adequada e segura, rica em nutrientes e 

culturalmente aceita. Como o atual conceito de fome engloba a ausência de quaisquer 

dos nutrientes indispensáveis à vida humana com qualidade e não apenas a morte por 

inanição, a falta de uma alimentação segura caracteriza o mal da fome e, assim sendo, 

um desrespeito aos direitos do homem. Desse modo, caso o indivíduo tenha acesso a um 

alimento nutricional inadequado, ele sofre com o mal da fome e tem desrespeitado o 

direito humano à alimentação adequada.  

O alimento é um bem necessário à vida e à saúde do ser humano. Segundo 

Aristóteles, algo é necessário quando é condição ou concausa do que se diz; quando há 

uma força que coage, impedindo a ação de um instinto ou escolha, portanto o necessário 

é aquilo que não pode ser de outra forma. Para o filósofo, no que se refere ao bem e à 

vida, quando dependem de certas condições sem as quais o ser ou a vida não podem 

existir, tais condições são tidas como necessárias, ou seja, a causa é a própria 

necessidade. Tal concepção filosófica não sofreu alterações significativas no curso da 

História. Para Tomás de Aquino o necessário é “aquilo que não pode não ser”. 
25

 

O direito fundamental à alimentação é decorrente do direito à vida. No plano 

internacional, além da referida Declaração Universal dos Direitos Humanos, são vários 

os instrumentos que conferem à alimentação o status de direito do homem e de direito 

fundamental, sendo em virtude de tal posição de importância, um instituto que deve ser 

assegurado e protegido de forma preponderante.  

A Constituição da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura), em seu preâmbulo da parte A, expressa a preocupação concernente à 

alimentação como instrumento de combate à insegurança alimentar do planeta:  

 

The Nations accepting this Constitution, being determined to promote the 

common welfare by furthering separate and collective action on their part for the 

purposes of raising levels of nutrition and standards of living of the peoples 

under their respective jurisdictions, securing improvements in the efficiency of 

the production and distribution of all food and agricultural products, bettering the 
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condition of rural populations, and thus contributing toward an expanding world 

economy, (…). 
26

 

 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela Resolução 

2.220-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 16 de dezembro de 

1966, no entanto não se refira de maneira expressa à questão alimentícia, dota de 

significativa importância o direito à vida, ao fazer referência, em seu artigo 6º: “Art. 6º- 

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela 

lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da vida”. 
27

 

Obviamente não se pode conceber a realização plena do direito humano à vida 

sem que as necessidades humanas primárias e fundamentais à própria existência 

humana tenham sido atendidas, sendo tais necessidades: o direito à alimentação, à saúde 

e à habitação. Não podem os Estados eximirem-se da sua obrigação de assegurar a todos 

os indivíduos, sem distinção, os meios primordiais à condição de uma vida digna.  

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 

conjunto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, integram o Bill of Rights (Carta Internacional dos 

Direitos Humanos), prova da indubitável preocupação em tornar juridicamente 

vinculantes as normas nele contidas, através da adoção de meios e de formas de 

proceder que sejam capazes de assegurar, de um modo progressivo e contínuo, a 

igualdade perante os homens e o atendimento das condições básicas ao estabelecimento 

de uma sobrevivência digna para todos os homens.  

É pelas razões supracitadas que o art. 11 do referido instituto dita: 

 

Art. 11 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria 

contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 

sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento. 

2. Os estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de 

toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e 

mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, 

que se façam necessários para: 
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a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 

alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela 

difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma 

dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização 

mais eficazes dos recursos naturais. 

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em 

relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países 

importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. 
28

 

 

A primeira Conferência Mundial de Alimentação, realizada no mês de 

novembro de 1974, foi responsável pela criação da Declaração Universal sobre a 

Erradicação da Fome e da Desnutrição, considerando o direito que tem o homem a não 

padecer desses males um direito inalienável, deslocando o problema da insegurança 

alimentar de uma arena técnica para uma arena mais social e política. 
29

 

Outra importante norma internacional que trata da questão alimentar, instituto 

este que versa expressamente sobre segurança alimentar, é o Pacto Mundial de 

Segurança Alimentar, de 1985, que em seu art. 3º reza:  

 

A realização da segurança alimentar mundial deve ser um objetivo integrante dos 

planos econômicos e sociais. As medidas devem ter por finalidade a consecução 

de três objetivos concretos: produzir um volume apropriado de alimentos, 

aumentar a estabilidade da oferta alimentar e assegurar o acesso aos alimentos às 

pessoas que deles necessitam.  

 

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 faz referência à 

necessidade de realização do direito ao desenvolvimento, que consiste, dentre outras 

prerrogativas, no direito ao acesso irrestrito aos alimentos.  

Em 1996 foi dado um passo ainda maior no que se refere ao direito humano à 

alimentação adequada, a reunião internacional conhecida por “Cúpula Mundial de 

Alimentação”, que teve como conseqüência a aprovação de uma Declaração Mundial de 

Segurança Alimentar, conjuntamente com um Plano de Ação, reforçando o direito de 

todos de terem acesso a uma alimentação adequada, saudável e rica em nutrientes, bem 

como de estar livre do mal da fome.  

Os Estados que se submeteram a esta Declaração assumiram o compromisso 

de realizar esforços para erradicar a fome e reduzir os números da desnutrição humana à 

metade até o ano de 2015, reconhecendo, desta forma, a obrigação que têm de promover 

a segurança alimentar de todos. O referido Plano de Ação da Cúpula Mundial de 
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Alimentação está estruturado em torno dos sete compromissos da Declaração de Roma, 

ditados a seguir 
30

:  

 Garantiremos um ambiente político, social e económico propício, destinado a 

criar as melhores condições para erradicar a pobreza e para uma paz duradoura, 

baseada numa plena e igualitária participação de homens e mulheres, que favoreça 

ao máximo a realização de uma segurança alimentar ao alcance de todos. 

 Implementaremos políticas que tenham como objetivo erradicar a pobreza e a 

desigualdade, melhorar o acesso físico e económico de todos, e a todo momento, a 

alimentos suficientes, nutricionalmente adequados e seguros, assim como à sua 

utilização eficiente. 

 Prosseguiremos políticas e práticas participativas e sustentáveis de 

desenvolvimento alimentar, agrícola, de pesca, florestal e rural, em zonas de alto e 

baixo potencial produtivo, as quais são fundamentais para assegurar uma adequada 

e segura provisão de alimentos a nível familiar, nacional, regional e global, assim 

como para combater as pragas, a seca e a desertificação, considerando o caráter 

multifuncional da agricultura. 

 Esforçar-nos-emos em assegurar que os alimentos e as políticas comerciais 

agrárias e comerciais em geral contribuam a fomentar uma segurança alimentar 

para todos, através de um sistema comercial mundial justo e orientado ao mercado. 

 Empenhar-nos-emos a prevenir e a estar preparados a enfrentar as catástrofes 

naturais e emergências de origem humana, bem como a fazer face ás necessidades 

provisórias e urgentes de alimentos de maneira a que encorajem a recuperação, 

reabilitação, desenvolvimento e capacidade de satisfazer as necessidades futuras. 

 Promoveremos a distribuição e a utilização de investimentos públicos e privados 

para fazer progredir os recursos humanos, os sistemas alimentares, agrícolas, 

piscícolas e florestais duradouros e o desenvolvimento rural em áreas de alto e 

baixo potencial. 

 Executaremos, monitoraremos e daremos prosseguimento a este plano de acção, 

a todos os níveis, em cooperação com a comunidade internacional. 
31

 

Durante a Cúpula Mundial de Alimentação de 2002, cinco anos depois da 

cúpula anterior, firmou-se a nova Declaração sobre o direito humano à alimentação 

adequada e de estar livre da fome, com o intuito de formar-se um grupo de trabalho 

intergovernamental tendo como objetivo, até o final do ano de 2004, construir um 

conjunto de diretrizes voluntárias que guiasse a atuação dos Estados integrantes das 

Nações Unidas a, de uma maneira progressiva, atingir a promoção do direito à 

alimentação adequada, de acordo com o acordo da Cúpula em 1996 e com aquilo que 

foi expresso em seu Plano de Ação. 
32

 

Alguns estudos sobre a importância do Direito Internacional (Keith 1999; 

Hathaway 2002; Neumayer 2005; Hafner-Burton e Tsutsui 2005, 2007) evidenciam 
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uma relação positiva e significativa entre a ratificação de tratados internacionais e a 

proteção de direitos. Sobre a advocacia internacional, Risse, Ropp e Sikkink, em sua 

obra The Power of Human Rights (1999), defendem que redes de advocacia 

internacional contribuem para a difusão dos direitos humanos e promovem mudanças 

positivas na política interna dos países. 
33

Assim sendo, não se pode negar a importância 

dos tratados e da advocacia internacional para promoção e proteção dos direitos do 

homem em nível global.  

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em seu art. 

11, determina que o direito humano à alimentação, além de prover acesso físico e 

econômico ao alimento, tem de garantir que o mesmo seja adequado. Alimentação 

adequada é aquela que exige que o alimento seja: seguro, isto é, livre de substâncias 

nocivas ao ser humano; saudável, ou seja, apto a garantir saúde ao ser humano, portanto 

nutritivo, capaz de suprir carências e, finalmente, aceito em uma determinada cultura. 
34

 

O direito humano à alimentação adequada, assim sendo, abrange o acesso 

físico e econômico a determinado alimento nutritivo, seguro e também saudável, em 

quantidade suficiente, culturalmente aceito, obtido de uma maneira sustentável, sem 

prejuízo da implementação de outros direitos para as gerações presentes e futuras. 
35

 

Não se compreende mais o termo „fome‟, na atualidade, como a carência 

absoluta de alimentos capaz de provocar a morte por inanição. A ausência de quaisquer 

dos nutrientes indispensáveis à vida humana com qualidade pode ser considerada 

fome..
36

 Desta forma, todo ser humano mal alimentado, seja por motivos de 

inacessibilidade aos alimentos ou por hábitos alimentares inadequados.  

As fomes decorrentes de carências nutricionais determinadas são chamadas de 

fomes específicas ou ocultas. De outra forma, quando ocorre a fome total (quantitativa e 

qualitativamente falando), é considerada fome aguda. Há ainda as chamadas fomes 

individuais, quando atingem indivíduos isolados ou fomes coletivas ou sociais, quando 

atingem determinados grupos sociais. As fomes podem ser permanentes, duradouras ou 

ocasionais, temporárias, resultantes de circunstâncias isoladas. 
37
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Quando os documentos internacionais se referem à fome, apesar de não 

excluírem quaisquer de suas espécies, de maneira geral, fazem referência à fome 

coletiva ocasionada por inacessibilidade física ou econômica ao alimento, em 

quantidade e qualidade suficientes para garantir que o ser humano tenha uma vida 

saudável.  

No combate à fome, nem sempre são atendidos todos os elementos do direito 

humano à alimentação adequada, mas apenas a garantia momentânea de alimentos que 

reduzem a possibilidade de morte por inanição ou desnutrição imediata. De maneira 

lamentável, muitas vezes, não se obtém nem sequer a segurança do alimento. 
38

 

É mister observar que a liberação da fome é uma dimensão do direito humano 

à alimentação adequada e, assim sendo, deve ser entendida não apenas como meio de 

subsistência, mas sim como princípio da dignidade humana.   

A fome é uma tragédia em longo prazo e é, muitas vezes, um problema 

previsível. A sua causa direta é geralmente uma falha na plantação ou colheita dos 

alimentos devido a fatores climáticos ou doenças; ou os períodos que sucedem as 

guerras, assim como questões de ordem política. Todavia, muitos outros fatores 

contribuem para o desastre da fome. Muitas vezes, há alimentos em um determinado 

país, mas a distribuição entre as classes sócio-econômicas e em diferentes áreas é 

desigual. A prevenção ou eliminação do problema requer maneiras efetivas de 

transporte dos alimentos e informações procedentes sobre a extensão e a severidade da 

questão. Há, frequentemente, uma falta dessas ações nos países em desenvolvimento. 
39

   

O Comitê dos Direitos Econômico, Sociais e Culturais das Nações Unidas só 

compreende realizado o direito humano à alimentação adequada “quando todo homem, 

mulher ou criança, sozinho ou em conjunto, tem acesso físico e econômico, a todo o 

momento, à alimentação adequada ou aos meios de obtê-la” 
40

.  

O termo “segurança alimentar” tem origem no primeiro pós-guerra, como 

conseqüência da discussão da questão da soberania nacional, defendendo-se, assim, a 

auto-suficiência dos Estados quanto à produção de alimentos, já que um país que se 
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mostra vulnerável nesta seara pode sofrer embargos por motivação política ou militar. 
41

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial surge a incorporação do direito humano à 

alimentação adequada na perspectiva da segurança alimentar, após a Conferência sobre 

Alimentação e Agricultura de Hot Spring, no ano de 1943. A partir de então e até 

meados dos anos setenta, o entendimento sobre o termo segurança alimentar estava 

diretamente relacionado à produção de alimentos, notadamente diante da escassez pela 

qual passaram alguns países, dando considerável espaço às teorias neomalthusianas. No 

final da referida década, com a recuperação da produção de alimentos no planeta, 

passou-se a incorporar o elemento “acesso ao alimento” ao conceito de segurança 

alimentar, considerando esse como indispensável.   

Falar em direito humano à alimentação adequada nos dias de hoje pressupõe o 

entendimento do que a literatura especializada compreende por “segurança alimentar e 

nutricional”, já que, para que um ser humano se encontre em pleno gozo de seu direito 

àquela alimentação, faz-se indispensável que se encontre em um estado de segurança 

alimentar e nutricional. 
42

 

A segurança alimentar, em síntese, abrange dois elementos: a adequação do 

suprimento alimentar e a estabilidade desse suprimento e do acesso ao alimento. Para 

que se possa falar em suprimento alimentar adequado e que ofereça segurança para os 

seres humanos é necessário que o abastecimento alimentar atenda às suas necessidades 

nutricionais, no que se refere à quantidade e à qualidade do alimento, que seja seguro, 

saudável e aceito em uma determinada cultura. 
43

 

A questão da estabilidade do suprimento alimentar implica o chamado 

desenvolvimento sustentável, isto é, o respeito ao meio ambiente e, especialmente, em 

termos sociais e econômicos, que possam garantir o acesso permanente ao alimento de 

qualidade, sem prejuízo do exercício de outros direitos. 
44

 

Para que o exercício do pleno direito à alimentação adequada seja efetivo é 

fundamental, também, a participação de órgãos estatais assim como da comunidade 
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civil na concepção e no executar das políticas públicas de segurança alimentar e 

nutricional. 
45

 

Em 1986 O Banco Mundial definiu o termo segurança alimentar como “o 

acesso por parte de todos, todo o tempo, de quantidades suficientes de alimentos para 

levar uma vida ativa e saudável”.  Levando-se em consideração o referido conceito, a 

segurança alimentar passou a ser abordada preocupando-se com a insegurança alimentar 

decorrente da falta de poder aquisitivo; todavia, sem reduzi-la à auto suficiência 

alimentar; além de também considerar que a questão requer políticas de criação de 

empregos e redistribuição de renda e da riqueza socialmente produzida contribuindo 

dessa forma, para a redução dos índices de pobreza. 
46

 

A Cúpula Mundial de Alimentação de 1996 fixou a meta de erradicação da 

fome em todos os países do mundo e reduzir o número de seres humanos subnutridos 

pela metade até o ano de 2015 e consolidou o seguinte conceito de segurança alimentar:  

 

A Segurança Alimentar, nos níveis individual, familiar, nacional, regional e global, 

é alcançada quando todas as pessoas têm, a todo momento, acesso físico e 

econômico a alimentos inócuos (que não oferecem riscos à saúde ) e nutritivos para 

satisfazer suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida 

ativa e saudável. 
47

 

 

No começo da década de noventa, foi feita uma nova modificação no conceito 

de segurança alimentar que teve como acréscimo a noção de alimento seguro ou não-

contaminado, de qualidade nutricional e tecnológica, balanceamento da dieta e 

informação. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança alimentar 

relaciona-se também com os cuidados no lar, carinho e atenção no ato de alimentar 

outro ser humano, informação, educação e estimulação psicossocial. 
48

 

A água pura, de qualidade, merece destaque como um alimento imprescindível 

à vida humana. Aproximadamente dois terços do corpo humano compõe-se de água 
49

 e 

a sua falta acarreta a morte de um indivíduo adulto em cerca de quatro a sete dias, 
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enquanto sem a ingestão de outros alimentos, o mesmo indivíduo adulto sobrevive entre 

vinte e quarenta dias. 
50

 

A questão do direito à alimentação como fator primordial para o ser humano é 

algo tão relevante que até mesmo a ficção o retrata. Na obra da Literatura Universal 

Ensaio sobre a Cegueira, do aclamado escritor português José Saramago, é abordada a 

emergência de uma epidemia que causa uma repentina cegueira que abate uma cidade 

não identificada, inexplicável e incurável. As pessoas contaminadas por tal doença 

misteriosa são isoladas em condições precárias e dividem-se em dois grupos. Um dos 

grupos fica responsável pelos alimentos, e ao querer que os integrantes do outro grupo 

se submetam a seus caprichos para que tenham acesso aos alimentos, iniciam uma 

verdadeira guerra que leva ao assassinato de seu líder por parte do grupo oponente. 
51

 

É pelas razões supracitadas que não se pode negar a importância e relevância 

da questão do direito à segurança alimentar e nutricional, sua abrangência é jurídica, 

econômica, política e social. O direito à alimentação adequada é um direito de todos os 

seres humanos.  

 

1.2 Caracterização Histórica, Políticas de Desenvolvimento do Brasil e da Índia 

de 1950 a 2000. 

 

Brasil e Índia são dois dos países emergentes que fazem parte do BRICs 

(Brasil, Rússia, Índia e China), termo criado pela Goldman Sachs no ano de 2001 para 

designar países emergentes que possuem características comuns. Os referidos países não 

compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com 

índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Os países do BRICs 

representam 15% dos US$ 60,7 trilhões da economia global, mas Sachs prevê que, em 

20 anos, não só os quatro países podem superar o G-7, como a China pode ter uma 

economia maior que a dos Estados Unidos da América. 
52

 

Como disposto acima, os países do BRICs apresentam situações econômicas e 

de índices de desenvolvimento que se assemelham. Faremos uma breve caracterização 

histórica, a seguir, das políticas de desenvolvimento do Brasil e da Índia, de 1950 ao 

ano 2000 e tentaremos perceber o porquê de tais semelhanças. 
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Sobre a economia brasileira, Celso Furtado em seu artigo “Características 

gerais da economia brasileira”, publicado em 1950 apresenta, de forma condensada, 

alguns dos pressupostos teóricos e várias hipóteses de trabalho que norteariam a 

argumentação do autor em sua obra “Formação Econômica do Brasil”. Na sua primeira 

parte já se pode encontrar referencias à sucessão de ciclos de produtos no 

desenvolvimento da economia do país, ao mecanismo cambial de socialização das 

perdas do setor agroexportador, às tendências para a concentração da renda, aos 

desequilíbrios estruturais ocasionados pela piora na relação de trocas e à lentidão da 

formação no país, tanto do mercado interno quanto “de um autêntico espírito de 

empresa, condição básica do desenvolvimento de uma economia capitalista”. 
53

 

A era Vargas conduziu processos de reformas que puseram o Brasil agrário e 

semicolonial nos passos do desenvolvimento industrial. Getúlio Vargas governou o 

Brasil por duas vezes, a primeira vez foi do ano de 1937 a 1945 (como ditador), da 

segunda vez foi eleito por voto direto e governou de 1951 a 1954. 
54

 Vargas foi adepto 

do ideário nacional-desenvolvimentismo, isto é, a vinculação do interesse nacional com 

o desenvolvimento, ativado pela vontade política concentrada no Estado, de atividades 

econômicas novas, especialmente as industriais, associadas à diversificação do mercado 

doméstico, superando a especialização primário-exportadora e a valorização ufanista 

das riquezas naturais, associada à ideologia da vocação natural (passiva) do país para 

exploração primária de suas riquezas. 
55

 

Na campanha presidencial de 1950, Vargas afirmava defender o retorno ao que 

chamara de “um nacionalismo econômico moderado, mas eficiente”, que não deveria 

envolver, doutrinariamente, uma recusa à “cooperação internacional” para o 

financiamento de investimentos básicos. Em 1951 propôs a constituição da Petrobrás, 

proposta esta que foi formulada por sua Assessoria Econômica e apresentada ao 

Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano. A idéia inicial previa uma companhia 

mista, perdendo esta característica depois das emendas legislativas empolgadas pela 

campanha nacionalista. O projeto original da Petrobrás pode ser encarado, de maneira 

precisa, como um símbolo do projeto de desenvolvimento esboçado pelo segundo 

                                                 
53

 FURTADO, Celso. Características gerais da economia brasileira. Rev. Brasileira de Economia, v. 4, 

n. 1, p. 7-33, mar. 1950; O desenvolvimento econômico (ensaio de interpretação histórico analítica). 

Economica Brasileira, v. 1, n. 1, p. 3-23, mar. 1955. 
54

 “Getúlio Vargas”. In: Nova Enciclopédia Barsa. 6. ed. São Paulo: Barsa Planeta Internacional Ltda., 

2002, vol 14, p. 304-306. 
55

 BASTOS. Pedro Paulo Zahluth. A Construção do Nacional-Desenvolvimentismo de Getúlio Vargas 

e a Dinâmica de Interação entre Estado e Mercado nos Setores de Base. EconomiA, Selecta, Brasília 

(DF), v.7, n.4, p.239–275, dezembro 2006.  



35 

 

governo de Getúlio Vargas: recorrer a recursos externos sem comprometer o controle 

(ou perdendo o menor controle possível) sobre a destinação dos recursos, buscando 

orientá-la segundo finalidades internas de desenvolvimento. 
56

A Petrobrás é nos dias 

atuais uma das maiores empresas do Brasil e símbolo do desenvolvimento nacional.  

Em relação à questão energética, o Banco Mundial entendia que o programa 

nacionalizante de Vargas era vulnerável e que ia de encontro às concepções e interesses 

dos bancos financiadores. O problema do programa nacionalizante de Vargas era que 

parte importante da expansão imaginada do setor elétrico dependia de recursos a serem 

adquiridos por meio da chamada “cooperação internacional”, ou seja, não por meio do 

estímulo às empresas estrangeiras e sim pela barganha de recursos transferidos junto ao 

Banco Mundial. O primeiro empréstimo dado ao Brasil pelo Banco Mundial foi à 

LIGHT, em 1949, a partir daí outros mais se sucederam. 

Vargas conseguiu financiar com recursos públicos externos a siderurgia do 

país, no começo dos anos quarenta. Nos anos 1950, tentaria repetir, com sucesso bem 

menor, a barganha que resultara na constituição da CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional), enquanto eram preparados os projetos para a constituição da Petrobrás e da 

Eletrobrás, sobretudo, com recursos locais.  

O governo de Getúlio Vargas apresentava as seguintes características do  

nacional-desenvolvimentismo: anti-liberalismo, ou seja, pela crença de que o mercado 

não se mostra capaz de auto-regulação sem crises econômicas e sociais graves e 

recorrentes; pelo oportunismo nacionalista, isto é, a identificação de oportunidades de 

promover barganhas externas que atendessem a finalidades nacional-

desenvolvimentistas e que fossem orientadas para a maximização dos interesses 

nacionais; e finalmente, a capacidade de adaptação a circunstâncias históricas 

cambiantes. 
57

 

O governo de Juscelino Kubitschek sucedeu a Era Vargas e é lembrado como 

de grande desenvolvimento, incentivando o progresso econômico do país por meio da 

industrialização. O governo Kubitschek foi marcado por grandes obras e mudanças. As 

principais foram: o Plano de Metas, que estabelecia 31 objetivos para serem cumpridos 

durante seu mandato, otimizando, principalmente, os setores de energia e transporte 

(com 70% do orçamento), indústrias de base, educação e alimentação. Os dois últimos 
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objetivos não foram alcançados. Durante seu governo foi criado o Grupo Executivo da 

Indústria Automobilística (GEIA), implantando várias indústrias de automóvel no 

Brasil. Houve também a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a expansão 

das usinas hidrelétricas para obtenção de energia elétrica, com a construção da Usina de 

Paulo Afonso, no Rio São Francisco, na Bahia e das barragens de Furnas e Três Marias, 

assim como a criação do Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval (GEICON) 

e a abertura de novas rodovias, como a Belém-Brasília, unindo regiões até então 

isoladas entre si, a criação do Ministério das Minas e Energia, expandindo a indústria do 

aço, a criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

além da fundação de Brasília. 
58

 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada pela Lei n
o
 3.692 

de 15 de dezembro de 1959 durante o governo de JK, foi uma forma de intervenção do 

Estado no Nordeste que tinha como objetivo a promoção e a coordenação do 

desenvolvimento da região. A criação da Sudene foi resultada da percepção de que, 

mesmo com o processo de industrialização, a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul 

do Brasil era crescente. Tornava-se necessário, dessa forma, existir uma intervenção 

direta na região, guiada pelo planejamento, entendido como único caminho para o 

desenvolvimento. 

A Sudene foi criada como uma autarquia subordinada diretamente à 

Presidência da República, cabendo a sua secretaria executiva a Celso Furtado. Entre 

1959 e 1964, Celso Furtado foi responsável pela estratégia de atuação do órgão, 

definida a partir do diagnóstico apresentado em sua obra “A operação Nordeste”, de 

1959. A partir de 1964 a Sudene foi incorporada ao novo Ministério do Interior, e sua 

autonomia, seus recursos e objetivos foram enfraquecidos e deturpados. O órgão foi 

fechado no ano de 2001 por ter sido alvo de denúncias de que estava favorecendo 

clientelas. De acordo com a análise do sociólogo Francisco de Oliveira, órgão criado 

para diminuir as diferenças entre o Nordeste e o Sul-Sudeste, a Sudene falhou. O 

número de empregos criado nas indústrias não foi suficiente para resolver os problemas 

estruturais da região, os padrões de miséria foram mantidos, e não cessaram as 

migrações. Em relação ao problema da concentração de renda, nada mudou. 
59
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Nos anos cinqüenta, na Índia, o país se encontrava amparado por uma 

Constituição. Os indianos não mais estavam submetidos ao jugo inglês, seu país se 

tornara independente. Foi na década de cinqüenta que a Índia começou o seu 

desenvolvimento e se tornou uma democracia. As primeiras eleições gerais da Índia que 

contemplaram o sufrágio universal ocorreram no inverno de 1951/52. Nehru, “o 

herdeiro escolhido por Gandhi”, procurou criar um país moderno e livre, uma nação que 

repudiasse a sua herança colonial. 
60

 

Nehru defendia que a Índia deveria se tornar um Estado secular, ou seja, a 

religião deveria estar desassociada do Congresso, sua influência era de cunho socialista. 

Ao contrário do secularismo americano, que procurava manter uma barreira entre a 

igreja e o Estado, o secularismo indiano procurava se engajar com as várias religiões 

existentes na Índia. A nova constituição tinha como princípios diretivos não apenas o 

direito fundamental à propriedade privada, mas um compromisso com a justiça 

econômica, através da distribuição de recursos materiais do país de forma que houvesse 

a promoção do bem-comum e uma distribuição igualitária da riqueza.  

Nos anos cinqüenta, o sistema político na Índia confiava o seu funcionamento 

efetivo à colaboração entre a liderança de Nehru e as conexões com os „chefes‟ dos 

partidos. A influência de Nehru pôde ser vista nos serviços de administração, no 

exército e no legislativo. 
61

 

Após a sua independência, a Índia assumiu uma estratégia que se baseava no 

planejamento centralizado socialista, tendo como meta a auto-suficiência. A década de 

cinqüenta foi marcada pela política de substituição de importações, houve uma restrição 

dos investimentos externos e das importações para promover a proteção da indústria 

local. 
62

 

No ano de 1956 houve o processo de reorganização da Índia, a Comissão de 

reorganização dos Estados. O país foi então dividido em quatorze estados tendo como 

base a língua falada. O estado de Kerala, por exemplo, foi estabelecido como região 

daqueles que falam o malayam. A questão da diversidade lingüística na Índia pode ser 

                                                 
60

 METCALF, Bárbara; METCALF, Thomas R. A Concise History of India. Edinburgh, UK:  

Cambridge University Press, 2002, p. 227-259.  
61

 id.  
62

 FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. A Índia e a metáfora do tigre. Política Externa, 

Panorama para o Séc XXI: Índia, China e Angola. São Paulo: Paz e Terra, vol. 17 nº 1 p. 23-33, 

jun/jul/ago 2008. ISSN 1518-6660.   



38 

 

percebida inclusive nos dias de hoje, embora haja o predomínio do hindi e do inglês, o 

país tem quatorze línguas oficiais. 
63

 

O governo de Nehru procurou isentar do processo de reorganização duas das 

antigas províncias, Bombain e Punjab. Embora Bombain tivesse duas regiões 

linguisticamente demarcadas, a dos falantes do gujarati no norte e a dos falantes do 

marathi no sul, seu centro metropolitano continha uma população mista; os gujarati 

dominavam o comércio e a indústria enquanto a maioria dos marathi era da classe 

operária. O desejo de manter a velha estrutura se tornaria abalado. Instigados pelas 

mudanças realizadas nos demais estados, dois novos partidos políticos demandaram a 

criação de um estado marathiano. Depois de várias lutas seguidas de mortes em 

Bombain, a separação dos guajarat dos maharashtra finalmente aconteceu no ano de 

1960, tendo como capital a cidade de Bombain, que teve seu nome mudado para 

Mumbai. 
64

 

A região de Punjab apresentava um problema de proporções ainda maiores. 

Além de a região ser o lar dos falantes do punjabi e do hindi, o local também abrigava 

uma comunidade religiosa, a dos Sikhs. Os Sikhs dominavam a porção do estado que 

abrigava os falantes do punjabi e através de seu Akali Dal, organizaram uma campanha 

para a criação de um estado à parte, o Punjabi. Nehru não era favorável à criação de um 

estado baseado em convicções religiosas. Após a morte de Nehru, ocorreu uma 

reorganização por razões lingüísticas e não religiosas, com a formação no ano de 1966 

de um estado formado pelos falantes do punjabi. Em relação aos Sikhs, sua situação 

permaneceu sem solução e voltou a atormentar o governo nos anos oitenta.  

Questões territoriais seguintes foram resolvidas através do uso da força. A 

saída dos ingleses do país deixou intacto o pequeno enclave colonial de franceses e de 

portugueses. A França foi persuadida a devolver o território de forma pacífica, 

localizado na cidade de Pondicherry. Os portugueses resistiram, mas finalmente em 

1959 o exército de Nehru tomou a região de Goa e incorporou a Gujarat e à União 

Indiana. Essas antigas colônias permanecem como estados independentes com suas 

características distintas.  

Entre as décadas de quarenta e cinqüenta o socialismo ganhou espaço na Índia. 

No final dos anos cinqüenta já não havia mais os chamados barões do campo, cujas 
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terras que possuíam datavam dos primeiros anos coloniais. Apesar da tentativa de 

reforma agrária, as castas donas de terras controlaram as eleições e tomaram para si os 

fundos de desenvolvimento que seriam para a reforma agrária. Na realidade, não se 

conseguiu reduzir a desigualdade de renda e a pobreza no país. 
65

 

Na década de sessenta o ano de 1964 foi decisivo para o Brasil, os militares 

assumiram o poder. Estava configurado um quadro político, econômico e social de 

exacerbação do período 1961-1964. As disputas entre partidos, a polêmica entre os 

Poderes Legislativo e Executivo, as greves, a inflação e as conspirações revelam a 

relação estreita entre os elementos citados e sua contribuição para o desfecho militar.  

No período anterior mais próximo ao Golpe de 64, representantes do partido 

UDN (União Democrática Nacional), que era formado por progressistas e por 

conservadores ortodoxos, uniram-se a segmentos militares visando orientar a política 

externa para um alinhamento com os Estados Unidos, sem as restrições previstas pelo 

Executivo à participação do capital externo. A Doutrina de Segurança Nacional (DSN), 

elaborada pela Escola Superior de Guerra (ESG), configurava como pano de fundo e 

enfatizava um certo modelo de desenvolvimento econômico. Aos militares restava 

assegurar a sua coesão interna e garantir o apoio dos empresários. 
66

 

A criação do IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e do IBAD 

(Instituto Brasileiro de Ação Democrática) por militares, políticos e empresários 

representava uma oposição às estruturas populistas, tratava-se de um complexo que se 

transformava num verdadeiro partido da burguesia e seu estado-maior para a ação 

ideológica, política e militar. O Golpe de 64 teve, assim sendo, uma reordenação dupla. 

De um lado havia a repressão aos movimentos populares; de outro afirmava a 

hegemonia do capital monopolista sobre os demais segmentos.  

Sob o ponto de vista estritamente econômico, o golpe de 64 não representou 

qualquer mudança radical, sendo responsável por promover o aprimoramento e a 

consolidação do modelo que vinha sendo implantado desde 1955. Desta forma, o apoio 

e o favorecimento à grande empresa eram seu foco e o arrocho salarial a sua estratégia; 

o combate à inflação se apresentava como sua justificativa legitimadora. A busca pelo 

chamado „milagre econômico‟ era o que buscavam como resultado.  
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Entre os anos de 1962 e 1967 o Brasil sofreu com a recessão econômica. O 

golpe surge como uma ação “profilática” no sentido de conter a mobilização social 

causada pelo arrefecimento econômico. Em relação ao financiamento interno da 

acumulação, foi adotada a “mágica fórmula” do arrocho salarial, uma vez que as formas 

clássicas de superação das crises capitalistas são: a concentração das empresas e do 

capital, o enfraquecimento dos sindicatos e a exploração do trabalhador.  

A insatisfação com o regime militar e suas eclosões autoritárias era 

manifestada através dos movimentos de “rebeldia”, tais como a Frente Ampla, o 

movimento estudantil e as greves dos trabalhadores. O Ato Institucional nº 5, o AI-5, foi 

estabelecido para pôr um fim em tais movimentos revolucionários, o Ato suspendia 

todas as garantias constitucionais e individuais, sem prazo para sua vigência. Em 

resposta à intransigência e repressão do governo militar, no ano de 1969 tiveram início 

de maneira efetiva as práticas de guerrilha urbana e rural, as quais perdurariam por mais 

cinco anos, inspiradas na teoria dos focos de Régis Debray e exemplificada pela ação de 

Che Guevara na Bolívia. 
68

 

Na Índia a década de sessenta representou o período da invasão chinesa em 

razão de Nehru ter tentando, sem sucesso, expulsar os chineses da região norte da 

Kashmira, Aksai Chin, local que os ingleses reivindicavam para se tornar território 

indiano na época da colonização. Os chineses não deixaram a região e tal acontecimento 

fez com que a Índia se aliasse aos Estados Unidos por determinado período.  

A partir dos anos sessenta houve um forte apoio ao desenvolvimento da 

indústria, diferentemente do que ocorreu na década anterior, quando os investimentos se 

davam no âmbito da agricultura, o que fez com que esse setor da economia não 

prosperasse tanto. Com o desenvolvimento econômico veio o compromisso de afastar as 

barreiras que dificultavam a garantia dos direitos das mulheres no país. Pela primeira 

vez na História, elas tinham o direito ao voto. Mas na prática estavam longe de ter os 

mesmos direitos que os homens. 
69

 

Como resultado da invasão chinesa, a política externa da Índia se encontrava 

em ruínas, além da sua produção de alimentos estar estagnada e começar a declinar. Em 

1965, um ano após a morte de Nehru, o país vivenciou uma série de crises, uma em 

especial referente a questões lingüísticas. No final da década de sessenta, Indira Gandhi 
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assume o poder no país e promove uma divisão no Congresso para garantir a sua 

sobrevivência política, e o partido do Congresso, que já vinha perdendo seu prestígio, 

sofreu um declínio significativo.  

Indira Gandhi teve de enfrentar em seu governo uma situação econômica 

crítica, um declínio de 19% na produção de grãos em apenas um ano devido à seca de 

1966. Indira Gandhi, então, abandonou o foco à indústria e investiu na agricultura para 

aumentar a produção de alimentos, ao contrário do que fizera seu pai, Nehru. A 

preocupação com o problema da fome fez com que o país buscasse uma aliança com os 

Estados Unidos e desvalorizasse sua moeda, a rúpia, além de adotar uma nova estratégia 

de agricultura pioneira da American Ford Foundation. O pacote incluía a utilização de 

uma nova variedade de sementes desenvolvida no México e nas Filipinas, o uso de 

fertilização química e de uma irrigação melhorada. Essa foi a chamada “green 

revolution”, ou revolução verde, e foi responsável por um aumento de mais 26% na 

produção de alimentos e de 9% na renda nacional. Até mesmo a indústria começou a 

crescer e o país conseguia alimentar sua população que crescia mais de 2% ao ano. 

Apesar do sucesso da revolução verde na década de sessenta, a década seguinte não 

apresentou o mesmo êxito para essa revolução e o mesmo pode-se dizer do governo de 

Indira Gandhi.
 70

 

Os anos setenta foram marcados por uma crise mundial do petróleo. O Brasil, 

ainda sob impulso do milagre econômico, posterga os efeitos desta primeira crise do 

petróleo fazendo uso de reservas cambiais e, em seguida, empréstimos internacionais 

para equilibrar sua balança comercial deficitária. Porém o milagre econômico começa a 

entrar em declínio. Os trabalhadores recebiam salários baixíssimos e as condições de 

trabalho eram precárias. A reação popular ante tais acontecimentos se apresentou de 

maneira explosiva: entre os anos de 1974 e 1976, o Rio de Janeiro e São Paulo foram 

sacudidos por violentos quebra-quebras de ônibus e trens. A cada avanço das 

manifestações populares, correspondiam recuos extremamente autoritários por parte do 

governo.  

A população estava descontente com o governo dos militares e estes tentavam 

granjear o apoio popular. No ano de 1977, a crescente representatividade do MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro), reforçada pelas eleições municipais de 1976, 

caracterizava uma ameaça significativa para os setores de “linha-dura”, já que 
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anunciava a possibilidade da perda de controle pelo governo da maioria dos 

parlamentares. Também no ano de 1977 houve uma modificação no Poder Judiciário, 

tendo como principal objetivo retirar a competência da Justiça Civil para julgar qualquer 

crime militar.  

O ano de 1978 marcou o final do AI-5, o que propiciou maior organização das 

oposições, ao repor algumas liberdades legais, tais como o fim da censura à imprensa, 

prisão somente com acusação formal, o instituto do habeas corpus e a redução dos 

mecanismos excepcionais de controle do Executivo sobre o Congresso. O MDB e seus 

aliados, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil) e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa), a partir de suas posições 

de autoridade na sociedade civil enfrentavam o Estado. No tocante aos movimentos 

populares, estes exacerbados pelo recrudescimento da crise econômica e contando com 

novas formas de organização tendia a superar a dicotomia até então presente entre as 

políticas de base e a formal, fortalecendo a oposição ao regime ditatorial. 
71

 

No final da década de sessenta a Índia, assim como o Brasil, era governada por 

um representante autoritário, Indira Gandhi, determinada a ser senhora de si e do país. 

Foi neste mesmo período que em estados como West Bengal e Kerala os partidos 

Comunistas assumiram o poder. O estado de Kerala embarcou em um plano próprio de 

desenvolvimento, o que faria do estado no final do século XX a única região da Índia a 

praticamente banir o analfabetismo e a promover a igualdade entre homens e mulheres.  

O começo da década de setenta foi um período de estagnação da economia 

acompanhado de revoltas populares. Também nessa época o governo se aliou à União 

Soviética, desfazendo os laços com os Estados Unidos, promovendo a nacionalização 

das companhias de seguro e invadiu Paquistão, a guerra resultou na rendição do exército 

paquistanês. A Senhora Gandhi precisava se manter no poder e criaria todas as 

estratégias possíveis para garantir o apoio popular.   

Em 1971, segundo uma pesquisa da época, cerca de 38% da população rural 

do país e de metade da população urbana não tinha emprego e vivia abaixo do nível de 

destituição baseada no valor calórico que um ser humano deve consumir. A situação 

piorou durante a crise energética mundial de 1974. No ano seguinte, Indira Gandhi 

                                                 
71

 MENDONÇA, Sonia Regina de; FONTES, Virginia Maria. História do Brasil recente: 1964-1992.  5. 

ed., São Paulo: Ática 2006. (Série Princípios).  

 



43 

 

decretou estado de emergência após a eleição de 1971 que a havia garantido no poder 

ter sido considerada inválida por práticas de corrupção. 
72

 

Em 1977 um representante acético da casta dos brâmanes assumiu o poder 

como Primeiro Ministro não-congressista da Índia e governou por apenas dois anos, 

Moraji Desai. Desai foi eleito com argumentos de defesa das liberdades civis, dos 

direitos fundamentais e do Poder Judiciário. Durante o seu governo a produção de 

alimentos alcançou o recorde de 126 milhões de toneladas entre 1977 e 1978 e 131 

milhões entre 1978 e 1979. No entanto os opositores do Primeiro Ministro no 

Congresso o forçaram a renunciar em favor de Charan Singh, o primeiro representante 

não-brâmane da Índia. 
73

    

O início dos anos oitenta no Brasil marca a volta da sociedade civil a ter papel 

de protagonista na política do país após um prolongado jejum, era a campanha pelas 

diretas-já. Mesmo tendo sido derrotada no Congresso a emenda constitucional com a 

proposta de eleição direta para Presidente da República, a pressão popular influencia no 

processo sucessório. Tancredo Neves, candidato civil e de oposição, ao cabo de 

articulações em que pesou o capital político obtido nas ruas, é eleito de forma indireta, 

pondo fim então a mais de duas décadas de ditadura militar. 
74

  

Em 1982 houve uma eleição em que pela 1ª vez em vinte anos, os 

governadores seriam eleitos pelo voto direto, no entanto os eleitores estavam obrigados 

a votarem em candidatos da mesma chapa, uma estratégia do governo para obter mais 

votos de prefeitos e vereadores. Do ponto de vista estritamente numérico, o governo 

venceu, mas a oposição PMDB e PDT pôde falar em “vitória moral”. Estavam abertos 

os caminhos para as diretas-já. 
75

 

O movimento pelas diretas-já levou às ruas milhares de pessoas, estima-se que 

entre janeiro e abril este número tenha sido de 5 milhões de pessoas. Na Câmara, em 25 

de abril de 1984, a emenda das diretas não passou. Assim sendo, Tancredo Neves, 

candidato preferido das diretas, seria candidato à Presidência da República em uma 

eleição indireta, tendo como seu vice, José Sarney. A eleição de Tancredo Neves foi 

resultado de um acordo com os militares de que esses não sofreriam represálias por 
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parte daqueles que se considerassem vítimas da repressão nas duas décadas de regime 

ditatorial. 
76

 

Com a morte de Tancredo, o vice, Sarney, assume a Presidência. O país sofria 

com a inflação elevada, no ano de 1986 o índice assustou o governo ao passar dos 

500%, numa projeção atualizada. Sarney, presidente produto da ditadura e 

desacreditado por muitos, precisava conter o fantasma da inflação. Economistas de 

renome, tais como, Chico Lopes, Pérsio Arida, André Lara Resende, João Manoel 

Cardoso de Melo, João Sayad, Montoro e Luiz Gonzaga Belluzo foram convocados 

para apresentarem uma solução ao problema. Embora defendessem estratégias 

diferentes e não houvesse um consenso entre eles em relação à proposta do 

congelamento de preços defendida por Chico Lopes, defendiam um ponto em comum: 

eram contra as políticas recessivas receitadas pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional). 
77

      

O Plano Cruzado foi divulgado em 28 de fevereiro de 1986, resultado de uma 

mescla das propostas dos economistas consultados pelo governo, dentre elas estavam: a 

mudança da moeda, o congelamento de preços e um abono salarial. A inflação 

despencou e subiu a popularidade de Sarney. O plano agregava uma solução 

progressista, além de pôr fim à inflação, promover a justiça social através da 

redistribuição da renda. Todavia, a situação mudou, do frenesi do consumo o país deu 

um salto para a crise do abastecimento. A economia, que voltara a crescer com vigor em 

1985 depois da recessão dos primeiros anos da década, encontrava-se, então, 

superaquecida. 
78

 

A solução encontrada pelo governo para pôr fim à crise do Plano Cruzado foi a 

implantação de um novo plano, o Cruzadinho, que consistia basicamente em um 

empréstimo compulsório sobre os combustíveis, carros e viagens internacionais, com o 

objetivo de frear o consumo e criar um fundo de investimentos. Às vésperas das 

eleições de novembro, Sarney não queria perder sua popularidade e manteve o 

congelamento de preços, como resultado seu partido, o PMDB, ganhou o governo de 

todos os estados (menos Sergipe) e obteve maioria na Câmara e no Senado. Uma 

semana após o pleito, o governo pôs um ponto final no Cruzado, elevando os impostos 

indiretos sobre produtos, tentando expurgar do índice oficial o decorrente aumento de 
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preços e liquidando com o congelamento. Como resultado dessa ação por parte do 

governo, a inflação disparou e em 1987 foi decretada a suspensão do pagamento dos 

juros da dívida externa em razão de o país ter queimado suas reservas de dólares com 

importações para manter o abastecimento no ano anterior. No mesmo ano de 1987, com 

o efeito da moratória, Funaro, o último pai do Cruzado no governo, deixou o Ministério 

do Planejamento. 
79

 

A Assembléia Constituinte havia acabado de ser instalada quando o Cruzado 

perdeu de vez as suas forças. Em 1988, a Constituição Federal foi finalmente 

promulgada em 5 de outubro, após dois anos de Nova República regidos por uma Carta 

elaborada por um regime autoritário. A nova Constituição privilegiava a defesa dos 

direitos individuais, além de introduzir direitos trabalhistas como a jornada semanal de 

44 horas e a licença maternidade de quatro meses, até então inexistentes. Nesse mesmo 

ano de promulgação da nova Carta Magna, o país sofria com os altos índices de inflação 

que novos planos como o Plano Bresser e o Plano Verão não conseguiram conter. 
80

 

Em 1989 o Brasil teve a sua primeira eleição direta para Presidente desde 

1960. Os dois candidatos mais votados e que disputaram o segundo turno foram Lula e 

Fernando Collor, este produto da ditadura, aquele produto do novo sindicalismo. Collor 

atraiu o apoio de parcela das forças conservadoras venceu a eleição. De acordo com o 

cientista político André Singer, “Em países de forte desigualdade social, como o Brasil, 

sempre há um espaço aberto para o surgimento de uma direita populista”.  
81

  

Em 1980, o Partido de Indira Gandhi retoma o poder na Índia. Três anos 

depois, em 1984, Indira Gandhi é assassinada pelos Sikhs, neste mesmo ano ocorre um 

conflito em Punjab e mais de mil pessoas são mortas e a ordem na região só será 

restaurada nos anos noventa. O filho de Indira, Rajiv Gandhi, torna-se Primeiro 

Ministro. O governo de Rajiv não foi centralizado como o de sua mãe, ele tentou fazer 

uma conciliação entre os partidos políticos regionais e não-Congressistas, além de abrir 

o país para o sistema capitalista mundial. 
82

 

Na década de oitenta, a participação do país no mercado internacional havia 

caído de 2,5 %, em razão da independência, para 0,5%; as taxas de crescimento se 
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encontravam na casa dos 3,5% e o crescimento populacional em 3,1%. Durante esta 

década, os empréstimos de fontes estrangeiras foram o auxílio para o crescimento da 

economia, todavia com pressão sobre a balança de pagamentos. No final da década, 

várias medidas foram responsáveis pela liberalização econômica. O objetivo de tais 

medidas era o afastamento de regulamentações diretivas, priorizando os incentivos de 

mercado e instrumentos indiretos de políticas de preferência e controles físicos diretos.  

Nos anos oitenta o PIB era 3,6 ao ano no período de 1965 -1980, passando para 5,5% 

em 1980-1990. Embora esse crescimento fosse acompanhado por fortes desequilíbrios 

macroeconômicos, culminado com uma crise nos primeiros anos da década de noventa. 

83
     

O período de governo de Janata Dal foi marcado pela interconexão entre as 

classes, religiões e tensão entre os gêneros, que persistiriam durante toda a década, além 

de concessões que foram tidas como inapropriadas para os muçulmanos e integrantes 

das caixas baixas.  

Em 1991 Rajiv Gandhi foi assassinado por uma mulher-bomba provavelmente 

membro do grupo terrorista Tamil Tiger. A morte de Rajiv pôs um fim a quarenta anos 

de poder sobre a Índia pela família Jawaharlal Nehru. Os Nehrus serão, por fim, 

lembrados por seu papel na transição para a independência e pela consolidação da Índia 

como uma poderosa nação democrática. 
84

 

Em 1990 Fernando Collor assumiu a Presidência do Brasil. Seu governo foi 

marcado por uma insatisfação que iria dos Congressistas à população como um todo. 

Durante seu mandato o país atravessou um período de inflação altíssima, de quase 

5.000% que o Plano Collor em suas duas versões, incluindo o congelamento de preços e 

salários, a reintrodução do Cruzeiro, o aumento dos impostos, o corte de subsídios e o 

polêmico confisco da poupança, não conseguiu conter. 
85

   

No ano de 1992, o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, acusou-o de 

encabeçar um esquema de corrupção sem precedente que teria levantado cerca de US$ 1 

bilhão, segundo estimativa da Polícia Federal. Por iniciativa de parlamentares do PT foi 

obtido o número necessário de assinaturas para a instalação de uma Comissão 
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Parlamentar de Inquérito (CPI). Concluída no final de agosto de 1992, a CPI apresentou 

seu relatório final que considerava que o então Presidente Collor era passível de 

indiciamento em cinco crimes: prevaricação, defesa de interesses privados no governo, 

corrupção passiva, estelionato e formação de quadrilha. A partir da conclusão, foi feito 

um pedido de afastamento do Presidente. Em 29 de setembro, uma votação na Câmara 

autorizou a abertura do processo de impeachment. Após a renuncia de Collor, seu vice, 

Itamar Franco assumiu a Presidência em 2 de outubro de 1992. 
86

 

Ao assumir o poder, Itamar que era tido como um político de idéias 

estatizantes e contrário ao processo em curso de abertura na economia, tratou de mostrar  

que seu governo não se oporia à política de privatizações, um dos pilares do liberalismo 

de Collor, nem a acordos com o FMI. A inflação estava fora de controle, herança do 

governo anterior, e a dificuldade econômica podia ser medida pela troca constante de 

Ministros da Fazenda. Em 21 de maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso se torna 

Ministro da Fazenda e no mês seguinte à sua posse anunciaria medidas que no máximo 

evitariam a superinflação, tratava-se de cortes orçamentários apresentados no Plano de 

Ação Imediata (PAI), nada que fosse capaz de reverter a situação. 
87

      

Ao final de 1993 foi apresentado o Plano Real responsável pela vitória de FHC 

nas eleições de 1994. O Plano Real só viria a ter a sua nova moeda, o Real, em 1 de 

julho de 1994. Em 1993 foi apresentada a Unidade Real de Valor (URV), indexador 

estável e embrião da futura moeda. Ainda no governo de Itamar foi aprovado o Fundo 

Social de Emergência (FSE), medida adotada para garantir o sucesso do Plano Real, 

tratava-se de uma flexibilização do Orçamento, de modo que uma parte da receita 

vinculada a gastos específicos pudesse ter outra finalidade, como aliviar a pressão fiscal. 

88
   

Após o lançamento do Real a inflação caiu de mais de 50% ao mês para menos 

de 7%. A população aprovou de imediato a nova moeda que começou valendo mais que 

o dólar. A sobrevalorização cambial só se revelaria como um problema mais tarde, mas 

naquele período de campanha eleitoral tudo o que importava é que o país tinha uma 

moeda forte e estável. 
89

 

                                                 
86

 id. 
87

 PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil no Século 20: (1980-2000). 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 

2009. (Folha Explica).   
88

 id. 
89

 id. 



48 

 

Com o sucesso do Plano Real, FHC é eleito presidente, derrotando Lula nas 

eleições de 1994. De acordo com Reinaldo Gonçalves, durante o governo FHC ocorreu 

um fato único na História do Brasil, e muito provavelmente no mundo; o país deu um 

“salto quântico” de desnacionalização entre 1995 e 2000, visto que a participação no 

capital estrangeiro no valor da produção aumentou de 13% para 25%, não havendo 

registro na História de uma experiência de desnacionalização econômica tão 

significativa. 
90

 

O governo FHC pode ser dividido em dois períodos que não coincidem 

inteiramente com os mandatos. O primeiro durou até meados de 1997, quando a crise 

mundial atingiu o Brasil. O segundo, a partir de então, foi tomado por crises. Não 

bastassem as dificuldades econômicas, o Presidente enfrentaria ainda a ameaça de 

ruptura da base governista e a radicalização do MST. A crise na aliança que 

desequilibrou a base de sustentação de FHC no Congresso foi constituída pelo PFL e 

pelo PMDB por conta de uma disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Quanto 

ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em abril de 1996, 19 

trabalhadores ligados ao movimento foram mortos em Eldorado dos Carajás, no Pará. O 

massacre teve ampla repercussão e, um ano depois do ocorrido, o MST levou 50 mil 

pessoas a Brasília, numa manifestação de protesto à política para o setor. 
91

   

No que se refere à questão agrária, a questão está longe de ser resolvida, no 

entanto o balanço do governo FHC indica um avanço. Entre 1995 e 2001, mais de 300 

mil famílias foram assentadas, 50% mais do que nos 30 anos anteriores. 
92

 

Outros indicadores sociais mostraram igualmente melhoras nos anos FHC, 

com exceção dos dados sobre pobreza e distribuição de renda. O setor de saúde teve 

aumento de verbas. O programa de combate à AIDS obteve reconhecimento mundial. A 

mortalidade infantil diminuiu de quase 40 para pouco mais de 30 mil nascimentos, entre 

1994 e 2000, segundo o IBGE. 
93

 

Na educação, cresceu o número de crianças com acesso ao ensino. Passou de 

85%, em 1989, para 97%, em 2001, a porcentagem de crianças entre sete a catorze anos 
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que estão na escola. O índice de analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos teve 

uma redução de mais de 17% para menos de 14% entre 1992 e 1999. 
94

 

Quanto aos números da pobreza e da distribuição de renda, esses não foram 

satisfatórios. O Plano Real ao pôr fim à inflação, beneficiou as camadas de menor poder 

aquisitivo da população, os que mais perdiam com a alta dos preços, já que não tinham 

como proteger suas economias da desvalorização diária. O número de pobres diminuiu 

de quase 60 milhões em 1993, para 53 milhões em 1994, todavia o desemprego dobrou 

e a concentração de renda, uma das características históricas da sociedade brasileira, 

continuou no mesmo patamar, o sexto mais alto do planeta. 
95

 

Em 1997, o déficit anual da conta corrente do balanço de pagamentos em 1997 

superou os 30 bilhões de dólares, enquanto o valor das exportações foi de 

aproximadamente 50 bilhões, e o das importações, de 62 bilhões. Metade das 

importações eram pagas com o endividamento externo, e o Brasil se contentava com 

uma taxa de crescimento que praticamente igualava a do aumento da população. Grande 

parte do endividamento financiava o consumo, e para tranqüilizar os especuladores 

vultuosas reservas de câmbio eram mantidas e elevadas taxas de juros eram pagas. Tudo 

isso se traduzia em declínio da poupança e em risco de ingovernabilidade que só tendia 

a crescer; éramos cada vez mais dependentes de recursos externos, segundo Celso 

Furtado. 
96

   

De acordo com João Sayad “... o núcleo do governo Fernando Henrique 

Cardoso foi tomado por xiitas do neoliberalismo.” 
97

 Sayad fez uma alusão aos xiitas, 

grupo de muçulmanos que prefere uma interpretação mais rígida do Alcorão, para se 

referir ao radicalismo daqueles neoliberais que tomaram o governo de FHC.  

O perfil econômico do país mudou nos oito anos de governo FHC. A venda 

das estatais, como a Vale do Rio Doce, redeu mais de US$ 90 bilhões e praticamente 

tudo o que foi arrecadado com o programa de privatização serviu para quitar parte do 

passivo criado pela política cambial. O governo era o maior devedor do país e 

aumentava sua dívida cada vez que os juros subiam para segurar a cotação do real. Os 

juros no Brasil chegaram a ser os maiores do mundo. A dívida pública no ano de 2002 
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era equivalente a 64% de toda a produção do país no ano, mais do que o dobro da 

registrada em 1995 na posse de FHC. 
98

  

Nos anos noventa uma Índia democrática lidou com questões de conflito, 

classe, comunidade e consumo. Durante o governo de Narasinha Rao, a Política 

Econômica de 1991 procurou quebrar as barreiras para o investimento direto no 

estrangeiro, criando algumas medidas para impedir a instabilidade financeira e a fuga de 

capitais. Tanto os investimentos greenfields como as aquisições começaram a ser 

suportadas por instituições de crédito, passando o papel do governo de regulador para 

facilitador. 
99

 

A liberalização da economia estimulou o crescimento de uma classe média, 

algo importante para que o país assumisse seu importante papel na indústria de 

softwares. Além da liberalização econômica, o começo da década de noventa foi 

marcado pela violência contra os muçulmanos e em seu final contra os cristãos. Em 

1992, a destruição da mesquita Babri Masjid por militantes hindus foi seguida por um 

programa anti-islâmico que deixou milhares de mortos. Além dos conflitos religiosos, 

houve também o conflito de classe entre as diferentes castas do país. 
100

 Os dalits (ou 

intocáveis), a casta mais baixa da Índia, sofre com a discriminação tanto em relação à 

educação, não podem freqüentar a escola, e ao emprego, pois desempenham funções 

que as outras castas se recusam a desempenhar, como por exemplo, a limpeza de 

latrinas. 
101

    

K. R. Narayanan, nascido dalit, foi eleito presidente em 1997, feito que 

representou o progresso e as aspirações dos intocáveis. No entanto, a perseguição às 

castas baixas não cessou, como visto acima. As mulheres, assim como os dalits e os 

muçulmanos, foram alvo de perseguição e de discriminação. 
102

 

Em 1999, novas leis foram promulgadas para facilitar as joint ventures e a 

criação de operações subsidiárias indianas no estrangeiro. As empresas indianas 

enfrentaram a competição de empresas multinacionais tanto no mercado doméstico 
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como no mercado internacional, resultado da liberalização econômica e da globalização, 

isso fez com que as empresas procurassem estratégias diferenciadas para melhorar sua 

competitividade.    

Nos anos noventa, a aspiração das empresas indianas de se tornarem globais 

fez com que focassem nos setores que apresentavam maior potencial e força, 

direcionando-se para países desenvolvidos. Desse modo, estabeleceram subsidiárias que 

sustentassem suas exportações, provendo o marketing e o apoio às vendas. A partir de 

2000, o foco dos investimentos mudou para ativos estratégicos como a marca, a 

tecnologia, o marketing, network e acesso a mercados. Assim, as aquisições foram 

sendo redirecionadas para os países que tinham os referidos ativos, em setores como 

software, tecnologia de informação e de comunicação e fármacos. As empresas 

indianas, apesar de terem entrado tardiamente no cenário internacional, estão 

rapidamente se consolidando.  
103

   

Após quatro décadas de uma economia fechada e passados cerca de vinte anos 

do início das reformas, a continuação da agenda de mudanças se apresenta crucial para 

o desenvolvimento do país. De acordo com Pandit (2005), as áreas que exigem mais 

atenção e ação são as seguintes: reforma dos mercados através da desregulamentação de 

setores como varejo, bancos, mídia televisiva e defesa; infra-estrutura em relação a 

investimentos adicionais em energia, água, esgoto, ferrovias e aeroportos; reforma 

agrária, isto é, readequação do sistema de registro de posse de terras para claridade 

sobre a situação presente e facilitação de movimentos futuros; renovação urbana, 

através da melhoria no sistema de cobrança de taxas de esgoto; recuperação de ativos, 

ou seja, facilitação de recuperação de ativos vindos de empresas falidas; reforço de 

medidas de proteção à propriedade intelectual através do alinhamento do regime indiano 

de patentes aos padrões globais e por fim, a reforma trabalhista pela simplificação das 

leis do trabalho, o que poderia facilitar a entrada de investimentos externos em áreas de 

manufatura como sapatos, roupas e brinquedos. 
104

  Trata-se de problemas complexos 

de cuja solução não depende somente de investimentos e recursos, mas também de 

vontade política.   
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Em relação às dificuldades existentes no Brasil, segundo Tânia Bacelar, além 

da concentração de renda, outro problema é que a heterogeneidade regional do país é 

vista não como um enorme problema, mas sim como um grande potencial, e não 

conseguimos fazer isso; o que conseguimos no máximo é ter políticas adicionais vistas 

sob a perspectiva regional. Todavia não conseguimos nos dar conta da imensa riqueza 

em que vivemos que é o fato de habitarmos um país heterogêneo, de termos 

possibilidades de ter os mais diferenciados arranjos locais e tratar isso com 

potencialidades, e não como políticas suplementares ou compensatórias, como ocorre 

nos dias de hoje. Ainda sobre o Brasil, a Professora entende que um outro problema que 

enfrentamos é que a elite brasileira quer fazer parte do Primeiro Mundo e não se 

preocupa com o resto da nação. Enquanto essa visão não mudar e não mostrarmos que 

temos um grande potencial, será difícil construirmos uma inserção mais ativa. 
105

 

A partir do exposto, podemos perceber algumas semelhanças entre os 

acontecimentos históricos e econômicos de Brasil e Índia. Ambos os países foram 

colônias de países europeus, enfrentaram governos autoritários, conflitos internos, 

passaram pela transição democrática, passaram pela transição de país agrícola para país 

industrializado, realizaram tentativas de reforma agrária nem sempre de sucesso, dentre 

outros acontecimentos comuns. 

A Índia, ao contrário do Brasil, teve governantes de esquerda no poder antes 

da década de sessenta. Novamente ao contrário do que ocorreu em nosso país, a abertura 

econômica só se deu após os anos setenta, em relação ao Brasil, a abertura econômica já 

foi muitas vezes criticada, com razão de ser, por grandes autores que taxaram a política 

do governo de ultra liberal ou neoliberal.  

Brasil e Índia são dois países emergentes, dois países “baleia” que buscam 

uma maior inserção e uma maior influência em um mundo que é dominado pelos países 

desenvolvidos, e o fazem individualmente ou através de grupos como o BRICs e o 

IBAS, movendo-se nos principais fóruns e organismos internacionais, debatem os 

problemas globais mais graves, formulam propostas concretas, viáveis e respeitáveis, 

projetam agendas de pesquisas estratégicas em novas e alternativas fontes energéticas, 

fármacos, software e produção de alimentos. 
106
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1.3 A Segurança Alimentar para a FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations) 

 

A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação lidera esforços 

internacionais para combater a fome. Sua atuação é conjunta em relação a países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, atuando como um fórum neutro onde todas as 

nações se encontram como iguais para negociarem acordos e debater políticas. A FAO é 

também uma fonte de conhecimento e informações. A instituição ajuda países em 

desenvolvimento e países em transição a modernizarem e melhorarem sua agricultura, 

silvicultura e piscicultura, além de garantir a nutrição adequada para todos. Fundada em 

1945, vem se preocupado especialmente com o desenvolvimento das áreas rurais, o que 

representa 70 por cento das áreas habitadas pelos pobres e famintos do mundo.  

As principais atividades da FAO são quatro:  

1. informação ao alcance de todos: a FAO serve como uma rede de 

conhecimentos, através da contribuição de seus colaboradores, tais como: agrônomos, 

silvicultores, piscicultores, especialistas em gado, nutricionistas, cientistas sociais, 

economistas e estatísticos, dentre outros profissionais, coleta, analisa e dissemina dados 

que auxiliam no desenvolvimento; 

2. compartilhar políticas de experiência: a FAO colabora com os países 

membros em relação a políticas de agricultura, auxílio a planejamentos e criação de 

legislação e estratégias nacionais para se atingir o desenvolvimento rural e o combate à 

fome; 

3. oferecer um local de encontro para as nações: em determinada data, dezenas 

de estrategistas políticos e especialistas de todo o mundo se reúnem na matriz da FAO 

ou em seus escritórios para fazer acordos sobre questões referentes à alimentação e 

agricultura. Como um fórum neutro, a FAO propicia para que nações ricas e pobres 

possam se reunir e atingir um entendimento comum; 

4. trazer conhecimento a campo: o conhecimento da instituição é posto à prova 

em milhares de projetos de campo através do mundo. A FAO mobiliza e gerencia 

milhões de dólares oferecidos por países industrializados, bancos de desenvolvimento e 
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outras fontes, para garantir que os projetos atinjam seus resultados. A FAO propicia o 

conhecimento técnico e, em alguns casos, os recursos são limitados. Em situações de 

crise, a instituição trabalha lado a lado com o World Food Programme (Programa 

Mundial de Alimentação) além de outras agências humanitárias, para a proteção de 

subsistências rurais e ajuda para os que precisam reconstruir suas vidas.  
107

 

A FAO representou um importante papel mundial para o combate à 

insegurança alimentar ao ser responsável, juntamente com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), pela modificação introduzida no conceito de segurança alimentar; o qual 

foi acrescido das noções de “alimento seguro e não contaminado, de qualidade 

nutricional e tecnológica, dieta balanceada e informação”, além de cuidados no lar, isto 

é, atenção e cuidado no ato de alimentar outro ser humano, informação, educação e 

estímulo psicossocial.  

A partir do alargamento do conceito, de acordo com as discussões 

internacionais acerca do tema, são os seguintes os principais aspectos a serem levados 

em consideração na questão da segurança alimentar:  

 

“a) o direito à segurança alimentar é um direito fundamental; b) políticas 

públicas adequadas têm o dever de garantir esse direito, competindo ao Estado 

promover ações capazes de garantir a suficiência e qualidade dos alimentos em 

situações de quebra de produção, calamidades naturais, quedas de valor de 

salários, problemas nas relações de troca, entre outras, sem prejuízo de adoção de 

ações imprescindíveis por parte de todos os setores e organizações da sociedade 

civil”. 
108

 

 

Assim sendo, resta clara a imprescindível participação do Estado e da 

sociedade civil para a promoção de ações que possam garantir a suficiência e a 

qualidade dos alimentos. O combate à insegurança alimentar é um dever de todos e 

enquanto nos escusarmos de realizá-lo, será mais difícil promover a segurança alimentar 

para todos. 

De acordo com o entendimento da FAO, pode-se falar em segurança 

alimentar:  

Existe segurança alimentar quando todas as pessoas têm em todo momento 

acesso físico e econômico a uma quantidade suficiente de alimentos inócuos e 

nutritivos para satisfazer as suas necessidades alimentares e as suas preferências 

em relação aos alimentos a fim de levar uma vida ativa e saudável. Os quatro 
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pilares da segurança alimentar são a disponibilidade, a estabilidade do 

abastecimento, o acesso e a utilização.”
109

 

 

Para que haja a segurança alimentar, portanto, faz-se necessário que o alimento 

esteja disponível, que haja estabilidade no abastecimento, acesso ao alimento e que este 

possa ser utilizado por todos. Além de inócua, a alimentação deve atender às 

necessidades nutricionais dos indivíduos para que esses possam levar uma vida ativa e 

saudável. Não se pode esquecer também as preferências de cada um no que se refere à 

escolha da comida. Caso falte alguma das situações acima, não se pode falar em 

alimentação segura.  

No ano 2000, para a FAO, para ser considerado saudável e bem nutrido, um 

adulto deveria ingerir 2.500 kcal ao dia. Esse referencial calórico, todavia, não foi aceito 

de forma unânime pelos estudiosos do tema, já que existe uma grande variação no 

estabelecimento do quantum calórico de ingestão diária que se faria necessário para o 

ser humano levar uma vida saudável.  

Nos anos sessenta, a FAO fazia um cálculo que utilizava o elemento 

“alimentos disponíveis” no mundo, segundo o qual o ser humano adulto deveria ingerir, 

em média, todos os dias, cerca de 2.250 kcal. 

Documentos contemporâneos da FAO apresentam variação em relação às 

referidas médias, ressaltando que, além de adequações a condições históricas, 

geográficas e culturais, a definição da quantidade de calorias indispensáveis à vida e à 

saúde humana agrega componentes conceituais da alimentação segura e segurança 

nutricional que se submetem a um certo grau de subjetivismo. 
110

     

Houve, portanto, o que se poderia chamar de uma “evolução” em relação ao 

entendimento do quantum calórico que o indivíduo adulto deve ingerir por dia para 

garantir-lhe uma vida saudável, tal entendimento leva em consideração fatores de 

adequação histórica, geográfica e cultural, elementos que antes eram dispensáveis e nem 

sequer mencionados.  

Os pesquisadores Joe Millward e Alan Jackson se referem aos estudos 

realizados pela FAO para promover a atualização de dados referentes à ingestão 

calórico-protéica com a finalidade de ressaltar a importância da identificação tanto da 
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adequação quantitativa quanto qualitativa da dieta protéica, tendo como objetivo evitar 

ausências e excessos. 
111

 

Dessa forma, segundo os referidos autores, as dietas baseadas em carências 

metabólicas médias de aminoácidos e proteínas geralmente não traduzem as 

necessidades dos indivíduos como um todo, principiando as diferenças até mesmo no 

alimento consumido (se a proteína advém da carne ou não, por exemplo, haverá uma 

diferença no metabolismo, além, é claro, das circunstâncias individuais). A utilização de 

tais médias poderá causar alterações negativas nas dietas individuais, especialmente em 

países em desenvolvimento, conforme demonstraram as pesquisas realizadas pelos 

autores com grupos populacionais em países desenvolvidos e também em 

desenvolvimento.     

Pode-se concluir que a definição da média de consumo de calorias serve tão 

somente para que se conheça a situação alimentar mundial, apesar de suas limitações. 

Faz-se necessário levar em consideração, ao se tratar de média de consumo calórico, 

informações referentes à renda dos indivíduos e número de pessoas que fazem uso dos 

alimentos além do necessário, facilitando, assim, a prevenção de inúmeras e graves 

conseqüências da alimentação inadequada. 

De acordo com a FAO, no ano 2000, embora uma alimentação adequada e 

saudável exigisse a ingestão de 2.500 kcal por indivíduo adulto, somente aqueles que 

ingerissem menos de 1.500 kcal seriam considerados desnutridos. 

Nevin Scrimshaw, nos anos noventa, afirmou que o critério utilizado pela 

FAO para tratar dos seres humanos subalimentados no mundo não levava em 

consideração as atividades físicas produtivas que asseguravam um desenvolvimento 

saudável dos indivíduos ao se computar a quantidade calórica mínima ingerida, mas 

apenas o quantum indispensável para a sobrevivência. 
112

    

Os estudos mais atualizados da FAO estabelecem um quantum mínimo de 

ingestão calórica mais aperfeiçoada, indicando um quantum diferenciado para cada país. 

Esses estudos destacam todas as especificidades que devem ser analisadas ao se fazer o 

diagnóstico da situação alimentar e nutricional de uma pessoa, dessa forma há a 

justificativa da apresentação de uma média geral apenas para se fixar um quantum 
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calórico estatisticamente capaz de identificar um perfil dos indivíduos que sofrem com a 

insegurança alimentar no mundo.  

A inserção de fatores sociais e econômicos como a renda ao se levar em 

consideração o quantum calórico necessário à saúde e sobrevivência das pessoas 

representou um avanço para a definição daquilo que pode ser considerado como 

alimentação adequada. Como atualmente previsto pela FAO, cada país deve ter o seu 

índice, de acordo com sua situação social, política, econômica e cultural.  

É importante ressaltar alguns números apresentados pela FAO entre 1996 e 

2003. De 1996 a 1998 cerca de 826 milhões de pessoas no mundo sofriam de 

desnutrição, dentre essas pessoas 792 milhões se encontravam em países em 

desenvolvimento, isto é, quase 96% do total. Já estudos realizados entre 2001 e 2003, 

publicados em 2006, consideraram que 854 milhões de pessoas no mundo passavam 

fome, sendo 820 milhões em países em desenvolvimento, 25 milhões em países em 

transição e apenas 9 milhões em países industrializados, mantendo-se os mesmos 96%. 

113
  

Dois terços dos 854 milhões acima vivem na Ásia e no Pacífico, seguidos pela 

África subsaariana, que corresponde a 24% do total. É por esta razão que a FAO 

desenvolve programas de segurança alimentar específicos para países em 

desenvolvimento e países subdesenvolvidos. 
114

 Dentre os programas desenvolvidos 

pela FAO vale destacar o Special Programme for Food Security (SPFS), Programa 

Especial para a Segurança Alimentar. Tal programa tem como objetivo ajudar os 

governantes dos países a adotar práticas de segurança alimentar de sucesso em escala 

nacional. O SPFS também encoraja investimentos na infra-estrutura rural, geração de 

renda nas áreas rurais, agricultura urbana e redes de segurança.  

A FAO age apoiando os governos locais a identificar modos de remover as 

barreiras de acesso ao alimento, mobilizando recursos doados para a criação de fundos 

para os projetos e dando assistência no pontapé inicial dos projetos e nas suas fases de 

implementação. Apesar de os programas de cada país ser diferente, todos compartilham 

as seguintes características: forte comitê nacional, políticas de apoio e regulamentação e 

engajamento da sociedade civil. Para o SPFS há segurança alimentar sustentável dentro 
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do programa quando: existe suprimento estável adequado de alimentos, mercados em 

funcionamento efetivo e que os indivíduos possam gerar uma combinação de produção 

caseira de alimentos e ter acesso a uma renda suficiente para cobrir todas as suas 

necessidades básicas. Os programas da SPFS tem caráter nacional e regional. 
115

 

A proporção de subnutridos varia entre as diferentes regiões dos países em 

desenvolvimento. A maior incidência de subnutrição se encontra na África subsaariana, 

onde a FAO estima que 33% da população seja subnutrida. Trata-se de um número bem 

mais elevado que a estimativa da Ásia e do Pacífico, que é de 16%, assim como da 

América Latina, Caribe, Oriente Médio e norte da África, que é de 10%.   

Uma das características mais evidentes dos indicadores da segurança alimentar 

é a diferença existente entre progresso na disponibilidade do alimento e falta de 

progresso no acesso ao alimento. Atualmente, o crescimento da produção agrícola tem 

se mostrado mais do que suficiente para atender à demanda por comida das populações 

em crescimento e que obtiveram aumento em sua renda.  
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A média mundial de consumo calórico por indivíduo teve um aumento de 19% 

desde a metade da década de sessenta e atingiu 2800 kcal por pessoa ao dia, com a 

média dos países em desenvolvimento subindo mais de 30%. Uma característica desse 

rápido crescimento na produção de alimentos é que o crescimento das taxas dos países 

em desenvolvimento é maior que a média mundial durante as três últimas décadas, tanto 

em valor agregado quanto em termos de per capta. A tendência na redução do preço das 

commodities em escala mundial e o aumento da renda em muitos países em 

desenvolvimento significa que os consumidores tem acesso a mais alimentos com o 

preço mais baixo do que encontravam as gerações passadas.  

Os países em desenvolvimento ao buscar a solução para o problema da 

pobreza e da segurança alimentar enfrentam novos desafios em suas políticas, 

conseqüência da urbanização desenfreada e da globalização e as suas conseqüentes 

mudanças trazidas na dieta e estilo de vida das pessoas. O desenvolvimento de sistemas 

de abastecimento de alimentos decorrente do rápido crescimento da demanda por 

comida põe em risco recursos naturais em nível local global. A política para redução da 

fome e da pobreza neste século 21 não pode se furtar de levar em consideração tal 

questão. 
116
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Na Conferência de Cúpula Mundial da FAO em 1996, assim como na 

Conferência de Cúpula do Milênio em 2002, a comunidade internacional de 

desenvolvimento estabeleceu uma ambiciosa meta para a redução da fome e da pobreza. 

As duas Conferências estabeleceram o ano de 2015, usando 1990 como benchmark, 

como ano em que os países devem atingir as seguintes metas: 1) reduzir pela metade a 

proporção da população subnutrida; 2) reduzir pela metade a proporção de pessoas que 

vivem na pobreza. O objetivo do Projeto é reduzir pela metade o número de pessoas 

subnutridas e o número de pobres até o ano de 2015. 
117

 

Em nível global, a meta de reduzir-se pela metade a quantidade de indivíduos 

desnutridos parece estar ao alcance, levando-se em consideração os altos níveis de 

investimentos e políticas relacionadas à segurança alimentar. Para a FAO, faz-se 

necessário para atingir as referidas metas: melhorar a produtividade agrícola e promover 

melhores prática nutricionais em todos os níveis, além de promover programas que 

melhorem o acesso direto e imediato ao alimento pelos necessitados. Tais programas 

devem contribuir em todas as dimensões da segurança alimentar, quais sejam: 

disponibilidade, acesso, estabilidade e utilização de alimentos seguros e nutritivos.    

Melhorias na produtividade da agricultura e de setores afins aumentam 

diretamente, segundo a FAO, a renda nas áreas rurais e a segurança alimentar das 

famílias. Ao mesmo tempo, o crescimento da produção agrícola localizado nas terras 

dos pequenos produtores promove a criação de empregos tanto no campo quanto fora 

dele, sendo uma importante ferramenta de redução da pobreza. Ajudas emergenciais e 

operações de reabilitação ajudam a reduzir a vulnerabilidade daqueles afetados por 

desastres causados por humanos e naturais já que facilitam o melhor acesso a 

tecnologias, ferramentas, serviços e direitos auxiliam os pequenos produtores rurais a 

fazer melhorias duradouras em sua subsistência. 
118

  Sobre este tema, discorreremos 

mais adiante no item 1. 4 que tratará da segurança alimentar como meta do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  

A atuação da FAO vem recebendo críticas ao longo dos últimos 30 anos. Em 

1989 teve sua atuação criticada pela Heritage Foundation, um instituto conservador com 
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ligações com Washington D.C. Segundo a Fundação, a atuação da FAO havia se 

tornado irrelevante no combate à fome. Ainda de acordo com a Fundação, o trabalho da 

FAO era medíocre e seus colaboradores ineficientes. 
119

 

Também em 1989, Edouard Saouma, o então Diretor Geral da FAO, foi 

criticado por Graham Hancock em seu livro Lords of Poverty. De acordo com o autor, 

Saouma tinha um estilo autocrático e que havia se distanciado das características de seu 

mandato que incluíam as questões humanitárias e de desenvolvimento. Apesar das 

críticas, Souama esteve no cargo de 1976 a 1993. 
120

 

Na década seguinte, em 1996, ano em que a FAO organizou a Conferência 

Mundial sobre Alimentação e que estabeleceu a meta de reduzir pela metade o número 

de pessoas que sofrem com a insegurança alimentar até 2015, 1.200 ONG´s de 80 países 

participaram de um fórum de ONG´s. O fórum criticou a crescente industrialização da 

agricultura e culpou os governantes dos Estados. Sobre a FAO, especialmente, 

defenderam que deveria haver mais ações em relação à proteção do direito à 

alimentação para os pobres. 
121

 

A Conferência seguinte realizada pela FAO em 2002 foi considerada uma 

perda de tempo por muitos dos participantes oficiais. Movimentos sociais, produtores 

rurais, piscicultores, indígenas, ambientalistas, organizações feministas, sindicatos e 

ONGs proclamaram uma insatisfação coletiva, rejeitando a Declaração oficial da 

Conferência. 
122

     

Em outubro de 2006 delegados de 120 países chegaram a Roma para a 

trigésima segunda Sessão do Comitê da FAO para a Segurança Alimentar Mundial. O 

evento foi largamente criticado por ONGs. A Oxfam pediu o fim dos “falatórios” 
123

 e 

La Via Campesina publicou uma nota que criticava a política da FAO em relação à 

segurança alimentar. 
124
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Em 18 de outubro de 2007, o relatório final de uma Avaliação Externa 

Independente da FAO foi publicado. Com mais de 400 páginas, a avaliação foi a 

primeira do tipo na história da Organização. O relatório concluiu que a Organização se 

encontrava, na época, em uma crise financeira e em seus programas, mas que todos os 

problemas que afetavam a Organização poderiam ser todos resolvidos.  

Dentre os problemas percebidos pela Avaliação Externa Independente, a FAO 

seria uma Organização conservadora e de adaptação lenta, além de ter uma significativa 

burocracia, de sua capacidade estar declinando e de muitas de suas competências 

estarem em risco. As soluções propostas para a FAO, então, foram: um novo sistema de 

estratégias, mudança estrutural e reforma nos sistemas administrativos e de gestão. 
125

 

A resposta oficial da Organização veio em 29 de outubro, e foi a seguinte: 

“Concordância com o relatório da Avaliação Externa Independente para a necessidade 

de reforma com crescimento, para que a FAO prospere neste novo século”.  
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A própria Organização tem consciência de suas limitações, como demonstra o 

parágrafo acima. As críticas dirigidas à FAO tem seus fundamentos e merecem ser 

levadas em consideração, para que a Organização se adapte às crescentes mudanças 

globais e venha a ter um melhor desempenho em suas áreas de atuação.  

Apesar de suas falhas, não se pode negar a importância da FAO como instituto 

de relevância mundial para o combate à insegurança alimentar. A Organização vem 

contribuído, ao longo de sua existência, com programas e tecnologias para a promoção 

de uma melhor qualidade de vida para aqueles que não tem acesso à segurança 

alimentar.    

 

1.4 A Segurança Alimentar para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede 

global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU) que se faz 

presente em 166 países. Seu maior objetivo é o combate à pobreza. Fazendo parceria 

com governos, iniciativa privada e sociedade civil, o PNUD conecta países a 
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conhecimentos, experiências e recursos, auxiliando pessoas a construir uma vida digna e 

trabalhando conjuntamente nas soluções propostas pelos países-membros para melhorar 

as capacidades locais e propiciar acesso a seus recursos humanos, técnicos e financeiros, 

à cooperação externa e à sua ampla rede de parceiros. 
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Um dos mais importantes feitos para o desenvolvimento social e humano foi 

definido no ano 2000 na Cúpula do Milênio, organizada pela ONU. Líderes de várias 

nações se reuniram e discutiram os maiores problemas mundiais e estabeleceram metas 

para enfrentar tais problemas. As autoridades presentes ao encontro firmaram o 

compromisso de até o ano de 2015 cumprir com os oito objetivos da Declaração do 

Milênio, quais sejam:  

1. Reduzir pela metade a pobreza extrema e a fome. Os referidos problemas 

estão intimamente conectados, pois a fome causa uma perda bastante significativa de 

potencial humano no contexto do desenvolvimento social, o que gera reflexos na 

economia. 

2. Alcançar o ensino primário universal. A educação é chave para o 

desenvolvimento humano. O ensino deve contribuir para que haja a superação da 

pobreza dos 700 milhões de habitantes dos 42 países menos desenvolvidos do globo. 

3. Promover a igualdade entre os sexos. Alguns dos aspectos onde se 

evidenciam a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres são: diferenças de 

escolaridade, salário, oportunidade de trabalho e expectativa de vida.  

4. Reduzir a mortalidade de menores de cinco anos em dois terços. A criança 

desnutrida tem grandes chances de se tornar um adulto também desnutrido e com 

potenciais mal desenvolvidos que irão gerar crianças subnutridas. Tal ciclo vicioso é 

responsável por problemas como a mortalidade infantil e a materna. 

5. Reduzir a mortalidade materna em três quartos. O combate a este problema 

é um desafio que está subordinado a fatores relacionados às condições de saúde, 

nutrição, nível educacional e cuidados no momento da gravidez, no parto e no pós-

parto. 

6. Inverter a tendência de propagação do HIV/Aids, da malária e da 

tuberculose. 40 milhões de pessoas hoje no planeta são portadoras do vírus HIV. 

Segundo a ONU a educação é a chave para mudar essa situação. 
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7. Garantir a sustentabilidade ambiental. A não preocupação com as questões 

ambientais gera mais que o desequilíbrio da biodiversidade, ele é responsável por 

problemas sociais, políticos, culturais, econômicos e humanos.  

8. Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. Tal meta resume os 

compromissos firmados pelos Estados para a construção de um novo século. 
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É importante ressaltar que em todas as suas atividades, o PNUD encoraja a 

proteção dos direitos humanos e a igualdade de gênero. Portanto, os oito Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio estão pautados na proteção aos direitos do homem e na 

igualdade entre homens e mulheres.   

Cinco são os focos definidos da intervenção do PNUD em políticas sociais, 

quais sejam: a implementação de políticas que tenham como objetivo fortalecer setores 

críticos para o desenvolvimento humano; o apoio às políticas de descentralização e 

empoderamento dentro dos municípios; a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio e do desenvolvimento humano sustentável; o desenvolvimento de 

capacidade institucional nos governos federal, estaduais e municipais; e, finalmente, a 

construção de novas redes e parcerias com o setor privado e a sociedade civil.  

O PNUD apóia o fortalecimento da responsabilidade social corporativa através 

do Pacto Global (iniciativa do Sistema ONU), proporciona assessoria técnica na criação 

e também na implementação de ferramentas de monitoramento e avaliação de 

programas de transferência de renda, importantes para a diminuição da pobreza. 

No ano de 1990, o PNUD introduziu para o mundo inteiro o conceito de 

desenvolvimento humano sustentável, que promove a adoção de políticas públicas que 

consideram as pessoas, e não o acúmulo de riquezas, como propósito do 

desenvolvimento. 

Para medir o grau de desenvolvimento humano sustentável de uma sociedade, 

o PNUD faz uso do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado por Amartya 

Sen. O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD que é publicado anualmente 

desde 1990, promove o debate de temas relativos ao desenvolvimento e cria o ranking 

do Índice de Desenvolvimento Humano, fazendo uma lista de 144 países e territórios 

divididos em grupos de alto, médio e baixo desenvolvimento humano. 
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Iremos nos ater neste trabalho ao objetivo número um, que trata da redução 

pela metade da pobreza extrema e da fome, já que os dois problemas estão 

intrinsecamente ligados.  

De acordo com fontes do PNUD, o número de pessoas em países em 

desenvolvimento vivendo com menos de um dólar ao dia foi reduzido para 980 milhões 

em 2004, contra 1,25 bilhões em 1990. Houve uma redução na proporção, no entanto os 

benefícios do crescimento econômico foram desiguais entre os países e entre regiões 

destes países. As maiores desigualdades se encontram na América Latina, Caribe e 

África Subsaariana. Se o ritmo de progresso atual persistir, o primeiro objetivo não será 

cumprido em termos mundiais, pois em 2015 ainda haverá 30 milhões de crianças 

abaixo do peso no sul da Ásia e no continente africano.   

A erradicação da extrema pobreza e da fome tem três alvos principais, sendo 

eles: 1a: reduzir pela metade o número de pessoas que vivem com menos de um dólar 

por dia. Uma das propostas do PNUD é a de que haja a participação dos 20% mais 

pobres da população na renda ou no consumo dentro dos países; 1b: alcançar o emprego 

pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens; 1c: 

reduzir pela metade o número de pessoas que sofrem com o problema da fome. 
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O Projeto do Milênio das Nações Unidas é dirigido pelo Professor Jeffrey 

Sachs, conselheiro especial do Secretário-Geral dos Objetivos do Milênio. Em 2002, o 

Projeto do Milênio criou a Força Tarefa contra a Fome com o objetivo de desenvolver 

estratégias para reduzir a fome pela metade até 2015.  

Cerca de 852 milhões de pessoas vão dormir com fome no mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Para mudar essa situação, o programa 

Força Tarefa contra a Fome estabeleceu sete recomendações a serem seguidas pelos 

países membros do PNUD. São estas as recomendações: ir do acordo político para a 

prática, reformar as ações políticas e criar um ambiente favorável, aumentar a produção 

agrícola dos produtores rurais que sofrem com a insegurança alimentar, melhorar a 

nutrição dos vulneráveis e dos que sofrem de fome crônica, reduzir a vulnerabilidade 

dos que sofrem com a fome através de redes seguras de produção, aumentar a renda e 

criar mercados para os pobres e, finalmente, instaurar e conservar os recursos naturais 

essenciais para a segurança alimentar.  

                                                 
130

 UNDP, Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger. Disponível em: 

http://www.undp.org/mdg/goal1.shtml, consulta em 02.11.09. 

http://www.undp.org/mdg/goal1.shtml


66 

 

A fome ainda é uma tragédia que afeta o globo. Sua eliminação requer o 

esforço persistente de todo o mundo. A Força Tarefa contra a Fome defende que o 

problema da fome pode ser reduzido pela metade até 2015. No entanto, atingir o 

objetivo de reduzir a fome pela metade não fará com que o programa fique satisfeito; 

trata-se apenas do marco inicial do esforço global para a erradicação da fome.  

O problema da fome é ao mesmo tempo causa e efeito da pobreza, impede o 

crescimento econômico e limita o progresso para redução da pobreza. O impacto 

econômico negativo da fome é dramático e apresenta perdas anuais de pelo menos 6-10 

por cento na produção laboral e também no produto interno bruto (PIB) (Figura 3). 

Pessoas pobres e famintas geralmente são alvos de exclusão social e política, tem pouco 

acesso à educação, serviços de saúde e água potável. O desfio de reduzir a fome pela 

metade está diretamente ligado à meta de atingir também os outros Objetivos do 

Milênio. É importante que a redução da fome seja parte especial das estratégias de 

redução da pobreza, já que pouco progresso ocorrerá se um grande número de pessoas 

continuarem a sofrer com a desnutrição. 
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Há três tipos de fome distintos: aguda, crônica e oculta. A fome aguda é aquela 

decorrente de desastres e falta de alimentos, a que assistimos em imagens chocantes na 

televisão, o que representa pouco menos de 10 por cento da população mundial que 

sofre com a fome.  A maioria daqueles que sofre com a fome sofre também de 

desnutrição crônica, aproximadamente 90 por cento. A desnutrição crônica é causada 
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pela falta constante de acesso ao alimento nutritivo em quantidade, geralmente por 

pessoas de saúde debilitada e que não tem acesso a serviços de saúde. Como resultado 

do problema em questão, podemos citar crianças abaixo do peso e também altos índices 

de mortalidade infantil por doenças associadas à desnutrição. A fome oculta, causada 

pela falta de nutrientes essenciais, como as vitaminas e os minerais, afeta mais de dois 

bilhões de pessoas, até mesmo quando essas consomem quantidades adequadas de 

calorias e proteínas. A preocupação maior da humanidade tem sido com o combate à 

fome aguda. A fome crônica e a oculta por não se apresentarem tão dramáticas, 

recebem, infelizmente, menos atenção e apoio global.  

As causas da fome são várias. De acordo com uma análise feita pelo programa 

Força Tarefa e outros pesquisadores, os seguintes fatores tem relação estreita com os 

altos níveis de crianças pequenas abaixo do peso em países em desenvolvimento: 

pobreza, baixa produção de alimentos, falta de educação por parte das mães, água não-

potável, falta de saneamento básico e de serviços de saúde, além de questões climáticas.  

A alimentação adequada deve começar em casa, todavia, em alguns países em 

desenvolvimento as questões de gênero, isto é, discriminação contra a mulher, e falta de 

conhecimento sobre alimentos adequados podem limitar a ingestão de comida por parte 

das mulheres e crianças. Um exemplo disso é a amamentação, melhor forma de 

alimentação para crianças abaixo dos seis meses de idade, e mulheres desnutridas 

podem não ser capazes de produzir leite materno em qualidade e quantidade suficientes. 

Há lugares em que as questões de gênero podem resultar em mulheres e meninas terem 

acesso a uma menor quantidade de alimentos que os representantes do sexo masculino, 

comendo as sobras destes após eles terem se alimentado.  

A boa nutrição combinada com o uso de água potável e acesso ao saneamento 

básico são vitais para manter-se uma nutrição adequada. Doenças infecciosas e 

parasitais obstam a absorção e utilização apropriada dos alimentos por parte dos 

indivíduos. Desnutrição e fome são os maiores riscos de causas de doenças no mundo, 

por exemplo, a desnutrição enfraquece o sistema imunológico daqueles afetados pelo 

vírus HIV/AIDS, fazendo com que sucumbam mais rapidamente à moléstia. 
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A maior causa da fome é a pobreza. Muitas pessoas pobres ainda não podem 

arcar com a despesa de comprar comida suficiente para uma alimentação adequada, 
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apesar de baixos preços associados com o aumento na produção de alimentos trazidos 

pela Green Revolution, ou Revolução Verde. A alimentação inadequada decorrente da 

pobreza causa deficiências nutricionais que se devem às dietas limitadas que consistem 

principalmente de carboidratos, sendo poucas as quantidades de alimentos derivados de 

animais, vegetais e frutas.  

A produção de alimentos em áreas rurais é escassa, especialmente quando a 

plantação necessita de água da chuva. As áreas mais afetadas são aquelas distantes dos 

mercados e/ou aquelas em que a produção agrícola apresenta riscos. A falta de acesso 

aos mercados significa que muitos agricultores não são capazes de diversificar seus 

produtos ou aumentar o valor da produção. Devido a estoques de grãos inadequados e à 

necessidade de dinheiro, em espécie, muitos pequenos produtores rurais são forçados a 

vender seus produtos imediatamente após a colheita por um preço irrisório, apenas para 

comprar grãos mais tarde por um preço mais elevado para poder prover sua família até a 

próxima colheita.  

As estimativas indicam que a maior parte das pessoas que sofrem com o 

problema da fome se encontra nas áreas rurais, no entanto, dados precisos sobre o tema 

são escassos. A Força Tarefa acredita que metade dos que passam fome vive em 

pequenas propriedades rurais enquanto que dois décimos são sem-terra. Dois décimos 

do total vivem na zona urbana.  

O Programa Força Tarefa buscou focar nas regiões (unidades subnacionais, 

tais como: estados, províncias ou distritos) para identificar focos de insegurança 

alimentar, ao invés de preocupar-se somente com o país como um todo. Este tipo de 

análise proporciona um direcionamento inicial útil de onde se devem focar as 

intervenções alvo para erradicar a fome. Países pobres são forçados a depurar suas 

análises. Todavia, muitos países não coletam dados sobre a fome atualmente, o que 

deveria ser uma prioridade. 
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Indivíduos que sofrem com o problema da fome são altamente vulneráveis a 

crises e riscos. Tais crises podem ser causadas por desastres naturais, tais como as secas 

ou enchentes ou pelas ações humanas, como a guerra, por exemplo. Os riscos referem-

se à ausência de direito à terra e a outros recursos naturais, falta de tecnologia agrícola 

apropriada, impossibilidade de armazenar a produção pós-colheita, degradação 
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ambiental, falta de acesso a renda, saúde frágil, etc. Os referidos elementos de 

vulnerabilidade são o ponto de partida para cinco das sete recomendações do Programa 

Força Tarefa contra a Fome. Desigualdade de gênero, AIDS e mudança climática são os 

três fatores chave que concorrem para o aumento da vulnerabilidade em países que 

enfrentam o problema da fome.      

Para que haja uma redução da fome pela metade nos países em 

desenvolvimento, com a colaboração de países desenvolvidos, o Programa Força Tarefa 

contra a Fome formulou sete recomendações em sete áreas prioritárias a serem seguidas, 

quais sejam: mudar do acordo político para a ação, reformar as políticas e criar um 

ambiente encorajador, aumentar a produtividade agrícola de agricultores que sofrem 

com a insegurança alimentar, melhorar a nutrição dos vulneráveis e dos que sofrem com 

a fome crônica, reduzir a vulnerabilidade dos que sofrem com a fome aguda através de 

redes produtivas de segurança, aumentar a renda e fazer com que os mercados operem 

para os pobres e, finalmente, restaurar e conservar os recursos naturais essenciais à 

promoção da segurança alimentar. Trataremos de cada recomendação de forma sucinta a 

seguir. 

A primeira das sete recomendações do Programa Força Tarefa é mudar do 

acordo político para ação. Essa recomendação tem como objetivo transformar os vários 

acordos para redução da fome em ação através das seguintes recomendações: ação 

política conjuntamente com acordos intergovernamentais para pôr um fim à fome, 

fortalecer a contribuição dos países doadores de recursos e dos governos nacionais à 

criação de atividades de combate à fome, melhorar a compreensão pública sobre 

questões referentes à insegurança alimentar e fortalecer as organizações que combatem 

a fome, fortalecer as organizações que lutam pela redução da fome e da pobreza nos 

países em desenvolvimento.  

Os governos nacionais devem implementar programas locais para combater a 

insegurança alimentar. A formação de indicadores de medida do progresso das ações 

deve existir e esses devem ser publicados para ajudar no fortalecimento do governo e da 

accountability. 
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Para se alcançar a meta da redução da fome pela metade, os países 

desenvolvidos precisam aumentar e melhorar a qualidade da ajuda oferecida, 
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especialmente no que diz respeito à agricultura e nutrição. 
135

 Sobre essa questão da 

ajuda dos países desenvolvidos, vale destacar a Cúpula da FAO contra a Fome em 

Roma ocorrida em novembro de 2009, considerada um fracasso pelo diretor-geral da 

Organização, Jacques Diouf, no que se refere a precisar as somas que serão usadas para 

combater a fome. O encontro foi qualificado como um fracasso porque delegados de 

192 países rejeitaram um apelo da ONU para doarem mais US$ 44 bilhões por ano para 

o desenvolvimento agrícola. 

No fechamento da cúpula, a Oxfam, agência de ajuda internacional, denunciou 

que o encontro não passou de um esforço “opaco” que ofereceu “migalhas” para a fome. 

Diouf em seu discurso de fechamento do encontro defendeu que os países deram 

“passos importantes” ao se comprometerem na declaração final em aumentar o auxílio 

ao desenvolvimento agrícola. No entanto, tal declaração não contém objetivos 

quantitativos, nem um prazo final preciso para a eliminação da fome. 
136

 

A ajuda das ONGs nas ações de combate à fome é inegável. As ONGs locais 

podem atuar como facilitadoras, assistindo os grupos que sofrem de insegurança 

alimentar ao levar suas necessidades e preocupações para o governo. O fortalecimento e 

a junção das comunidades locais é um dos principais meios de combate à fome.      

Em relação à segunda recomendação, reformar as políticas e criar um 

ambiente encorajador, o Força Tarefa defende que políticas de governo podem 

contribuir de forma decisiva para a erradicação da fome nos países pobres, políticas que 

respeitem a lei e os direitos humanos e que combatam a corrupção e que atuem em 

níveis local e nacional. A reforma política deve ocorrer com o apoio da sociedade civil e 

do setor privado, através das seguintes intervenções: promoção de uma política 

integrada para reduzir a fome, restauração de prioridade de orçamento para a agricultura 

e setores rurais, construção das capacidades dos países em desenvolvimento para atingir 

a meta da redução da fome, junção das intervenções nutricionais e agrícolas, aumento 

do acesso aos pobres à terra e a outros recursos de produção, promover a emancipação 

das mulheres e meninas, reforçar as pesquisas em agricultura e nutrição, remover 

barreiras internas e regionais ao comércio agrícola, aumentar a efetividade das agências 

que doam recursos para programas de combate à fome e, por fim, a criação de parcerias 

para garantir a implementação de políticas efetivas.  

                                                 
135

 id. 
136

 AMARNATUREZA.ORG.BR. Cúpula da FAO contra a fome termina sob críticas. Disponível em: 

http://amarnatureza.org.br/site/cupula-da-fa0-contra-a-fome-termina-sob-criticas,22024/, consulta em 

01.12.2009.  

http://amarnatureza.org.br/site/cupula-da-fa0-contra-a-fome-termina-sob-criticas,22024/


71 

 

Os países em desenvolvimento devem adotar formas multifacetadas para 

reduzir a fome. Estratégias nacionais de combate à pobreza que incluam relatórios sobre 

estratégias de redução da pobreza (Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)) são de 

grande importância. O Força Tarefa recomenda que os países de baixa renda integrem 

as metas do milênio a seus programas nacionais de combate à miséria.  

A junção de intervenções nutricionais e agrícolas, geralmente dissociadas no 

presente, promoveria a criação de programas de redução da fome mais efetivos. Outro 

ponto importante é o aumento do acesso por pessoas carentes a recursos produtivos, 

questão essencial para a garantia de sua segurança alimentar, particularmente para as 

mulheres. O bem-estar, a auto-capacitação e a educação da mulher são fatores 

determinantes para a redução da desnutrição infantil.  

Pesquisas na área agrícola são de grande valia para o combate e redução da 

fome. O Programa Força Tarefa recomenda que os investimentos em pesquisas 

agrícolas nacionais devam dobrar para pelo menos 2 por cento do produto interno bruto 

até 2010.  

A comunidade internacional desempenha um importante papel no que diz 

respeito à remoção de barreiras comerciais, permitindo, assim, que os pequenos 

produtores rurais tenham acesso aos mercados agrícolas desenvolvidos. De acordo com 

o Força Tarefa, os países em desenvolvimento também poderiam fazer mais para 

promover o comércio através das fronteiras em nível agrícola.  

As agências doadoras de recursos deveriam aumentar a efetividade de seus 

programas relacionados ao combate à fome. Mecanismos de coordenação partilhados 

em nível local, acordos sobre procedimentos de monitoramento comum e sistemas de 

partilha de resultados e conhecimento são algumas das singelas ações que poderiam 

fazer a diferença.  

Sobre a terceira recomendação, aumentar a produtividade agrícola de 

agricultores que sofrem com a insegurança alimentar, o Programa Força Tarefa 

recomenda as seguintes ações: melhorar a qualidade do solo, melhorar e expandir a 

gestão da água em pequena escala, melhorar o acesso a sementes de maior qualidade e 

outros materiais para plantação, diversificar os produtos agrícolas em objetos de maior 

valor para as empresas e, por fim, estabelecer serviços de extensão agrícola efetivos.  

A questão da melhoria do solo, especialmente no continente africano, pode ser 

feita pela aplicação de combinações apropriadas de minerais e fertilizantes orgânicos 
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para melhorar a fertilidade do solo, além da utilização de métodos aperfeiçoados de 

controle da erosão e conservação da água.  

Nos trópicos onde há os climas úmido, subtropical e semi-árido, a melhoria do 

acesso à água pode ser tão importante quanto à melhoria da fertilidade do solo, se não 

for mais importante. Técnicas de coleta de água e irrigação em pequena escala podem 

melhorar a colheita e a produção de materiais derivados do gado. Intervenções 

referentes à questão da água dependem muito do desenvolvimento do capital humano 

para lidar com a mesma em nível comunitário, as soluções que dependem apenas da 

tecnologia não tem garantia de êxito.  

O Programa Força Tarefa dá apoio tanto à agricultura convencional quanto à 

pesquisa sobre alimentos transgênicos, contanto que esta última seja acompanhada de 

medidas apropriadas de biosegurança. 
137

 

Os pequenos produtores rurais podem melhorar a qualidade de sua segurança 

alimentar ao diversificarem a produção, fazendo uso tanto dos produtos da colheita 

quanto os oriundos do gado, além da piscicultura, proporcionando uma diversificação 

de sua dieta e fontes de renda, assim como a melhoria da estabilidade e subsistência de 

sua família. O aumento na produção de leite, por exemplo, pode reduzir a desnutrição 

em áreas urbanas e rurais.  

Uma das opções de ação de combate à insegurança alimentar é a criação de 

escolas de campo agrícolas em várias regiões. O Força Tarefa recomenda que cada 

localidade em situação de risco com relação à insegurança alimentar deveria ter um 

trabalhador com conhecimentos agrícolas conjuntamente com profissionais na área da 

saúde e nutrição. 

No que se refere à quarta recomendação, melhorar a nutrição dos vulneráveis e 

dos que sofrem com a fome crônica, os alvo do Força Tarefa neste domínio são as mães, 

as gestantes e as crianças pequenas, em especial as de idade inferior a dois anos. O 

Programa faz as seguintes recomendações: a promoção da nutrição da mãe e do filho, a 

redução da desnutrição entre crianças menores de cinco anos e entre adolescentes, a 

redução das deficiências de vitaminas e minerais e a redução das doenças infecto-

contagiosas que contribuem para a desnutrição. 
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O papel da mulher na melhoria da nutrição dos grupos vulneráveis é 

particularmente importante. Acesso à educação sobre reprodução humana é essencial 

para a melhoria da qualidade nutricional da mulher grávida e de seu filho, especialmente 

no que diz respeito aos intervalos entre gestações. O aumento na renda das mulheres e 

do seu controle sobre os recursos familiares também colabora para melhorar a qualidade 

nutricional de seus filhos. Para proporcionar o envolvimento da comunidade e uma ação 

conjunta, o Força Tarefa recomenda o apoio tanto para os profissionais da área de 

nutrição quanto para os grupos informais de ajuda às mães, assim como para os 

voluntários locais. Para quebrar o ciclo de desnutrição entre gerações, o Programa 

recomenda o uso de suplementos alimentares para as grávidas abaixo do peso e para as 

mães em período de amamentação. 
138

   

A amamentação exclusiva até os seis meses de idade é a melhor forma de 

garantir a nutrição adequada para os bebês. É preciso que esse conhecimento seja mais 

difundido, todavia, há o risco de a mãe HIV positiva contaminar o filho através da 

amamentação, o que deve ser levado em consideração quando a mãe decide amamentar. 

Para reduzir a desnutrição entre crianças em idade pré-escolar, o Força Tarefa 

recomenda a ingestão de alimentação suplementar fortificada. Além disso, cuidados 

terapêuticos devem ser proporcionados para os casos mais sérios de desnutrição infantil, 

especialmente nas áreas rurais mais remotas.  

Para as crianças em idade escolar e para os adolescentes, o Força Tarefa 

recomenda programas de alimentação com recursos, quando possível, de alimentos 

produzidos na própria região ao invés de ajudas internacionais, além de alimentação 

suplementar fortificada, se necessário. Programas educacionais oferecidos na escola que 

prestam assistência referente à vermifugação, suplementação de micronutrientes, rações 

para levar para casa, meios seguros para cozinhar, água potável e melhorias sanitárias, 

além de educação sobre AIDS, saúde, nutrição e higiene podem ser um excelente meio 

de melhorar as escolas, manter as crianças sadias e de atingir o resto da comunidade. 

Em relação à quinta recomendação, reduzir a vulnerabilidade dos que sofrem 

com a fome aguda através de redes produtivas de segurança, o Programa Força Tarefa 

faz as seguintes proposições: construir e fortalecer os sistemas nacionais e locais de 

alerta, construir e fortalecer as capacidades nacionais e locais de resposta à emergência 
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e, por fim, investir em redes seguras de produtividade para proteger os mais pobres das 

situações de emergência e reduzir a insegurança alimentar de longo prazo. 

As redes de segurança, com o apoio dos governos e da sociedade, servem tanto 

às situações emergenciais quanto ao combate à insegurança alimentar em longo prazo, 

pois o investimento nas redes proporciona retorno para o governo, pois proporciona o  

desenvolvimento em longo prazo.  

O Força Tarefa encoraja a doações para organizações como o UN´s Immediate 

Response Account, em dinheiro e não em alimentos, pois assim os governos podem 

investir com mais flexibilidade em programas de combate à fome. 
139

 

Podemos citar como exemplos de rede de segurança os bancos de alimento 

comunitários e a reabilitação do meio-ambiente devastado através de planos de food-

for-work (alimento para o trabalho) ou cash-for-work (dinheiro para o trabalho).  

Sobre a sexta recomendação, aumentar a renda e fazer os mercados operarem 

para os pobres, para o Força Tarefa, aqueles que sofrem de insegurança alimentar não 

são capazes de produzir para si alimentos suficientes ou não podem comprá-los. O 

Programa se refere às seguintes proposições sobre o tema: investir e manter a infra-

estrutura relativa aos mercados, desenvolver redes de troca entre pequenos produtores 

rurais, melhorar o acesso a serviços financeiros para os pobres e para os que sofrem com 

a insegurança alimentar, criar e reforçar um plano legal e de regulamentação, fortalecer 

o poder de barganha dos pequenos produtores rurais e urbanos no mercado de trabalho, 

garantir acesso a informações de mercado para os pobres, promover e fortalecer 

associações comunitárias e de produtores rurais e, finalmente, promover fontes 

alternativas de emprego e renda.  

Os mercados não irão se desenvolver sem investimento público em transporte 

e em infra-estrutura. A melhoria das estradas do meio rural afasta o isolamento dos 

pobres da região dos mercados e de outras facilidades.  

O acesso ao crédito e a outros serviços de finança é um problema para os 

pequenos produtores que sofrem com a insegurança alimentar. A criação de sistemas de 

empréstimo aos pobres, a exemplo do microcrédito, é um importante passo. Grupos 

comunitários podem tomar empréstimos em nome dos membros e fazer com que os 

empréstimos se tornem mais atrativos para as instituições financeiras. Uma forma de 

fazer com que as poupanças se desenvolvam é integrar empréstimos aos serviços de 
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poupança, permitindo com que os membros poupem regularmente em pequenas 

proporções.  

O poder desigual de barganha entre produtores e comerciantes complica a 

transição da produção de subsistência para a produção comercial, além de outros fatores 

como o comportamento explorador das companhias. A criação de contratos deve ser 

encorajada, preferencialmente em nível comunitário, com o uso de mediação e 

arbitragem. 
140

 

Os mais carentes são muitas vezes forçados a aceitar trabalho por salários 

muito baixos. A promoção de setores extra-campo ajuda a aumentar os salários ao 

promover oportunidades alternativas de emprego. O Força Tarefa recomenda que 

organizações e programas que encorajem os produtores rurais sem acesso a terra e os 

pobres do meio urbano em relação ao mercado de trabalho sejam fortalecidas.  

 A falta de informação sobre o mercado atrapalha o comércio dos pequenos 

produtores. O acesso a tecnologias modernas de informação ainda é precária em muitas 

regiões rurais. No entanto, a mudança de tal situação ganha força, governos e doadores 

estão investindo em tecnologia de informática e informação, como Internet, celulares e 

rádio.  

Sobre a sétima e última recomendação, o Programa Força Tarefa recomenda as 

ações a seguir: ajudar as comunidades a restaurar e melhorar os recursos naturais, 

assegurar o direito de acesso às florestas, à pesca e pastagens e campos naturais, 

desenvolver ações ligadas à preservação ambiental e, por fim, pagar às comunidades 

pobres pelos serviços ambientais prestados.  

Para atingir resultados mais rápidos, o Força Tarefa recomenda que os 

investimentos sejam feitos em áreas degradadas onde pessoas com fome se concentrem 

de forma densa.  

O Programa recomenda que iniciativas dentro da comunidade para restauração 

ambiental incluam a reabilitação de pastagens, acesso à água e reflorestamento. A 

biodiversidade pode ser protegida através do reflorestamento de áreas devastadas. A 

comunidade deve ser encorajada a participar das ações de preservação ambiental. Os 

pequenos ganhos para a promoção da segurança alimentar se transformarão em 

sustentabilidade em longo prazo.  
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O direito à terra, água, florestas e à pesca são vitais para facilitar o 

investimento em conservação e restauração. Muitos países possuem legislação que 

garante as comunidades rurais a obter tais direitos, mas restrições institucionais 

atrapalham sua implementação efetiva em muitos casos. Serviços jurídicos para os mais 

carentes os encoraja a buscar seus direitos. 
141

 

Programas que proporcionam pagamento às comunidades rurais de baixa 

renda por serviços ambientais prestados, embora ainda incipientes, prometem grande 

potencial. Tais ações incluem o pagamento por proteção à biodiversidade, proteção às 

fontes de água e carbon sequestration. Já que o ecossistema é um bem público, a 

intervenção do governo é necessária para ajudar no funcionamento do processo.  

Por a fome se tratar de um problema complexo, tem havido muitos planos para 

combatê-la, mas a implementação de tais planos é um problema complexo, por essa 

razão, o Força Tarefa recomenda uma nova ênfase sobre os métodos que atacam o 

problema de uma forma integrada. Pontos chave para o êxito de tal empreendimento são 

a identificação de intervenções prioritárias, desenvolvimento de estratégias em nível 

nacional, fortalecimento das capacidades locais e nacionais, participações comunitárias 

e engajamento do setor privado. 
142

 

De acordo com o economista Jeffrey Sachs, as metas do milênio são 

audaciosas, mas factíveis, mesmo que dezenas de países ainda não se encontrem nos 

trilhos para alcançá-las. Ainda segundo o autor, os países ricos prometeram repetidas 

vezes que ajudariam os países pobres a atingir as metas por meio do aumento da ajuda 

ao desenvolvimento e melhores regras globais do jogo. 
143

 Os países desenvolvidos, na 

verdade, tem se furtado de ajudar os países em desenvolvimento a atingir as metas do 

milênio, como ocorreu neste ano de 2009 durante a Cúpula da FAO Contra a Fome, 

conforme já citamos anteriormente neste trabalho ao nos referirmos à ajuda dos países 

desenvolvidos que precisa ser aumentada e melhorada. 

No entendimento de Sachs, a posição da comunidade internacional continua 

incoerente na prática. De um lado, metas ousadas são anunciadas, como é o caso das 

Metas de Desenvolvimento do Milênio, e até as formas como elas podem ser 

alcançadas, tais como a promessa de aumento da assistência dos doadores feita no 

                                                 
141

 UN Millennium Project 2005. Halving Hunger: It Can Be Done. Summary version of the report of 

the Task Force on Hunger. The Earth Institute at Columbia University, New York, USA. 
142

 id. 
143

 SACHS, Jeffrey D. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos 20 anos; 

prefácio Bono; prefácio à edição brasileira Rubens Ricupero; [tradução de Pedro Maia Soares]. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2005.  



77 

 

Consenso de Monterrey. Todavia, quando se trata da prática real, as Metas de 

desenvolvimento do Milênio expressam apenas aspirações vagas ao invés de objetivos 

operacionais. O que falta, de acordo com o economista, são as ligações práticas entre as 

MDMs e os planos de redução da pobreza. 
144

 

A conclusão do Programa Força Tarefa é a de que a MDM referente à fome 

pode ser alcançada, mas apenas se níveis sem precedentes de esforço forem feitos por 

todos aqueles envolvidos no processo. O mundo tem feito progresso na redução da 

fome, mas não o suficiente. 
145

 

De acordo com o artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

“Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 

liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.” 

Sachs entende que um acompanhamento dos compromissos com as MDMs significaria 

uma importante aplicação prática do referido artigo. 
146

 

 

1.5  A Segurança Alimentar como um Direito Humano e sua Relação com a 

Teoria Crítica 

 

No ano de 1937, Horkheimer publica na revista “Zeitschrift fur 

Sozialforschung” (Jornal para a Investigação Científica) o artigo intitulado de 

“Traditionelle und Kritische Theorie” (Teoria Tradicional e Teoria Crítica) no qual 

inaugura a natureza e a finalidade de um novo gênero teórico, a crítica da sociedade por 

oposição à concepção teórica tradicional, a qual pleiteava uma distinção entre o nível do 

conhecimento (teoria) e o da transformação histórica (práxis). Por tal razão, tratava-se 

de uma atitude crítica, tanto em relação à filosofia neo-idealista, quanto em relação às 

filosofias empiristas a ela relacionadas, tendo como finalidade a proposta de uma teoria 

que realmente desse conta da evolução da razão humana no tempo.  

A teoria crítica, da psicanálise à economia, passando pela política e pela arte, 

seus autores, influenciados pelo pensamento de Freud, Nietzsche ou Marx, de acordo 

com as linhas investigativas perseguidas, buscaram intervir com as suas teorias na 

prática social, criticando a ordem vigente e buscando uma nova ordem para as relações 
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sociais. Entre os principais autores que buscaram fazê-lo estão Weber, Jaspers, Simmel, 

Adorno, Marcuse, Fromm e Walter Benjamim. 
147

        

A teoria crítica é, principalmente, um desenvolvimento do pensamento 

marxista, podendo ser descrita como neomarxismo. Foi elaborada por um grupo de 

acadêmicos alemães conhecido como “Escola de Frankfurt”. Os estudiosos da teoria 

crítica rejeitam os três postulados básicos positivistas: uma realidade externa objetiva; a 

distinção sujeito/objeto; e a ciência social livre de valores, não existindo uma política 

mundial ou uma economia global operando de acordo com leis sociais imutáveis.  

Segundo os teóricos críticos, o conhecimento não é neutro e não pode sê-lo. 

Todo conhecimento reflete o olhar do observador, pois sempre revela tendências com 

relação a interesses, valores, partidos, grupos, classes, nações, etc. Os estudiosos da 

teoria crítica buscam o conhecimento com uma finalidade política: liberar os seres 

humanos das opressivas estruturas da política e da economia mundiais. Os teóricos 

críticos rejeitam a possibilidade de objetividade e distanciamento acadêmico, pois para 

eles é impossível dissociar o acadêmico do seu tema de estudo.  

A emancipação humana das estruturas globais sociais que até hoje privilegiam 

uma parcela relativamente pequena da população mundial é, para os teóricos críticos, o 

objetivo final de todo saber humano. Podemos, assim, entender a teoria crítica como 

uma teoria revolucionária, já que visa derrubar os sistema econômico e político vigente. 

148
  

Sobre a teoria crítica como utopia histórica, Cox entende que a mesma leva em 

conta uma escolha normativa a favor da ordem política e social diferente da ordem 

prevalecente, no entanto limita o espectro de escolha a ordens alternativas que são 

viáveis à transformação do mundo existente. Desse modo, a teoria crítica contém um 

elemento utópico no sentido de que pode representar um quadro coerente de uma ordem 

alternativa, todavia a sua utopia se restringe pela compreensão de processos históricos. 

A utopia tem de rejeitar alternativas que se apresentem improváveis assim como negar a 

permanência da ordem vigente. 
149

 

                                                 
147

 MORGADO, Isabel Salema. Dicionário de Filosofia Moral e Política, Instituto de Filosofia da 

Linguagem, Teoria Crítica. Disponível em: http://www.ifl.pt/main/Portals/0/dic/critica__teoria_.pdf, 

consulta em 23/12/2009.  
148

 JACKSON, Robert H; SORENSEN, Georg. Introdução às Relações Internacionais: Teorias e 

Abordagens; tradução Bárbara Duarte; revisão técnica, Arthur Ituassu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2007, p. 334. 
149

 COX, Robert. Approaches to World Order. Cambridge: Canbridge University Press, 1996, p. 90.  

http://www.ifl.pt/main/Portals/0/dic/critica__teoria_.pdf


79 

 

O objetivo maior da teoria crítica é a emancipação das estruturas globais e 

sociais que privilegiam uma pequena fatia da população do planeta. Livrar a 

humanidade do mal da fome é uma forma de mudar os status quo existente, 

privilegiando a todos com um direito que lhes assiste, que é o direito à vida através de 

uma alimentação segura. 

A finalidade política do conhecimento para os teóricos críticos é liberar os 

seres humanos das opressivas estruturas da política e da economia mundiais. Estudiosos 

e defensores da segurança alimentar como um direito decorrente do direito à vida, 

defendem que a realização da segurança alimentar mundial deve ser um objetivo 

integrante dos planos econômicos e sociais. 
150

 

Cientistas sociais e as ciências sociais são instrumentos de poder, de acordo 

com os teóricos críticos, desse modo, os teóricos críticos buscam identificar os 

interesses políticos que as diferentes teorias e teóricos atendem. A emancipação humana 

das estruturas globais e sociais tem até hoje privilegiado uma pequena parcela da 

população do planeta às custas da maioria. 
151

 Para os adeptos da teoria crítica, as 

ciências sociais são instrumentos de poder, servindo as teorias aos interesses dos que a 

defendem. Desse modo, as teorias que defendem a segurança alimentar como um direito 

do homem seriam de interesse daqueles que lutam por uma mudança nas estruturas, 

promovendo assim a emancipação humana como objetivo, como entende o teoria 

crítica.  

Segundo a teoria crítica, o valor de qualquer teoria se baseia em valores 

políticos. Cox é um defensor político da mudança radical, no entanto tal mudança deve 

rejeitar alternativas improváveis e, ao mesmo tempo, negar a permanência da ordem 

vigente. De acordo com Jeffrey Sachs, as metas do milênio, inclusive a primeira delas 

que é a de reduzir pela metade a fome no mundo são audaciosas, mas factíveis, mesmo 

que dezenas de países ainda não se encontrem nos trilhos para alcançá-las. Assim sendo, 

tal meta é factível e não uma alternativa utópica improvável. 
152

 

Nas Relações Internacionais a teoria crítica se apresenta como alternativa aos 

paradigmas dominantes, especialmente ao paradigma realista. Neste sentido, o objetivo 
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principal dos teóricos críticos é proporcionar uma alternativa à forma da Escola Realista 

de enxergar o mundo. Kenneth Waltz entende o realismo como a luta infindável entre 

Estados, inimigos em potencial, em uma sociedade anárquica. 
153

 Ora, se assim 

entendêssemos, não seria possível ajuda mútua entre países para o combate à fome e à 

pobreza, pois se os países são inimigos em potencial, por que ajudar os outros Estados a 

combater a fome e a miséria? De acordo com o pensamento Realista não poderia existir 

cooperação entre os Estados para a promoção de direitos humanos como o da 

alimentação, por exemplo.  

Robert Cox desenvolveu a teoria da resolução de problema (problem-solving 

theory) que vale ser ressaltada, de acordo com Robert Cox a teoria da resolução de 

problema é oposta à teoria crítica pela seguinte razão 
154

 como explica Steve Smith: “the 

former takes the existing social and political relations and institutions as the given 

starting point for analysis and then sees how the problems arising from these can be 

solved or ameliorated; the latter enquires into how these given relationships and 

institutions came into existence and how they might be changed.” 
155

 Desse modo, a 

teoria critica entende que as relações políticas e as instituições existentes são o ponto de 

partida para as análises e então estuda a possibilidade de os problemas surgidos virem a 

ser resolvidos, já a teoria da solução de problema se preocupa em como tais relações 

políticas e instituições vieram surgir e como elas podem ser modificadas. 

Para aqueles que defendem que a segurança alimentar é um direito humano, as 

relações políticas e as instituições existentes são o ponto de partida para as análises 

referentes às questões de insegurança alimentar, numa perspectiva crítica; e para a 

resolução desse problema e também com o surgimento das referidas relações e 

instituições e como elas podem ser modificadas para que o problema seja solucionado, 

numa perspectiva da teoria da resolução de problema de Cox.  

A solução para o grave problema mundial da insegurança alimentar é um 

objetivo a ser alcançado, o status quo atual precisa ser mudado, os seres humanos 

precisam ser libertados das opressivas estruturas da política e da economia mundiais. A 
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insegurança alimentar é o cerceamento de um direito, de uma liberdade do homem, 

como diria Amartya Sen, e que precisa ser combatida. 
156

   

 

1.6  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e sua Relação com os 

Números da Segurança Alimentar  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida de comparação 

que engloba três diferentes dimensões: riqueza (renda), educação e longevidade e tem 

como objetivo medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida 

oferecida à população. Trata-se de um sistema padronizado de avaliação e medida do 

bem-estar de uma população. O índice foi criado no ano de 1990 pelos economistas 

Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo utilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em seu relatório anual desde 1993. 

No cálculo do IDH as dimensões referidas acima são computadas da seguinte 

maneira: renda (PIB per capita), educação (taxas de alfabetização e escolarização) e 

longevidade (expectativa de vida da população). Os números para a composição dos 

IDHs são fornecidos por agências de dados internacionais que tenham recursos e 

experiência na coleta e compilação de dados relativos a indicadores estatísticos 

específicos.  

Os países, estados, cidades, áreas ou territórios são classificados de quatro 

maneiras: por nível de desenvolvimento humano, por renda, por valores mundiais 

agregados e por região.  

Os países ou regiões incluídos no IDH são classificados dentre três categorias 

de desenvolvimento humano: desenvolvimento humano alto (com um IDH de 0.800 ou 

mais), desenvolvimento humano médio (IDH entre 0.500 e 0.799) e desenvolvimento 

humano baixo (IDH de menos de 0.500). 
157

 

Foi por entender que uma adequada concepção de desenvolvimento deve ir 

mais além da acumulação de riqueza e do Produto Nacional Bruto (PNB) e de outras 

variáveis relacionadas à renda que Amartya Sen criou o IDH. 

De acordo com Sen, a literatura sobre medição e avaliação da desigualdade 

vem se expandindo desde as duas últimas décadas e a conexão entre desigualdade e 
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bem-estar social vem sendo especialmente abordada. No entanto, os índices comumente 

utilizados focam na questão sobre a renda e não levam em consideração dois fatores 

essenciais: a diversidade e a liberdade humanas. 
158

 

O enfoque nas liberdades humanas se choca com abordagens mais restritas de 

desenvolvimento, como por exemplo, as que identificam desenvolvimento com 

crescimento do PNB, aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico 

ou modernização social. As liberdades dependem mais de determinantes tais como as 

disposições sociais e econômicas (ex.: serviços de educação e saúde) e os direitos civis 

(ex.: liberdade como cidadão de discutir e participar de averiguações públicas).  

Para que haja desenvolvimento, é preciso que as principais fontes de privação 

da liberdade sejam removidas, quais sejam: pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância excessiva de Estados repressivos.  

Apesar do desenvolvimento econômico global, liberdades elementares são 

negadas a um grande número de indivíduos. Por vezes, a ausência de liberdades 

substantivas
1
 

159
 está diretamente relacionada com a pobreza econômica, que tira dos 

cidadãos a liberdade de matar a fome, de obter uma nutrição satisfatória, de ter acesso a 

água tratada ou saneamento básico, etc.  

A privação da liberdade econômica, na forma de pobreza extrema, pode ser 

responsável por tornar o indivíduo uma presa indefesa na violação de outros tipos de 

liberdade, como por exemplo, a liberdade de alimentar-se de maneira segura. A fome é 

uma privação de liberdade. O baixo nível de renda pode ser uma razão fundamental para 

o analfabetismo e más condições de saúde, além de fome e subnutrição; inversamente, a 

melhora nos índices de alfabetização, saúde e nutrição ajudam a auferir rendas mais 

elevadas.  

A pobreza deve ser vista como uma privação das capacidades básicas, e não 

apenas como baixa renda. A privação de capacidades elementares pode resultar em 

morte prematura, subnutrição significativa, analfabetismo, etc. Para Sen a renda é 

apenas instrumentalmente importante e seu valor derivado depende de várias 

circunstâncias sociais e econômicas que devem ser levadas em consideração.  
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No que se refere ao combate à pobreza de renda, essa não pode ser, em si, a 

motivação maior de políticas de combate à pobreza. Não é sadio enxergar a pobreza sob 

a perspectiva limitada da privação de renda e a partir daí justificar investimentos em 

educação e saúde, etc. com a idéia de que se trata de bons meios para se chegar ao fim 

da redução da pobreza de renda. A pobreza deve ser vista sim como privação de 

liberdades.  

De acordo com Sen, um indivíduo passa fome quando seu intitulamento 
160

 

não inclui no conjunto (que é formado pelos pacotes de bens alternativos de bens que 

ele pode obter) nenhum pacote de bens que contenha uma quantidade de alimentos 

adequada. Desse modo, renda pode ser um fator determinante no que concerne à 

obtenção de intitulamentos, pois a inadequação de renda é frequentemente a causa 

primeira de privações que normalmente se associam à pobreza.  

Amartya Sen trata da renda não como “renda real”, isto é, uma renda que 

inclui uma medida operacional para atribuir peso aos bens, a chamada medida do valor 

de troca. O termo renda deve aqui ser entendido como um parâmetro capaz de englobar 

questões referentes à qualidade de vida das pessoas e seu bem-estar. 
161

 

Existe uma relação bastante estreita entre educação, renda per capta, 

longevidade e melhores condições de alimentação adequada. O incentivo à educação 

tem influência direta do que diz respeito à renda, já que aqueles que são alfabetizados 

ou que passaram mais tempo na escola tem maiores chances de conseguir melhores 

empregos e, dessa forma, melhorar sua renda.  

 Uma melhor renda per capta faz com que o indivíduo tenha condições mais 

adequadas de se alimentar de forma mais adequada e segura; assim sendo, terá mais 

chances de ter uma vida mais longeva, com menos propensão a contrair enfermidades, 

já que um organismo mal nutrido é mais propenso a desenvolver doenças.        

Acesso a melhores condições de educação básica e saúde elevam de maneira 

direta a qualidade de vida das pessoas, esses referidos fatores elevam de forma direta a 

sua qualidade de vida, os mesmos fatores, da mesma forma, elevam o potencial de os 

indivíduos auferirem renda e desse modo livrar-se da pobreza medida pela renda. 
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Quanto mais inclusivo for o alcance da educação básica e da prestação de serviços de 

saúde, será maior a probabilidade de que mesmo aqueles potencialmente pobres tenham 

uma chance maior de sair da situação de extrema pobreza.  

Dessa forma, há uma relação comprovada entre os fatores que compõem o 

IDH e a questão da segurança alimentar, por tal razão o referido índice pode ser 

utilizado para análises referentes à seguridade alimentar em diferentes regiões, países, 

estados e municípios como um indicador seguro. Por tal motivo, escolhemos o IDH 

como o índice comparativo para este trabalho.  
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2. A SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Aspectos Históricos da Pobreza e da Insegurança Alimentar no Brasil 

 

A evolução histórica da economia brasileira caracteriza-se por um processo de 

concentração de renda, que tem persistido mesmo com alterações na política econômica. 

Desse modo, apesar de o país ter experimentado elevadas taxas de crescimento e da 

industrialização, os índices de pobreza persistiram entre os mais altos do globo 

limitando o próprio modelo de desenvolvimento sócio-econômico do país. De acordo 

com Celso Furtado (1968), este modelo tem suas origens históricas no século XVI, 

quando o país ainda se encontrava sob a política de exploração portuguesa, e vem 

persistindo ao longo da História em formas de ciclos de exploração fortemente 

concentradores. 
162

 

Na década de cinqüenta, Furtado, em seu artigo intitulado “Características 

gerais da economia brasileira”, apresenta, de forma condensada, alguns dos 

pressupostos teóricos e várias hipóteses de trabalho que norteariam a argumentação do 

autor em sua obra “Formação Econômica do Brasil”. Na sua primeira parte já se 

encontram referencias à sucessão de ciclos de produtos no desenvolvimento da 
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economia do Brasil, ao mecanismo cambial de socialização das perdas do setor 

agroexportador, às tendências para a concentração da renda, aos desequilíbrios 

estruturais ocasionados pela piora na relação de trocas e à lentidão da formação no país, 

tanto do mercado interno quanto “de um autêntico espírito de empresa, condição básica 

do desenvolvimento de uma economia capitalista”. 
163

 

De acordo com Simon Schwartzman, no Brasil do século XIX não foram 

criadas leis e instituições para ajudar aos pobres, como se tentou fazer na Inglaterra ou 

nos Estados Unidos. Uma possível razão para tal fato é a de que o Brasil não presenciou 

os grandes deslocamentos, a destruição de postos de trabalho nem a explosão 

populacional que marcaram a Revolução Industrial na Europa, nem as grandes maciças 

que inundaram os Estados Unidos naqueles anos, e que acabaram sensibilizando os 

ricos e remediados. “A pobreza brasileira no século passado não era muito diferente da 

pobreza dos séculos anteriores, e nossas elites tampouco eram muito distintas.” (Simon 

Schwartzman).  

A partir República, a idéia de que algo deveria ser feito com a pobreza e a 

miséria que assolavam grande parte da população brasileira começa a ganhar força, por 

diversos caminhos distintos. Para os positivistas, o país precisava de um governo forte e 

centralizado, que se utilizasse dos conhecimentos científicos a fim de educar o 

proletariado, planejar a economia e livrar o país da ignorância e da superstição das elites 

tradicionais. Tal ideologia autoritária e modernizadora fascinava estudantes, intelectuais 

e militares, mesmo não fazendo muito sucesso entre os mais importantes parceiros do 

movimento republicano, as oligarquias que comandavam o Partido Republicano 

Paulista e Mineiro.  

 Para outros círculos intelectuais, porém, os problemas do país estavam 

relacionados às características raciais e culturais da população brasileira, que obstavam 

que a população desenvolvesse hábitos adequados de higiene e trabalho. Segundo esses 

intelectuais, as maneiras de diminuir os problemas do Brasil, sem, naturalmente, esperar 

que a pobreza e a miséria desaparecessem de um dia para outro eram as seguintes: tratar 

das doenças tropicais, primeiramente; estabelecer políticas eugênicas que pudessem 

assegurar, depois, o progressivo "branqueamento" da população; e, ao mesmo tempo, o 

ajuste das instituições políticas e sociais do país às características culturais e sociais de 
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seu povo, eram as maneiras de ir reduzindo os problemas do país, sem, naturalmente, 

esperar que a pobreza e a miséria desaparecessem de um dia para outro. 

O Brasil, nas últimas décadas, infelizmente, tem apresentado uma tendência de 

grande desigualdade na distribuição de renda e níveis elevados de pobreza. Um país 

desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar uma herança histórica de injustiça 

social, que excluiu parte significativa de sua população do acesso a condições mínimas 

de dignidade humana e cidadania. 

Resultados de uma pesquisa realizada em 1999 revelam que em torno de 14% 

da população brasileira vivem em famílias com renda abaixo da linha de indigência e 

34% em famílias com renda abaixo da linha de pobreza. Assim sendo, como 

observamos na Tabela 1, cerca de 22 milhões de brasileiros poderiam ser classificados 

como indigentes e 53 milhões como pobres. 
164

 

Quanto aos contrastes inter-regionais, LEMOS (2005, p. 14) alerta que “existe 

um vácuo bastante grande entre os padrões de renda praticados no Brasil como um todo 

e aqueles praticados em uma de suas regiões mais pobres, que é, sem dúvida, o 

Nordeste e este vácuo tende a permanecer e até incrementar-se no período recente”. 

Para ilustrar tal afirmação, o autor assevera que, em 1998, o PIB per capita nordestino 

correspondia a 0,55 do PIB per capita brasileiro. Confirmando a posição desse autor, 

Rocha (2006) constata que entre 1992 e 2004 a participação do número de pobres e 

indigentes nordestinos no total de pobres e indigentes brasileiros ficou praticamente 

estável em torno de, respectivamente, de 42% e 54%. 
165

 

Em se tratando da desigualdade entre as regiões brasileiras, sobre o Nordeste, 

nas décadas de cinqüenta e sessenta, no ano de 1959, na cidade de Garanhuns em 

Pernambuco, aconteceu o Seminário para Desenvolvimento do Nordeste e chegou-se à 

conclusão de que a região precisava de um planejamento seguro dos seus problemas que 

fosse capaz de orientar o seu desenvolvimento econômico insular, marginal ao 

desenvolvimento do país, daí veio a oportunidade de criação da SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). 
166
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Criada pela Lei n
o
 3.692 de 15 de dezembro de 1959 durante o governo 

Kubitschek tendo como objetivo a promoção e a coordenação do desenvolvimento do 

Nordeste. A Sudene não alcançou o sucesso almejado, o número de empregos criado 

nas indústrias não foi suficiente para resolver os problemas estruturais da região, os 

padrões de miséria foram mantidos, e as migrações não cessaram . Em relação ao 

problema da concentração de renda, nada mudou. O órgão foi fechado no ano 2001 por 

ter sido alvo de denúncias de favorecimento ao clientelismo. 
167

 

Segundo Costa Lima, a SUDENE foi uma instituição que foi entendida de 

maneira contraditória no Congresso Nacional, em seu próprio Conselho Deliberativo e 

junto à opinião pública de classe média. Para o autor, há duas SUDENES, uma pensada 

por Celso Furtado até o começo do ano de 1964 e outra que resulta da sua tomada pelos 

militares e pelas oligarquias conservadoras que lhe sustentaram. 
168

 

Ainda sobre a região Nordeste, no que se refere ao grave problema da fome 

enfrentado pela região, este não pode ser explicado à base de razões naturais, pois as 

condições tanto do solo quanto do clima sempre se mostraram favoráveis ao cultivo de 

várias culturas. Foram as condições propícias à agricultura que fizeram com que os 

colonizadores sacrificassem todas as outras possibilidades à exclusiva plantação da 

cana-de-açúcar, a monocultura que atendia seus interesses meramente econômicos e que 

teve no estado de Pernambuco seu ponto de maior intensidade.  

O cultivo desenfreado da cana foi responsável pela destruição das florestas da 

região Nordeste. No estado de Pernambuco, a devastação alcançou o máximo, onde 

resta apenas um resíduo da mata primitiva que não alcança expressão econômica 

alguma. 
169

 

Em termos econômicos, a seca se traduz em crise do poder de compra da 

população. A solução para o problema da seca, de acordo com o pensamento de Furtado 

na década de sessenta seria, além de um plano de irrigação, a criação de uma agricultura 

resistente e de acordo com o solo e clima da região e investimentos para promoção da 

industrialização. 
170
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No ano de 1877 e 1932 houve duas grandes secas que atingiram o semi-árido 

nordestino e foram responsáveis por uma onda de miséria, humilhações e fome. A 

alimentação do sertanejo em determinada feita resumiu-se apenas a comidas exóticas, e 

muitas vezes tóxicas, como as raízes, sementes e frutos silvestres das plantas que 

resistiam à dessecação do meio ambiente, dentre elas a farinha de macambira, de 

xiquexique, de parreira brava, sementes de fava-brava, maniçoba, raízes de umbuzeiro, 

etc. 
161

 

Apesar de o mal da fome ser trazido à tona no Brasil tendo como o Nordeste o 

seu principal exemplo, como mostra o texto de Graciliano Ramos, a seguir, o problema 

da fome e da insegurança alimentar não é exclusivo da região Nordeste.  

 

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 

eram ossadas.  

O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. 

- Anda, excomungado. 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, 

queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato 

necessário - e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo 

não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia 

onde. 

... 

As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o passo, esqueceu 

a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a 

embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, 

duros como cascos, gretavam-se e sangravam. 
162

 

 

 

Na região amazônica, nos anos quarenta, segundo Castro, a análise química da 

dieta amazônica revelava um regime alimentar que apresentava várias deficiências 

nutritivas, estando ausentes da dieta: a carne, o leite, a manteiga, os ovos, o queijo e as 

frutas e vegetais. Os habitantes da região amazônica pareciam estar satisfeitos com um 

punhado de farinha, um gole de café e outro de cachaça para matar a fome, mas na 

verdade, sofriam de um estado de anorexia crônica resultante da falta de aminoácidos e 

de vitaminas no seu regime alimentar. 
163

 

O programa Fome Zero no ano de 2003 repassou R$ 7 milhões de reais do 

Programa Fome Zero para o Amazônia Solidária, um programa que beneficia 
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comunidades na Amazônia que vivem da exploração da borracha, castanha e da pesca. 

O objetivo da ação foi possibilitar o aumento na produção e comercialização de 

produtos agroextrativistas, vocação regional da Amazônia. Os recursos foram investidos 

no manejo florestal e na exploração sustentável dos recursos naturais. Trata-se das ações 

estruturantes do projeto de combate à fome 
164

 

Nas regiões centro e sul, também nos anos quarenta, Castro descreve o 

problema da subnutrição, afirmando serem as deficiências alimentares mais discretas e 

menos generalizadas, tratava-se de duas regiões de desequilíbrio e de carências parciais 

que se restringiam a determinados grupos ou classes sociais. No centro-oeste e em 

Minas Gerais os maiores problemas da dieta eram a falta de vitaminas e de iodo, já que 

a alimentação era baseada em pratos cujo ingrediente primordial era a gordura de porco, 

ingrediente desprovido de vitaminas, além de feijão.   

A região sul foi descrita como a de melhor qualidade na alimentação em 

comparação com as outras regiões brasileiras, por apresentar uma base econômica 

sólida, no entanto estava ainda distante do que se pode chamar de uma alimentação 

sadia e perfeita. Um dos fatores que contribuíram para que a alimentação do Sul fosse 

mais saudável foi a presença de frutas e de verduras na dieta. Como exemplo negativo 

da alimentação na região Sul, Castro cita a grande incidência da tuberculose, resultado 

de um regime alimentar carenciado em vários princípios fundamentais. Sobre a região 

Sudeste, Josué de Castro apresentou um fator negativo para a alimentação da região: a 

carência de proteínas entre crianças pobres dos grandes centros urbanos daquela região. 

No Rio de Janeiro e em São Paulo, os médicos pediatras constataram uma grande 

incidência dos edemas de fome das distrofias malignas e até mesmo das síndromes 

típicas de kwaskiorkor entre as crianças atendidas nos hospitais públicos de bairros 

operários e dos subúrbios. 
165

 

O Fome Zero vem atuado igualmente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do 

país, assim como nas regiões nordeste e norte, as mais carentes. Como alguns exemplos, 

podemos citar: os restaurantes populares em Goiás e em Minas Gerais; a agricultura 

urbana e as cozinhas comunitárias em Porto Alegre e o Programa de aquisição de 

alimentos da agricultura familiar em São Paulo e em Santa Catarina. 
166
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Em relação às políticas de combate à fome no Brasil, Reinaldo Nobre Pontes 

faz uma crítica:  

 
No campo do combate à fome por muito tempo seguiu-se o diagnóstico de que o 

problema era de “oferta”, de abastecimento. Daí registra-se ações no campo da 

regulação do abastecimento e estímulo ao aumento da produção e oferta de 

alimentos; iniciativas que por si não foram capazes de alterar substancialmente a 

desconcertante realidade desigual. 
167

 

 

Nobre Pontes, ainda faz uma crítica às políticas de cunho assistencialista e 

clientelistas voltadas aos pobres que mantinham um enorme contingente populacional 

submetido ao peso da alienação política, da restrição da liberdade e do clientelismo, 

ainda hoje presentes.  

Em 1995, o Brasil dá um passo para trás no combate à fome e à insegurança 

alimentar, o governo Fernando Henrique Cardoso extingue o CONSEA e pauta a 

agenda brasileira na programática neoliberal. Institui o Conselho do Comunidade 

Solidária e abandona o foco na questão da segurança alimentar. O país se mostra carente 

de uma política social articulada e de uma política nacional de combate à fome e à 

desnutrição.  

Durante a década de 90 como um todo, os programas federais na área de 

alimentação e nutrição foram desmontados. O projeto Fome Zero traz uma retrospectiva 

do período: em 1992 o impeachment de Collor; o Movimento pela Ética na Política, 

base para a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida; em 1991 a 

produção da Política Nacional de Segurança Alimentar pelo Governo Paralelo; os 

Mapas da Fome (IPEA) apontando 32 milhões de brasileiros em condições de 

indigência; em 1993 a criação do CONSEA e logo a sua extinção, só vindo a ser 

retomado no Governo Lula, a partir do CONSEA o combate à fome e à miséria passou a 

ser problema de governo e questão estratégica e as ações governamentais passaram a 

apontar para uma intersetorialidade; a elaboração de um Plano de Combate à Fome e à 

Miséria; e a 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 1994. 
168

 

Josué de Castro entende que a fome é um problema do subdesenvolvimento 

que por sua vez é o produto da má utilização dos recursos naturais e humanos que se 

realiza de forma a não conduzir à expansão econômica e ao impedimento das mudanças 
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sociais que se mostram indispensáveis ao processo de integração dos grupos humanos 

subdesenvolvidos inseridos em um sistema econômico integrado. 
169

 

Fazendo uso de dados do governo, em 2010, a ONU destacou avanços em 

índices sociais no país, mas a situação do Brasil ainda se apresenta pior do que a de 

outros países sul-americanos. Outra constatação importante é a de que indígenas e 

negros são desproporcionalmente afetados.  

As disparidades regionais também precisam ser ressaltadas. 37,5% das 

residências no país sofrem com a insegurança alimentar. Essa taxa seria de 25% no Sul 

e 55%, no Nordeste. A média nacional aponta que a desnutrição infantil atinge 1,9% das 

crianças, chegando a 3,5% no Nordeste. 21% dos brasileiros ainda sofrem com a 

anemia. 
170

 

Como podemos perceber, problemas tão graves como a fome e a insegurança 

alimentar ainda assolam um país que se despede do subdesenvolvimento, assumindo o 

papel de país emergente. Será mesmo que o subdesenvolvimento faz parte do passado? 

Se assim for, ainda restam resquícios do mesmo. Não se pode conceber que um país que 

no século XXI tenha atingido o status de oitava maior economia do mundo possa 

conviver com a fome e a insegurança alimentar.  
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2.2 A Segurança Alimentar para o Brasil e o Porquê da Escolha desse País 

 

 

De acordo com Flávio Valente, no primeiro momento de construção do 

conceito de segurança alimentar no Brasil, este não abrangia sequer o aspecto 

nutricional, apenas passando a incorporá-lo a partir da I Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição no ano de 1986. No ano de 1994 realizou-se a I Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em março de 2004, dez anos mais 

tarde, foi realizada em Pernambuco, na cidade de Olinda, a II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, estando ainda em discussão a formação de um 

conceito de segurança alimentar e nutricional, conceito este que seguiu sendo construído 

a cada Conferência Nacional realizada. 
171

 

Um importante movimento social que luta pela promoção do direito humano à 

alimentação adequada no país, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e 

Nutricional entende por segurança alimentar o seguinte: 

 

segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições de 

acesso a alimentos básicos, seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de 

modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma 

existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. 
172

 

 

A Lei 11.346/2006, criadora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, em seu art. 3º, reza que: 

 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e 

que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
173 

 

Ambos os conceitos de segurança alimentar acima se referem a aspectos 

nutricionais, de garantia da saúde e de acesso ao alimento. O segundo conceito, trazido 

pela Lei 11.346/2006 ainda acrescenta ao entendimento de segurança alimentar o 

respeito à diversidade cultural e a sustentabilidade ambiental, econômica e social.  
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Para o Brasil, a promulgação da emenda constitucional 64, que inclui a 

alimentação entre os direitos sociais, fixados no artigo 6º da Constituição Federal, foi 

um passo importante na luta contra a insegurança alimentar celebrado pelo CONSEA. 

174
 

A partir da emenda 64, o art. 6º da Constituição Federal passa a ter a seguinte 

redação:  

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
175

 

                                                                                                         (Grifo nosso) 

 

O CONSEA avaliou a urgência da inclusão de referência explícita ao direito à 

alimentação no campo dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, apesar 

do reconhecimento dos tratados internacionais pelo Brasil. Tal atitude, de acordo com o 

CONSEA é importante para fortalecer o conjunto das políticas públicas de segurança 

alimentar em andamento no país, e, também assegurar para que não haja retrocessos na 

sua continuidade. É exatamente pelo fato de ter implementado o referido conjunto de 

políticas que o Brasil tem sido mundialmente reconhecido pela sua capacidade em 

enfrentar problemas referentes à insegurança alimentar. 
176

 

O direito fundamental à alimentação decorre também de maneira direta do 

direito à vida, enunciado no art. 5º, caput, da Magna Carta, ao expressar-se sobre o 

direito à existência: “(...) o direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender sua 

própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital 

senão pela morte espontânea e inevitável.” 
177

 

Além dos artigos 6 º e 5º, respectivamente, citados acima, é relevante fazermos 

referência também a alguns dispositivos relevantes em matéria de segurança alimentar. 

 

Art. 1º (...) 

III- Dignidade da pessoa humana.  
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Trata-se de um dos fundamentos da República e engloba o entendimento de 

que o ser humano terá uma vida digna quando forem atendidas as mínimas condições de 

existência, tais como o acesso à moradia, alimentação, saúde, vestimenta, educação, 

etc.  

                                                                              (Grifo nosso) 

Art. 3º (...) 

III- Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais.  

 

O combate à pobreza e a marginalização está diretamente associado ao 

combate a condições ruins de alimentação, de vida e do próprio desenvolvimento 

mental do indivíduo que conduz, consequentemente, à sua exclusão social.  

 

Art. 4º (...) 

II- Prevalência dos direitos humanos; 

Art. 7º (...) 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

(...) 

IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 

suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

                                                                                    (Grifo nosso) 

 

O salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do 

trabalhador e às de sua família, propiciando um poder aquisitivo que assegure o 

desenvolvimento físico, mental e social da pessoa humana.  

 
Art. 23 (...) 

VIII- fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

 

A União tem o dever de fomentação do desenvolvimento da produção agrária 

através da fixação do homem à terra, promovendo, assim, a vida e melhorias no campo. 

                  X- Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 

a integração social dos setores desfavorecidos;  
 

É dever da União combater não apenas os efeitos da pobreza, mas também as 

suas causas, para que haja uma melhora na qualidade de vida das pessoas como um 
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todo. O combate à pobreza é uma das formas mais importantes de luta contra a 

desnutrição e a fome. 
178

 

 

Art. 208 (...) 

VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde.  

 

O Estado tem por dever promover a educação e realizar a sua implementação 

através da garantia de atendimento por programas suplementares de alimentação 

proporcionados aos estudantes.  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação,  ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

                                                                                    (Grifo nosso) 

 

O direito à alimentação adequada em quantidade e qualidade deve ser 

prioridade para as crianças e adolescentes, indispensável ao seu desenvolvimento físico 

e mental e ao seu bem-estar. 

Pelo exposto, percebe-se que a Constituição Federal de 1988 reconhece o 

direito humano à alimentação adequada como um direito a todos garantido. A 

promulgação da Emenda 64 que alterou o art. 6º da Constituição foi um passo 

importante para concretização do direito humano à alimentação, pois agora, além de 

princípios e regras que tratam do tema, temos uma referência explícita ao direito à 

alimentação no campo dos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna.  

Além do texto constitucional, a legislação infraconstitucional prevê em várias 

leis vigentes o direito humano à alimentação adequada. Trataremos da Lei 11.346/06, 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), que criou o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e que foi promulgada visando 

assegurar o direito humano à alimentação adequada.       

O direito fundamental à alimentação e à segurança alimentar incorporados à 

Lei supracitada pressupõe a garantia de acesso a alimentos com qualidade nutricional e 
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em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades diárias de todos. Ainda de 

acordo com o dispositivo legal em questão, o alimento deve ser: 1) reconhecidamente 

seguro no que se refere às exigências sanitárias; 2) isento de componentes químicos que 

possam vir a causar danos à saúde dos indivíduos; e 3) que apresentem quantidade e 

qualidade suficiente de nutrientes benéficos ao ser humano. 
179

 

Transcreveremos os art. 2º ao 6º da Lei 11.346/06 a título de ilustração porque 

dispõem, de maneira específica, sobre segurança alimentar e nutricional: 

 

Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 

consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 

políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

segurança alimentar e nutricional da população. 

 

§ 1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões 

ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. 

 

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, 

monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação 

adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. 

 

Art. 3ºA segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis. 

 

Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange: 

 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, 

em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da 

industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do 

abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como 

da geração de emprego e da redistribuição da renda; 

 

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 

 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,  

incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de 

vulnerabilidade social; 

 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 

alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e 

estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural 

da população; 

 

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 
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VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e 

participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, 

respeitando-se as múltiplas características culturais do País. 

 

Art. 5º A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança 

alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a 

primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. 

 

Art. 6º O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação 

técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito 

humano à alimentação adequada no plano internacional. 
180

 

 

Não se pode negar que a criação da referida Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN) fez surgir um importante instrumento normativo 

capaz de compelir o Estado a cumprir com o dever que o mesmo tem de garantir o 

direito humano à alimentação adequada a todos. Trata-se de um ganho significativo para 

toda a sociedade do nosso país.  

Além da legislação de que tratamos acima, não poderíamos deixar de fazer 

referência ao Programa Fome Zero. O Fome Zero será abordado com mais profundidade 

no item seguinte, 2.2 O Programa Fome Zero. Neste primeiro item deste capítulo 2 

discorreremos rapidamente sobre o Programa e sua importância para a consolidação do 

direito à segurança alimentar no Brasil. 

O Fome Zero é uma política de segurança alimentar e nutricional para o Brasil 

que promove a inserção do Estado e a participação e a mobilização social. Assim sendo, 

o Programa deve ser representado pelos governos federal, estadual e municipal, 

entidades da sociedade civil, trabalhadores, empresários, ONGs, etc. 

O que diferencia o Fome Zero da maioria dos programas de combate à fome é 

o seu caráter não assistencialista, ou seja, não visa apenas as ações emergenciais. O 

Programa preocupa-se com a inserção social do indivíduo, tendo como objetivo maior a 

geração de renda e trabalho e o resgate da auto-estima e cidadania das pessoas e não 

apenas a mera distribuição de alimentos.  

Outras prioridades do Programa são o acesso à alimentação segura, a expansão 

da produção e o consumo de alimentos saudáveis, a melhoria nos níveis de 

escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao abastecimento de água, sempre 

preocupando-se em promover os direitos de cidadania.   

O Fome Zero vai muito além, como se pode perceber pelo que foi exposto, da 

garantia das três refeições diárias de que todo brasileiro tem o direito de realizar, lema 
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do Programa. O Fome Zero é, de maneira sucinta, um Programa que busca associar um 

conjunto de medidas estruturais com emergenciais para combater a fome e a pobreza.  

Desde a sua implantação no país o Fome Zero tem contribuído para a melhoria 

das condições de vida da população. Algumas das ações que vem sendo promovidas 

pelo Programa são: os restaurantes populares, o Programa de aquisição de alimentos da 

agricultura familiar, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, o Bolsa Família, 

o Programa de aquisição e incentivo a distribuição do leite, distribuição de água, etc. 
181

 

Diante do exposto não se pode negar a incontestável contribuição social que o 

Fome Zero tem feito para combater a pobreza e a insegurança alimentar através de uma 

política de inclusão social.  

Além da legislação que trata da garantia da segurança alimentar e do Fome 

Zero, o Brasil apresenta algumas características que permitiu a sua escolha para este 

trabalho de política comparada. Discorreremos rapidamente acerca dessas 

características. 

O Brasil é um país emergente, industrializado e de economia dependente e 

periférica podendo ser classificado como de semi-periferia.  O país tem o segundo maior 

setor industrial das Américas. As diversas indústrias do Brasil contabilizam 28,5% do 

PIB do país, variando de indústrias de automóveis, aço e petroquímicos até 

computadores, aeronaves e bens de consumo duráveis. 
182

 

O país faz parte dos BRICs, uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia e 

China, Estados que tem se destacado no cenário mundial pelo rápido crescimento das 

suas economias em desenvolvimento. O acrônimo foi criado pelo economista Jim 

O'Neill, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs no 

ano de 2001. 
183

 

Além do BRICs, o Brasil faz parte do IBAS, formado por Índia, Brasil e 

África do Sul. Trata-se de uma iniciativa desenvolvimentista trilateral entre os países 

para promover a cooperação sul-sul. Os temas a que buscam cooperação e coordenação 
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incluem o fortalecimento do multilateralismo, a promoção da paz e da segurança, o 

desenvolvimento sustentável e combate à fome e à pobreza. 
184

 

O Brasil apresenta uma democracia consolidada que de acordo com Limongi 

do ponto de vista da sua estrutura, isto é da forma como efetivamente funciona, 

apresenta pouco que permita distinguir o sistema político brasileiro de outras 

democracias tidas como avançadas ou consolidadas. Isto quer dizer que o modo de 

operar do governo brasileiro é o mesmo da maioria das demais democracias 

contemporâneas. 
185

 

O perfil da sociedade brasileira é o de uma sociedade que apresenta 

acentuados problemas de distribuição de renda, pois uma parcela considerável da 

população se mostra economicamente excluída. O Brasil é campeão mundial de 

concentração de renda. Enquanto o país apresentar tamanha concentração de renda, não 

conseguirá atingir um desenvolvimento sustentado. 

No Brasil existe riqueza, no entanto esta riqueza á altamente concentrada. Há 

estimativas de que apenas 1% das famílias controla aproximadamente 15% da renda do 

país. Essas famílias controlam mais de 50% do estoque de riqueza. Assim sendo, a 

renda é concentrada porque a riqueza é concentrada. 
186

 

A produção de alimentos no país é mais que suficiente para atender o mercado 

interno e permite que o Brasil seja um grande exportador de alimentos. De acordo com a 

FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), o país está com 

a maior disponibilidade de terras agricultáveis sustentáveis. Tal posição implica maior 

responsabilidade como fornecedor estratégico de produtos agrícolas. 

No ano de 2008, o Brasil exportou 33,3 bilhões de dólares em alimentos 

processados; no ano de 2009, a despeito da crise mundial, segundo a ABIA as vendas 

externas ficaram em torno de 30 bilhões de dólares, o equivalente a 23% de toda a 

indústria brasileira. 
187
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O país que ostenta com orgulho o status de superpotência agrícola mundial 

desperdiça um terço de toda a sua produção de alimentos entre o campo e a mesa dos 

consumidores. Segundo os resultados de um estudo conduzido pela Associação 

Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRCEN), no Brasil, aproximadamente 30% 

das frutas, legumes e verduras que saem das lavouras são descartados antes de chegarem 

aos locais de venda, vítimas das más condições das rodovias e do acondicionamento 

inadequado dos alimentos durante longos trajetos. 
188

 

                O Índice de Desenvolvimento Humano do país em 2009 foi de 0,807, o índice 

anterior era de 0,802. Segundo o PNUD, a melhora no indicador brasileiro pode ter 

relação com a elevação da taxa de alfabetização do país, que foi de 88,6% para 89,6%. 

Além do mais, outros fatores podem ter contribuído para o pequeno crescimento: o 

aumento da expectativa de vida passou de 71,7 para 72 anos e o do PIB per capita, 

agora em 8.949 dólares. 
189

 

O problema da insegurança alimentar no país afeta mais fortemente as 

populações negras e indígenas. Segundo informações de um dossiê publicado pela 

ONU, indígenas e negros são desproporcionalmente mais afetados pela insegurança 

alimentar no Brasil. A fome no país é, também, uma questão racial. 
190

 

O IDH do Brasil é considerado alto, pois está acima de 0,800. Apesar dos 

números, sabe-se que o país enfrenta problemas no que concerne ao desenvolvimento 

humano. Talvez o maior entrave ao desenvolvimento humano em nosso país seja a alta 

concentração de renda. Enquanto o país apresentar tamanha concentração de renda, não 

conseguirá atingir um desenvolvimento sustentado, como já nos referimos acima.  

Pelas razões supracitadas é que escolhemos o Brasil para este trabalho de 

política comparada com ênfase no direito humano à alimentação adequada.  No próximo 

capítulo discorreremos sobre as razões pelas quais escolhemos a Índia para fazer 

comparações com o Brasil neste trabalho. Veremos que algumas razões são bastante 

similares e por isso tal escolha.  
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2.3 O Programa Fome Zero 

 

O programa Fome Zero é uma estratégia impulsionada pelo governo do 

Presidente Lula para garantir o direito humano à alimentação adequada àquelas pessoas 

com dificuldades de acesso aos alimentos. Trata-se de uma estratégia para promoção da 

segurança alimentar e nutricional com o objetivo de se atingir a inclusão social e a 

conquista da cidadania daqueles que estão mais vulneráveis ao problema da fome. 

Os ministérios que implementam políticas que se vinculam às diretrizes do 

Programa Fome Zero atuam de forma integrada para possibilitar uma ação planejada e 

articulada com melhores possibilidades de garantir o acesso à alimentação, a expansão 

da produção e o consumo de alimentos saudáveis, a geração de empregos e renda, a 

melhoria nos níveis de escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao 

abastecimento de água, preocupando-se com a promoção dos direitos de cidadania.   

O Fome Zero prioriza o tema da fome na agenda política do país, com 

repercussões no cenário mundial e também reforça a participação e a mobilização 

social. O Programa possibilita a vinculação entre a Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional e a necessidade de repensar a ação do Estado. Havendo mais integração das 

áreas envolvidas com o Programa, haverá mais estímulos às parcerias e aos canais de 

participação popular e controle social, possibilitando, dessa forma, a consolidação 

efetiva dessa política. No ano de 2004 foi realizada a II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, evento que consolidou o reconhecimento pelo país 

da necessidade de se implementar uma política pública de segurança alimentar e 

nutricional que se apóia na participação dos brasileiros.  

Desse modo, o Fome Zero tem por base os princípios da transversalidade e 

intersetorialidade das ações do Estado nas três esferas de governo, quais sejam, o 

desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a sociedade civil; a superação dos 

problemas de desigualdade econômica, sociais, de gênero e raça; na articulação entre 

orçamento e gestão e de medidas de emergência com ações estruturantes e de 

emancipação. 
191

 

O Fome Zero, ao contrário de boa parte dos programas de combate à fome, 

não é um Programa assistencialista e tampouco se resume a ações de emergência. Para o 

Programa, mais importante do que a distribuição de alimentos, é a geração de renda, 
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trabalho, resgate da auto-estima da população e cidadania. Trata-se, portanto, de uma 

política de inserção social que vai além da proposta da garantia das “três refeições 

diárias”. As ações de emergência, como o mutirão contra a fome, por exemplo, 

acontecem quando é realmente necessário.  

O Programa tem por objetivo a combinação de políticas locais (restaurantes 

populares, sacolões, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, etc), políticas 

específicas (cartão-alimentação, inserido no programa Bolsa Família, estoques de 

segurança, ampliação do programa Alimentação do Trabalhador, ampliação da merenda 

nas escolas, etc), assim como políticas estruturais (reforma agrária, incentivo à 

agricultura familiar, microcrédito, etc). 
192

 Desse modo, o programa tem como escopo 

promover a segurança alimentar e nutricional a todos os brasileiros, combatendo as 

causas estruturais da pobreza.  

Por ser a água um alimento fundamental, o programa Fome Zero, através do 

P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas), visa o abastecimento de água potável para 

todas as famílias que moram no semi-árido através da construção de cisternas familiares 

e apoio a iniciativas de comunidades em processo de mobilização social e capacitação 

em gestão de recursos hídricos. 

As três esferas do governo federal estão envolvidas com o Programa (federal, 

estadual e municipal), contando com a participação fundamental da sociedade civil para 

o seu sucesso. O Programa dá atenção especial aos indígenas, sem-terra, às populações 

quilombolas e àqueles que vivem nos e dos lixões.  

O Fome Zero é assessorado pelo CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar 

e Nutricional), instituto integrado por ministros de Estado, observadores e 

personalidades da sociedade civil organizada. Trata-se de um órgão de caráter 

consultivo que está diretamente ligado à presidência da República. A maior parte de 

seus membros atua na área de segurança alimentar e nutricional e/ou lida com 

populações carentes.  

Como mensurar o público alvo das campanhas de combate à insegurança 

alimentar? O Fome Zero toma como base um valor bastante semelhante ao utilizado 

pelo Banco Mundial: R$ 71,53 por pessoa (base setembro 2001). No entanto, alguns 

estudos do Ipea (julho 2002) retratam que mesmo famílias que tem renda de até cinco 
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salários mínimos apresentam um balanço calórico negativo em todas as regiões 

metropolitanas do país, com exceção de Curitiba.  

Aqueles que acreditam que a questão alimentar no Brasil é um apêndice de 

nossa dívida social enganam-se. Apesar de o país não ter legiões de famélicos, quase um 

terço de sua população convive com o grave problema da insegurança alimentar. O 

Fome Zero busca reverter esta situação que desloca cerca de cinqüenta milhões de 

brasileiros para fora da cidadania, quantidade bastante significativa.  

Em programas sociais como o Fome Zero é comum nos depararmos com 

violações da liberdade individual em nome da educação social. Um exemplo disso, em 

relação ao Programa em tela, é o cartão-alimentação, que traz a logomarca do Fome 

Zero. Será que não houve uma preocupação por parte dos organizadores do programa 

sobre como iriam se sentir os beneficiários ao serem identificados como famintos? 

Trata-se de uma questão a ser refletida e repensada. 

Em relação ao programa Fome Zero e sua preocupações com questões 

referentes à agricultura, setor chave para a promoção da segurança alimentar, sabemos 

que a agricultura brasileira gera um superávit de 19 bilhões de dólares ao ano e produz 

cem milhões de toneladas de alimentos. Números que ainda podem aumentar.  

Investimentos em agricultura são responsáveis pela elevação no padrão 

nutricional interno, no combate à desnutrição e ainda geram excedentes para exportação 

que são necessários ao equilíbrio das contas externas. Os incentivos à agricultura 

familiar não prejudicam o fortalecimento da agricultura empresarial em grande escala. 

A agricultura empresarial gera empregos e promove a exportação, já a agricultura do 

pequeno produtor rural desempenha um papel importante: o de garantir a ocupação 

soberana do espaço nacional preservando as culturas locais e defendendo o meio-

ambiente, além de promover o abastecimento dos mercados internos. A intenção é que o 

Fome Zero propicie efeitos multiplicadores na estrutura local de produção no interior do 

Brasil.  

O Fome Zero é também um programa que visa a promoção da educação cidadã 

mobilizadora. Aqueles que são beneficiados pelo programa devem ser estimulados às 

iniciativas que os possibilitem a vencer limitações, como por exemplo, estímulo a tirar 

sua documentação, a alfabetizarem-se e a ampliarem sua capacitação para as atividades 

geradoras de renda, como os cursos profissionalizantes e as organizações de associação 

ou as cooperativas.  
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O Programa Fome Zero, assim como o Comitê dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais das Nações Unidas entende por segurança alimentar o direito 

humano à alimentação adequada que abrange o acesso físico e econômico a 

determinado alimento nutritivo, seguro e também saudável, em quantidade suficiente, 

culturalmente aceito, obtido de uma maneira sustentável, sem prejuízo da 

implementação de outros direitos para as gerações presentes e futuras. 
193

 

A questão sobre o alimento ser culturalmente aceito nos remete as raízes 

culturais na alimentação do povo brasileiro. De acordo com Aluísio Pimenta: 

 

 “O colonialismo europeu e norte-americano e a lerdeza e a incompetência de 

administradores que abandonaram o meio rural distorceram nossa cultura 

alimentícia baseada no milho, na mandioca, na batata-doce, no cará, nas frutas 

tropicais e hortaliças que não existem na Europa e nos Estados Unidos. O exemplo 

mais característico é a substituição de alimentos à base de milho por produtos à 

base de trigo, em sua grande maioria importado.” 
194

 

 

Não se pode deixar de levar em consideração o aspecto cultural do alimento, 

além, é claro, das características regionais dentro de um mesmo Estado. O Brasil possui 

culturas alimentícias locais muito ricas, com alimentos de alto valor nutritivo, como é o 

caso do milho e das frutas tropicais. 

O Brasil é rico em peixes e frutos do mar que são fontes de proteínas e 

aminoácidos essenciais. O Nordeste do país, banhado pelo mar, pode ser beneficiado 

pela pesca marinha, que pode servir de base para a alimentação popular. Em relação ao 

programa Fome Zero, a piscicultura se mostra um componente de suma importância. 

Desse modo, uma política de soberania alimentar precisa ser desenvolvida, o 

que depende de uma revisão profunda do modelo de sistema de produção, distribuição e 

consumo de alimentos, que hoje se encontram ligados mais aos interesses privados do 

mercado e capital externo do que às necessidades internas e ao atendimento das 

demandas da nossa população.  

No que se refere à geração de renda, é importante frisar que algumas propostas 

estruturais que se encontram no Fome Zero estão dirigidas para a geração de emprego e 

renda. Nas regiões rurais e nos municípios de pequeno porte ligados à agricultura e à 

agropecuária tais propostas predominam. Dentre as atividades destacam-se: o apoio à 
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agricultura familiar, à pequena agroindústria e o incentivo ao autoconsumo e à produção 

de subsistência, dentre outras.  

O objetivo do programa é fazer com que o combate à insegurança alimentar 

seja o amálgama para uma proposta diferente de desenvolvimento territorial, que integre 

a agricultura e as economias regionais que estão fora dos circuitos competitivos 

internacionais, permitindo-lhes, desse modo, alternativas palpáveis de geração de renda 

e emprego através do crescimento do consumo de alimentos no mercado interno. Trata-

se de uma ação que pode propiciar um norte positivo para um modelo novo de 

desenvolvimento que diminua de maneira eficaz nossas desigualdades sociais. 

O Setor de Mobilização Social do Fome Zero propõe a seguinte forma de 

organização para contribuir com o objetivo de que cada cidadão possa se orientar em 

relação aos papéis desempenhados por aqueles envolvidos no Programa, assim como os 

papéis que poderão ser desempenhados por aqueles que desejam contribuir com o Fome 

Zero. A proposta de mobilização social se ampara nos seguintes vocábulos ligados à 

alimentação: 

MESA: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, instituto 

encarregado da execução das políticas de segurança alimentar. 

COPO: Conselho Operativo do Programa Fome Zero, formado por quaisquer 

entidades, instituições, ONGs ou pela esfera pública, podendo ajudar a credenciar as 

entidades e as famílias que serão beneficiadas e estabelecer parcerias com instituições. 

PRATO: Programa de Ação Todos pela Fome Zero, formado por voluntários 

de diversos seguimentos (bairros, igrejas, locais de trabalho, etc). Podem organizar 

coleta de doações de alimentos, ajudar creches, asilos, assentamentos, etc; fazendo uso 

de uma metodologia educativa, promovendo a inclusão social dos beneficiados. 

SAL: agentes de Segurança Alimentar são todos aqueles voluntários que estão 

engajados no grande mutirão de combate à fome e à pobreza, como os agentes dos 

núcleos de atendimento às famílias e os agentes comunitários e de saúde, etc. Eles 

acompanham os beneficiados na promoção da sua cidadania. 

TALHER: é formado por educadores populares estaduais e municipais e tem 

como escopo a promoção da mobilização social e capacitação, a partir de uma educação 

cidadã multiplicadora, dos agentes do programa Fome Zero e das famílias beneficiadas. 

195
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Assim sendo, podemos perceber a fundamental importância da sociedade civil 

para e efetivação do programa Fome Zero, não sendo apenas de responsabilidade do 

poder público o sucesso do Fome Zero na promoção da segurança alimentar e 

nutricional. Uma das formas de o poder público contribuir para a eficácia do Programa é 

o compromisso de algumas empresas públicas como a Caixa Econômica Federal, a 

Petrobrás e a Itaipu em trabalhar para o Fome Zero.  

Para o Fome Zero, a luta contra a fome é pré-condição para a inserção dos 

indivíduos no convívio social. De acordo com Maria Regina Nabuco e Lea Souki: 

 

“O ser humano com fome é pré-político, não está em condições de agir 

socialmente, de projetar ações futuras, de pensar a boa sociedade, mesmo porque 

ele estará todo o tempo procurando matar a fome. Para que exista o contrato social, 

campo da solidariedade, supõe-se uma convivência, em que os seres sejam 

minimamente equivalentes, isto é, sociáveis.”  

 

Para superar o grave problema da insegurança alimentar e nutricional o ser 

humano deve ser visto não como consumidor e sim como um cidadão, e o que faz de 

alguém um cidadão é a sua condição de equivalência com os demais e sua possibilidade 

de projeção do futuro, o que torna a sua simples inserção no mercado uma ação 

insuficiente. Para garantir seu sucesso efetivo, o programa Fome Zero precisa 

transformar a política social que privilegia o mercado e sua lógica excludente em 

artífice de um novo paradigma desenvolvimentista humano e sustentável. 
196

 

 

2.4 O Programa Fome Zero e sua Atuação no Brasil 

 

Lançado pelo Instituto Cidadania no ano de 2001, o Projeto Fome Zero abriga a 

marca de ser o resultado de um debate coletivo entre governo, representantes de ONGs, 

organizações populares, movimentos sociais e colaboradores ligados à questão da 

segurança alimentar. 

O Programa Fome Zero concentra a sua atuação em três eixos principais: a 

implantação de políticas públicas, a construção participativa de uma política de 

segurança alimentar e nutricional e o mutirão contra a fome, assim como a 

concretização de políticas públicas a partir de ações estruturais, específicas e 

emergenciais.  
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O eixo central do Fome Zero está na conjugação de políticas estruturais e 

intervenções de caráter emergencial. O Programa enfatiza a necessidade de ultrapassar 

as medidas emergenciais, e atacar o cerne da pobreza, através da redistribuição de 

renda, crescimento da produção, geração de empregos e reforma agrária, sob o risco de, 

não o fazendo, iludir a sociedade e perpetuar o problema. Todavia, o Fome Zero afirma 

a necessidade de implementação de políticas emergenciais para conter a fome e realizar 

um dos direitos básicos de cidadania que é a alimentação de qualidade.  

1) Políticas estruturais:  

a) geração de emprego e renda: política de aumento do salário mínimo; frentes 

de trabalho em regiões que apresentam desemprego sazonal; programas de formação e 

incentivo ao primeiro emprego para os jovens; programas de requalificação permanente 

para pessoas acima de 40 anos de idade; linhas de crédito para novos investimentos e 

estímulo ao consumo, como micro-crédito solidário; recuperação do ensino público de 

qualidade e melhoria da infra-estrutura nas áreas rurais; recuperação da rede de 

educação infantil; política habitacional; participação das ONGs e dos movimentos 

sociais;  

b) intensificação da Reforma Agrária;  

c) Previdência Social Universal: extensão dos mesmos direitos do regime de 

economia familiar rural ao urbano;  

d) Bolsa Escola e Renda Mínima: fornecimento de uma renda mínima às 

famílias carentes com crianças em idade escolar, com melhoria dos padrões 

educacionais;  

e) Incentivo à Agricultura Familiar. 
197

 

Quanto à agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos que tem 

tido reflexos na matriz produtiva e de consumo alimentar em algumas regiões nacionais 

é um exemplo de ações referentes à promoção da agricultura familiar. Trata-se de uma 

política de ação estruturante do Fome Zero dedicada à formação de estoques 

estratégicos e à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de 

insegurança alimentar. 
198

Uma crítica constante ao governo Lula e ao Fome Zero é a 
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suposta priorização do agronegócio em detrimento da agricultura familiar. 
199

O 

agronegócio é contrário a outra política estruturante do Fome Zero, a intensificação da 

reforma agrária.  

2) Políticas específicas:  

a) Programa Cupom de Alimentação (PCA), tendo como público-alvo famílias 

carentes; visa à complementação da renda; exige como contrapartida frequência escolar, 

cursos de requalificação profissional e/ou serviços comunitários; o cartão tem validade 

de seis meses, prorrogáveis por um ano; os cupons só poderão ser utilizados para 

comprar de alimentos; nos primeiros anos será dada prioridade às famílias já 

cadastradas nos programas de reforma agrária, bolsa escola e bolsa alimentação, 

famílias carentes com desempregados beneficiários ou não do seguro desemprego, 

famílias com crianças e/ou adultos desnutridos e/ou em situação de risco nutricional. O 

PCA funciona como complemento de outros programas e também como instrumento da 

política agrícola. O programa prioriza regiões do Nordeste afetadas pela seca e aumenta 

a sua abrangência gradativamente.  

b) Ampliação e redirecionamento do PAT: redirecionamento do público alvo 

priorizando os trabalhadores sem carteira assinada e os empregados de pequenas 

empresas, com isenções fiscais para as empresas que concedem o benefício. Propõe uma 

maior fiscalização para evitar o mercado paralelo dos cupons alimentação e a utilização 

do sistema de vales para a obtenção de lucros; revisão do Imposto de Renda.  

c) Doações de cestas básicas emergenciais: para populações atingidas por 

calamidades públicas, os novos assentados da reforma agrária e famílias inseridas no 

PCA, sem acesso a mercados locais. Propõe compras institucionais via mercado 

eletrônico; uso dos estoques de segurança em regiões próximas para a compra direta 

junto aos produtores agrícolas locais.  

d) Combate à desnutrição materno-infantil: ampliação do fornecimento de 

produtos alimentares e de nutrientes básicos para as crianças da rede pública de saúde e 

dos serviços de assistência social, com a universalização dos programas já em ação. 

Diagnóstico precoce de enfermidades e tratamento na rede pública de saúde, associada 

ao acompanhamento junto às famílias. Fortalecimento do papel do SISVAN. Programas 

de incentivo ao aleitamento materno, como um direito da mulher, com a fiscalização do 
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cumprimento da legislação por parte das empresas. Para as mulheres do setor informal, 

existe a proposta da construção de creches próximas aos seus locais de trabalho. 

e) Manutenção de estoques de segurança: melhoria da rede de armazenamento, 

investimento em pesquisas e difusão de novas tecnologias, capacitação da mão de obra e 

fiscalização em relação ao cumprimento da legislação. Os estoques devem ser 

adquiridos nas próprias regiões produtoras e usados na distribuição de cestas básicas e 

de merenda escolar.  

f) Ampliação da merenda escolar: elevação dos índices calórico e nutricional da 

merenda escolar; ampliação do atendimento para os irmãos dos estudantes; uso de 

produtos fortificados; consolidação do processo de descentralização da merenda escolar; 

na composição da merenda devem ser utilizados produtos regionais; trabalho educativo 

de adoção de hábitos alimentares saudáveis.  

g) Segurança e qualidade dos alimentos: controle preventivo, implementação de 

um sistema de informações e vigilância, educação das pessoas envolvidas na cadeia 

agro-produtiva, promoção de estudos científicos e transferência de tecnologia, 

legislação alimentar, organização dos consumidores, controle da entrada de alimentos 

transgênicos no país.  

h) Educação para o consumo e educação alimentar: campanhas publicitárias e 

palestras governamentais tendo como tema a educação alimentar. Inclusão no currículo 

escolar de primeiro grau da educação alimentar como disciplina. Criação e 

implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Industrializados, 

com um controle efetivo sobre a publicidade dos alimentos, sua rotulagem e 

distribuição. 

            3) Políticas locais: 

O Projeto Fome Zero dá suporte a propostas de apoio à agricultura familiar; à 

produção para o auto-consumo; banco de alimentos; parcerias com varejistas; 

modernização dos equipamentos de abastecimento; novo relacionamento com 

supermercados; agricultura urbana; restaurantes populares. O documento do MESA, 

relativo ao Programa, refere-se a diversos convênios com os estados brasileiros, 

municípios e ministérios, à construção de restaurantes populares, cozinhas e hortas 

comunitárias, cursos de qualificação, formação de cooperativas, banco de alimentos, 

agricultura urbana, educação alimentar, dentre outros. 
200
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Trataremos primeiramente da atuação do Fome Zero nos estados brasileiros que 

passaram de IDH médio-baixo em 2000 (0,600 - 0,699) para IDH médio-alto em 2005 

(0,700 - 0,799), são eles: Piauí, Paraíba, Pernambuco e Ceará, sendo todos estado da 

região Nordeste do país. 
201

 

O estado do Piauí passou do IDH (0,667) em 2000 para o IDH (0,703) em 2005. 

O município de Guaribas no Piauí foi o ponto de partida do Programa Fome Zero, 

escolhido por apresentar uma extensa vulnerabilidade social em sua população. De 

acordo com dados do IBGE, em 2000, Guaribas tinha 4814 pessoas residentes, 

representando 0,17% da população do estado do Piauí. A cidade abrigava 3 postos de 

saúde e 3 unidades ambulatoriais e não tinha um hospital sequer. 1453 crianças 

encontravam-se matriculadas em 17 escolas do ensino fundamental, todas elas públicas. 

Da população total, 3521 pessoas encontram-se elegíveis para o PFZ. Das 769 famílias 

de Guaribas, 669 foram atendidas pelo programa. O combate da elevada extensão da 

pobreza em Guaribas pode vem se realizando através da complementação de renda, em 

curto prazo, e, no longo prazo, com o desenvolvimento de políticas sociais. 
202

 

Para combater a desigualdade de renda, o Programa Bolsa Família tem sido 

importante para o estado do Piauí por se tratar de um Programa de transferência direta 

de renda que se destina às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com 

renda per capita igual ou inferior a R$ 120,00 mensais, que associa a transferência do 

benefício financeiro ao acesso aos direitos sociais básicos: saúde, educação e 

alimentação. 

A cada mês são transferidos R$ 24.084.654,00 beneficiando 362.958 famílias no 

Piauí, de acordo com dados de setembro de 2006. Há uma Cobertura de 103% das 

famílias pobres residentes no Piauí. 80% do valor do benefício é gasto com alimentos. 

203
 

 Com o escopo de ampliar o acesso à alimentação, as seguintes ações vem sendo 

realizadas no estado: 
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             1) Construção de Cisternas: ação desenvolvida para a população rural do semi-

árido, visando a melhoria das condições de vida e de acesso à água e ao fomento da 

convivência sustentável no semi-árido. Foram construídas até então 8.600 cisternas de 

placas, sendo 100 no município de Guaribas, o número de municípios beneficiados é de 

92.   

2) Restaurante Popular: é um espaço comunitário que se caracteriza pela 

comercialização de refeições prontas e saudáveis a preços acessíveis à população que se 

alimenta fora de casa. O Restaurante Popular também oferece espaço para capacitação 

de estudantes e profissionais ligados à área de alimentação e nutrição. Funciona de 

segunda e sexta-feira das 11h às 14h, atendendo a 1200 pessoas por dia.  

3) Hortas Comunitárias: a implantação de hortas comunitárias visam a melhoria 

do padrão alimentar e de renda das famílias que se encontram em situação de 

insegurança alimentar. Os beneficiários recebem capacitação e acompanhamento 

técnico da implantação até a comercialização das safras. Foram implantadas 12 hortas 

comunitárias em 5 municípios (Piripiri, Piracuruca, Dom Expedito Lopes, São João do 

Piauí e Colônia do Gurguéia), beneficiando o total de 289 famílias. Foram investidos R$ 

258.101,06. Um dado importante é que todas as unidades já comercializam a produção, 

sendo que algumas até exportam o excedente para outros Estados. 

4) Hortas Escolares: projeto nos mesmos moldes das Hortas Comunitárias, mas 

instaladas em terrenos de escolas. Outra diferença é que parte dos produtos destina-se ao 

reforço da merenda escolar e tal ação visa proporcionar uma maior integração entre as 

famílias, alunos e escola. 25 Hortas Escolares já foram implantadas em 14 municípios 

(Água Branca, São Pedro do Piauí, Joaquim Pires, São João do Arraial, Pedro II, Nossa 

Senhora de Nazaré, São Raimundo Nonato, Guaribas, Oeiras, Simplício Mendes, Paes 

Landim, Picos, São José do Piauí, Acauã), beneficiando o total de 375 famílias. O valor 

investido foi a quantia de R$ 118.715,09. 

5) Diagnóstico Alimentar e Nutricional: avaliação da situação alimentar e do 

estado nutricional de crianças, adolescentes, adultos e idosos residentes em diversos 

municípios do estado do Piauí. Os seguintes municípios vem sendo beneficiados: 

Acauã, Guaribas, Aroazes, Baixa Grande do Ribeiro, Boa Hora, Bom Princípio, 

Caraúbas, Ilha Grande, Jerumenha, Madeiro, Manoel Emídio, Novo Oriente, Palmeira 

do Piauí, Palmeirais, Redenção do Gurguéia, São João da Serra e Uruçuí. 

6) Educação Alimentar, Nutricional e para o consumo: desenvolve ações de 

promoção da alimentação saudável que visam estimular a sociedade, através de 
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atividades educativas e de comunicação no combate a fome e a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis. Houve a realização de 1 oficina para multiplicadores no 

município de Campinas, com a participação de 32 pessoas; 1 oficina em Nazaré do 

Piauí, com 16 participantes; 1 oficina em Acauã com 40 pessoas; 1 oficina em Teresina 

com 41 participantes. São 36 os municípios contemplados com o Projeto Sabiá, 

beneficiando 2000 crianças e adolescentes nos grupos artísticos e 1080 profissionais de 

equipes interdisciplinares; 93 empregos diretos temporários proporcionados pelo 

Projeto Sabiá; 4 musicais: Comer é um Direto Humano; Alimentação Saudável e 

Regionalizada; Bolsa Família: beneficio e dignidade e Sabiá tecendo cidadania; 42 

apresentações no estado e 3 apresentações no Distrito Federal.  

7) Distribuição de Alimentos: arrecadação de alimentos para distribuição junto 

às famílias carentes, em situação de insegurança alimentar e vítimas de calamidades 

públicas, residentes no estado do Piauí. Foram 41.180 cestas distribuídas em 135 

municípios piauienses. Através do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA) foram distribuídas 4.224.09 Kg. de alimentos, sendo investidos R$ 

223.339,78. 

8) Fábrica de Leite de Soja: produção e distribuição de leite de soja para famílias 

em situação de vulnerabilidade sócio-econômica, tendo como escopo o melhoramento 

do padrão alimentar e nutricional das famílias beneficiadas. Há o projeto de implantação 

de uma fábrica de leite de soja nas instalações da Penitenciária de Bom Jesus com 

capacidade para produção de 60.000 litros de leite por mês, visando beneficiar 5.000 

famílias. 
204

 

Trataremos a partir de então do estado da Paraíba. Na Paraíba, o Programa Fome 

Zero foi implantado em quatro fases, totalizando atualmente 218 municípios, 

representando um percentual de 97,73% de cobertura da área total do estado.  

Nas áreas urbanas a implantação de programas como o Banco de Alimentos, a 

Agricultura Urbana e os Restaurantes Populares podem vem sido implementados no 

estado. Para as áreas rurais, as políticas locais são a de incentivo à Agricultura Familiar 

através da compra institucional da produção local para programas como merenda 

escolar, alimentação para hospitais, creches e presídios, e através de fomento à 
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produção para consumo próprio. 
205

A Empresa Estadual de Pesquisa da Paraíba 

(EMEPA) vem trabalhando para conhecer as necessidade das comunidades rurais e 

propor ações que visem à superação da situação atual dos agricultores familiares que se 

encontram na região. 
206

 

Os programas de políticas específicas que atuam no estado da Paraíba são: 

Cartão-Alimentação, Alimentos Emergenciais, Estoques de Alimentos de Segurança, 

Educação para o Consumo Alimentar, Ampliação do Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT), Combate à Desnutrição e Ampliação da Alimentação Escolar. 
207

 

As comunidades quilombolas fazem parte do público alvo do PFZ. Desde 2006, 

no Peti Quilombola do estado da Paraíba todos recebem alimentação. Por mês, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) repassa R$ 13.500 ao 

município de Conde para as duas ações que envolvem o Peti: pagamento do auxílio 

financeiro e atividades sócio-educativas. O auxílio financeiro mensal, por criança, de R$ 

40, na zona urbana, e R$ 25, na área rural, é pago às famílias, através da prefeitura pelo 

cartão magnético. Para o custeio das ações sócio-educativas do Peti, o Ministério 

repassa aos municípios R$ 20 mensais, por criança beneficiária. 
208

 

Outro importante Projeto do estado é o “Palmas para o Semi-Árido” que vem 

sendo desenvolvido desde 2005 em dez municípios paraibanos, quais sejam: Itabaiana, 

Cabaceiras, Monteiro, Taperoá, Juazeirinho, Cubati, Picuí, Barra de Santa Rosa, 

Logradouro e Alagoa Grande. O projeto orçado em R$ 580 mil beneficiou inicialmente 

150 pequenos produtores rurais. O trabalho proposto tem início na escola, com filhos de 

agricultores aprendendo o cultivo da planta, e a produzir diversos pratos com a palma in 

natura, e vai até o campo, onde os produtores tomam conhecimento de todas as opções 

econômicas geradas pela palma.  

O broto da palma vem sendo utilizado na alimentação humana, como hortaliça 

do deserto, com alto teor nutritivo e de sabor agradável. Até então, os produtores só 

conheciam a utilização da palma como forrageira para alimentação animal.  
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Foram instalados 15 Núcleos de Tecnologia Social nos municípios supracitados. 

Cada núcleo tem gerado emprego e renda para 15 produtores. Além da renda com a 

palma in natura os produtores podem ganhar com o farelo da palma. De um hectare 

plantado, 30% da produção pode ser convertida em farelo, que custa cerca de R$ 15 o 

saco de 40 quilos. 

O cultivo e a utilização da palma vem sendo difundido também nas escolas. São 

  escolhidos grupos de alunos, mães, professores e merendeiros para uma capacitação 

culinária. Eles aprendem a fazer vários alimentos com o broto da palma, tais como 

sucos, sorvete, picolé, sopa, saladas, cremes, tortas, guisados, ensopados e bolos. 
209

 

O terceiro estado de que trataremos é Pernambuco. O Fome Zero chegou a mais 

86 municípios do estado a partir de 2003. O PFZ tem investido na agricultura urbana do 

estado, hortas comunitárias vem sendo implantadas nas áreas urbanas com o objetivo de 

promover a subsistência e gerar uma renda alternativa, além de proporcionar um 

atuação mais educativa do ponto de vista nutricional.  

A criação de cozinhas comunitárias vem sendo incentivada no estado, em 2004 

foi firmado um convênio com a prefeitura da cidade do Recife para a instalação de 35 

unidades, tendo como investimento o total de R$ 577.000. 
210

     

As comunidades quilombolas do Estado de Pernambuco começaram a receber a 

partir de 2003 cestas básicas. As famílias beneficiadas com as cestas básicas estão 

também incluídas no Programa Cartão Alimentação. 
211

 Uma crítica ao Cartão-

alimentação se faz por se tratar de uma violação da liberdade individual, como antes já 

nos referimos. O cartão traz a logomarca do Fome Zero, o que demonstra que não houve 

uma preocupação por parte dos organizadores do programa sobre como iriam se sentir 

os beneficiários ao serem identificados como famintos. 
212

 

Por se encontrarem em situação de insegurança alimentar, foram selecionas seis 

comunidades, sendo elas: Imbé, no município de Capoeiras; Negros de Jilú, em 

Itacurubá; Conceição das Crioulas, em Salgueiro; Guaribas, em Bezerros; e Serrote do 

Gado Brabo e Sítio Caldeirãozinho, ambas na cidade de São Bento do Una.  
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As famílias beneficiadas foram indicadas pelo Projeto Quilombo, do Governo do 

Estado de Pernambuco, e pela Associação Quilombola de Conceição das Crioulas em 

conjunto com a Fundação Cultural Palmares. As principais atividades destas 

comunidades são o artesanato, a criação de animais e a pesca, além da agricultura 

familiar. 

Entre os dias 25 e 28 de maio de 2003, a comunidade de Imbé participou do 

Encontro Vozes Quilombolas em Recife, com o Projeto de Padaria e de Confecção, 

recebendo uma parte do prêmio de US$ 30 mil oferecido pelo Banco Mundial. 

Paralelamente, aconteceu a Feira de Produtos das Comunidades Remanescentes de 

Quilombos, evento onde oito grupos do estado apresentaram seus trabalhos em 

artesanato e culinária. 
213

 

O quarto e último estado que teve mudança no status do seu IDH de médio-

baixo para médio-alto é o estado do Ceará. Por ser a água um elemento fundamental à 

garantia da segurança alimentar, em 2004 foi firmado um convênio com a prefeitura da 

cidade de Quixadá no estado para a construção de 300 cisternas, para tanto foram 

investidos R$ 283.000. 
214

 

Entidades da sociedade civil, no Estado do Ceará, passaram a integrar uma rede 

para acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar/modalidade Leite (PAA/Leite) a partir de 2007, mais conhecido como Leite 

Fome Zero, nos Municípios. 

No estado no ano de 2007, o Leite Fome Zero garantiu a distribuição de mais de 

54 mil litros de leite diariamente, sendo um litro por família. A compra do produto 

beneficiou, ainda, mais de 1.900 pequenos produtores familiares, atendendo 108 

Municípios. Para um melhor acompanhamento de beneficiários e produtores, com o 

escopo de fazer com que a população se encontre cada vez mais inserida no programa e 

que a divulgação das informações seja realizada de forma transparente, foi formada uma 

rede de controle social. Dessa rede participam entidades da sociedade civil, tais como os 

sindicatos rurais, a Pastoral da Criança e diversas associações.  

Vale salientar que a partir de 2006 vem sendo realizadas oficinas de controle 

social do Programa do Leite em outros estados brasileiros conveniados. Os encontros 

estaduais começaram em 2006 na Paraíba, depois ocorreram reuniões no Rio Grande do 
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Norte e no Piauí. Em 2007 houve um encontro em Sergipe. Paraíba e Piauí, juntamente 

com o Ceará fazem parte do grupo que transitou de IDH, passando de médio-baixo para 

médio-alto, como vimos até então. 
215

 

No ano de 2010 pequenos produtores dos municípios de Quixadá, Choró, 

Banabuiú e Ibaretama se tornaram os primeiros do interior do Ceará a fornecerem leite 

de cabra para o Programa Fome Zero. A partir de janeiro foram 400 litros por dia, no 

entanto a demanda poderá chegar a até 1,5 mil litros. 26 criadores já aderiram ao 

programa do Governo Federal. O leite é comprado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário (SDA) do estado pelo preço de R$ 1,20 o litro. Após o beneficiamento na Usina 

Campo Verde, em Quixeramobim, o produto é distribuído nas escolas públicas daquela 

cidade, através do PFZ para assegurar alimentação às famílias carentes. 
216

 

Os estados de que trataremos a seguir são os que passaram de IDH médio-alto 

para IDH elevado, isto é, passaram de um IDH de 0,700 - 0,799 para um IDH de 0,800 

– 0,900. Os estados que tiveram mudança no seu status foram os seguintes: Goiás, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Paraná. 
217

 

O estado de que trataremos a partir de então é o estado de Goiás, estado da 

região centro-oeste do Brasil. Goiás recebe ao ano do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) a cifra de R$ 1,06 bilhão para execução de programas 

sociais. As ações nas áreas de transferência de renda, assistência social e segurança 

alimentar beneficiam cerca de 2 milhões de pessoas. O Bolsa Família transfere a cada 

mês R$ 26,3 milhões para 308,9 mil famílias goianas.  

 Os repasses do governo em segurança alimentar para o estado alcançaram a 

cifra de R$ 12,3 milhões no ano de 2010, atendendo 549 mil pessoas. O Programa de 

Aquisição de Alimentos busca o incentivo à produção de alimentos pela agricultura 

familiar. Para que haja a distribuição destes produtos para pessoas em situação de 

insegurança alimentar o MDS disponibiliza R$ 1.178,1 milhões para beneficiar 27,3 mil 
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pessoas. Os três Restaurantes Populares do estado receberam R$ 2,6 milhões. O 

objetivo é proporcionar à comunidade, alimentação saudável a preços populares. 
218

 

Os restaurantes populares também foram instalados no estado de Goiás. No ano 

de 2004 foi firmado um convênio com a prefeitura da capital, Goiânia, para a instalação 

de uma unidade, com investimento de R$ 691.000, sendo este o ponto de partida para a 

criação de mais unidades. Também na capital do estado foi firmado um convênio para a 

instalação de unidades de bancos de alimentos. 
219

 

Com o objetivo de promover o incentivo à agricultura familiar, a Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás (SEAGRO) deu início no 

ano de 2009 a uma capacitação voltada para extensionistas, dentro das ações do 

Programa Mais Alimentos no estado, com o escopo de disponibilizar tecnologias 

apropriadas à agricultura familiar. 
220

 

O segundo estado sobre o qual trataremos é o estado de Minas Gerais. No 

estado, o Programa de aquisição e incentivo à distribuição do leite incentiva a aquisição 

de leite de vaca e de cabra de pequenos produtores (produção de até 100 litros diários), 

e posterior distribuição às pessoas que se encontram em estado de risco nutricional, com 

prioridade para as crianças de 0 a 6 anos, gestantes, mães que estão amamentando e 

idosos com 60 anos de idade e acima. Na Paraíba, em Pernambuco, Ceará e Piauí, 

estados de que já tratamos acima, também houve a implantação do referido Programa.  

Nas regiões mais carentes do estado, os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, foi 

estabelecido em 2003 um convênio com o governo de Minas Gerais para a realização de 

ações sociais e comunitárias, sendo o investimento de 7,95 milhões de reais. Outro 

convênio foi firmado com a EMATER do estado para a implantação do Minas sem 

Fome, onde foram investidos 23,5 milhões de reais. 

No ano de 2003, foi firmado um convênio com a prefeitura de Belo Horizonte 

para a ampliação e modernização do restaurante popular já instalado na cidade e para a 

criação de uma nova unidade, foram investidos no total R$ 1,4 milhões. Na cidade de 
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Três Marias foi instalada uma cozinha comunitária, onde foi investido o valor de R$ 14 

mil. 
221

 

Minas Gerais reduziu seu índice de extrema pobreza, a população que vivia 

com menos de 1,25 dólar por dia (26,8 %), em 1990, teve aumento do índice para 3,0%, 

em 2008. Levando em consideração todo o Brasil, em 1990, 25,6% da população do 

país vivia abaixo da linha da pobreza. Este percentual baixou para 4,8% no ano de 2008. 

Os referidos dados foram apresentados em maio de 2010 na capital do estado, Belo 

Horizonte pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), durante o Seminário 

Estadual sobre o 4º Relatório Anual de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio.  

               O estado de Minas Gerais deve receber no decorrer do ano de 2010, do MDS, 

mais de R$ 3 bilhões para aplicar em seus programas de assistência social, transferência 

de renda e segurança alimentar e nutricional. O Bolsa Família beneficia mais de 1 

milhão de famílias no estado, com recursos no valor de cerca de R$ 1,1 bilhão. 
222

 

O estado de Minas Gerais recebe, por ano, R$ 3,38 bilhões para beneficiar 8,1 

milhões de pessoas. Através do Bolsa Família, 1,1 milhão de famílias mineiras 

receberam R$ 94 milhões em janeiro de 2010. O estado possui ainda 3,5 mil 

agricultores no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA – 

Compra Direta) e 5,1 mil produtores no PAA Leite e 12 Restaurantes Populares em 

funcionamento, que diariamente servem cerca de 31 mil refeições de qualidade 

nutricional a baixo custo, além de oito Bancos de Alimentos em funcionamento que 

beneficiam 160,5 mil pessoas. 
223

 

Entre 16 e 20 de junho de 2010, 77 municípios mineiros participaram de uma 

capacitação introdutória no programa Fome Zero. A meta do governo federal é 

beneficiar 165 municípios mineiros do Semi-árido. Na primeira e segunda etapa foram 

capacitados 38 municípios, na terceira serão 77 cidades e, em julho, serão capacitados 

os 50 municípios restantes.  

A capacitação tem a finalidade de formar de dois agentes locais de segurança 

alimentar, para a promoção de conceitos iniciais de segurança alimentar, controle social 
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e a metodologia do cartão alimentação, além de trabalhar a formação de multiplicadores 

selecionados na própria localidade.  

Os seguintes municípios do semi-árido do estado foram selecionados para esta 

etapa: Águas Formosas, Águas Vermelhas, Almenara, Ataléia, Bandeira, Berizal, 

Bonito de Minas, Campanário, Carlos Chagas, Catuti, Cônego Marinho, Couto 

Magalhães de Minas, Curral de Dentro, Datas, Diamantina, Divisa Alegre, Espinosa, 

Felício dos Santos, Felisburgo, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Fruta de Leite, 

Gameleiras, Ibiracatu, Indaiabira, Itacarambi, Itambacuri, Jacinto, Jaíba, Jequitinhonha, 

Joaíma, Jordânia, Jovenília, Machacalis, Mamonas, Manga, Mata Verde, Matias 

Cardoso, Mato Verde, Miravânia, Montalvânia, Monte Azul, Montezuma, Nanuque, 

Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Ouro Verde de Minas, Pai Pedro, Palmópolis, 

Pavão, Pedra Azul, Pedras de Maria da Cruz, Pescador, Porteirnha, Rio do Prado, Rio 

Pardo de Minas, Rio Vermelho, Rubim, Salinas, Salto da Divisa, Santa Fé de Minas, 

Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Retiro, São Gonçalo do 

Rio Preto, São João das Missões, São João do Paraíso, São Romão, Senador Modestino 

Gonçalves, Serra dos Aimorés, Serranópolis de Minas, Serro, Taiobeiras, Umburatiba, 

Vargem Grande do Rio Pardo e Varzelândia. 
224

 

Trataremos agora do estado do Espírito Santo. Aconteceu em novembro de 

2009 no estado o 1º Seminário Estadual sobre Agricultura Familiar e Alimentação 

Escolar – Lei 11.947 na capital, Vila Velha. O evento é destinado a extensionistas, 

agricultores familiares, movimentos sociais ligados à agricultura familiar e 

representantes das secretarias de Educação e prefeituras municipais de Vitória, Vila 

Velha, Cariacica, Serra e Mantenópolis, entre outros. 

O Programa de Alimentação Escolar e Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(SAF/MDA) enfatizou a lei 11.947 no que se refere à participação da agricultura 

familiar. De acordo com o dispositivo legal, fica determinada a utilização de, no 

mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para a alimentação escolar na compra de produtos da agricultura 

familiar. 
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Os 30% do orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

para o ano de 2009, correspondem a cerca de R$ 600 milhões para o Brasil. No estado 

do Espírito Santo, este percentual representa, em média, R$ 10,7 milhões em recursos. 

A programação contou, ainda, com a apresentação de experiências bem 

sucedidas de agricultores familiares que comercializaram para a alimentação escolar e 

para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
225

 

O estado do Espírito Santo recebe do MDS ao ano o valor de R$ 517,5 

milhões para execução de programas sociais. 962 mil pessoas são beneficiadas pelas 

ações nas áreas de transferência de renda, assistência social e segurança alimentar. O 

Bolsa Família transfere por mês R$ 16,6 milhões para 192,5 mil famílias do Espírito 

Santo.  

O MDS destinou R$ 252,3 milhões para realizar 281 mil atendimentos no 

estado para os programas de assistência social até novembro de 2009. Foram investidos 

R$ 2,7 milhões no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no estado pelo 

MDS, para tirar 11,1 mil crianças e adolescentes do trabalho infantil até novembro de 

2009. Aproximadamente 3,5 mil jovens são beneficiados com o programa Projovem 

Adolescente, que aplicou R$ 1,2 milhão até novembro de 2009. No Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF), os 64 Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) beneficiam 160,1 mil pessoas com repasse de R$ 4,3 milhões.  

O governo realiza repasses em segurança alimentar no Espírito Santo que 

alcançam a cifra de R$ 6,1 milhões e atendem 45,8 mil pessoas. O Programa de 

Aquisição de Alimentos tem como escopo incentivar a produção de alimentos pela 

agricultura familiar. Para tornar possível a distribuição dos produtos advindos da 

agricultura familiar para pessoas em situação de insegurança alimentar o MDS 

disponibiliza R$ 710,4 mil para beneficiar 20,3 mil pessoas. Os três Restaurantes 

Populares receberam a quantia de R$ 2,2 milhões com o objetivo de proporcionar à 

comunidade uma opção de alimentação saudável a preços populares. 
226
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O último estado que passou de IDH médio-alto para elevado de que trataremos 

é o Paraná. O Programa Fome Zero investiu mais de R$ 41 milhões de reais na 

economia paranaense em 2003. A mobilização do governo estadual na promoção de 

programas próprios do estado chamou à atenção do Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Nutricional (MESA) e facilitou a vinda desses recursos.  

O estado investiu no programa Fome Zero Paraná como iniciativa local de 

combate à miséria e à fome. A mobilização da sociedade e a implantação do programa 

Leite das Crianças foram as principais linhas de ação do projeto, que em 2003 fechou o 

ano atendendo a 36 mil crianças entre seis e 36 meses. 

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETP) foi uma das 

pastas que mais atraiu recursos na área para o Paraná. A SETP participou da 

implantação do Cartão-Alimentação e do Bolsa-Família no estado trazendo R$ 19 

milhões. A Compra Direta de Alimentos é outro programa gerenciado pela SETP que 

investiu R$ 14 milhões na compra de alimentos fornecidos por pequenos produtores. 
227

 

Foi firmado no ano de 2003 um convênio com o governo do Paraná para o 

Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar para que possa ser adquirida 

a produção dos agricultores familiares para ser utilizada na preparação da merenda 

escolar, nos hospitais, etc. tal ação possibilita às pessoas uma alimentação mais 

saudável, além de permitir o escoamento da safra. 
228

 

Um exemplo que podemos citar é a Merenda Escolar Orgânica ou Ecológica, 

tal iniciativa busca associar a oferta de alimentos nutritivos a um sistema de produção 

socioambientalmente sustentável. Esses projetos são felizes ao resgatar a cultura do 

meio rural através da promoção do respeito ao meio ambiente e da melhoria na renda e 

na qualidade de vida da comunidade. 
229

 

A partir de então trataremos de estados que obtiveram uma mudança em sua 

colocação no ranking do IDH de 2000 a 2005 nos três pilares que formam esse índice: 

longevidade, educação e renda, sendo esses estados: Bahia (subiu dez posições no 

ranking da longevidade), Amazonas (subiu treze posições no ranking da educação) e 

Paraíba (subiu cinco posições no ranking da renda). Quanto a esse último estado, 

trataremos apenas das ações do programa de redistribuição de renda Bolsa Família 
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referentes a esse estado, já que tratamos acima dos programas de segurança alimentar 

implantados. 
230

 

Começaremos tratando da Bahia, estado que teve uma alta de dez posições no 

que se refere ao ranking da longevidade. No ano de 2004 foi criado o Programa de 

aquisição e incentivo à distribuição do leite nos estados do Nordeste, dentre eles a 

Bahia. O objetivo do programa é a aquisição de leite de cabra e de vaca de pequenos 

produtores (produção de até 100 litros por dia) e distribuição desse leite à população que 

se apresenta em estado de risco nutricional, havendo prioridade para as crianças de 0 a 6 

anos, grávidas, mães que se encontram em fase de amamentação e idosos com 60 anos e 

acima. Juntamente com o programa são realizadas as seguintes ações assistenciais: 

exame pré-natal para as gestantes, carteira de vacinação para as crianças para que 

possam receber o leite, cursos de alfabetização de jovens e adultos.  

O Programa Banco de Alimentos, iniciativa para a redução de desperdício de 

alimentos, no ano de 2004 foi instituído na cidade de Juazeiro após ser firmado um 

convênio com a prefeitura da cidade. O Programa vai além das capitais e passa a ser 

inserido também no interior dos estados. Na capital Salvador, foi implantado o 

programa MESA Brasil. 
231

 

A partir de março de 2010, o Programa Leite Fome Zero da Bahia, responsável 

pela distribuição de leite a 100 mil crianças de 162 municípios baianos, passou a ser 

ampliado. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) em 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

trabalham para garantir acesso ao Programa para mais cinco mil crianças entre 2 e 7 

anos matriculadas nas creches e pré-escolas dos municípios contemplados. A ampliação 

em 2.500 litros de leite bovino e 2.500 litros de leite caprino diários será responsável 

pela inclusão de mais 17 municípios no Programa. Duas usinas de beneficiamento de 

leite caprino pertencentes às cooperativas de pequenos produtores nos municípios de 

São Domingos e Senhor do Bonfim serão contratadas. Os produtores que se beneficiam 

do Programa obterão reajustes nos preços do leite que passa de R$ 0,60 para R$ 0,74 

para o leite de vaca e de R$ 1,00 para R$ 1,25 para o leite de cabra. O Programa rendeu 

ao Estado, no ano de 2009,  o Prêmio Josué de Castro, ofertado pelo MDS às 
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experiências bem-sucedidas, criativas e sustentáveis que tenham como objetivo a 

erradicação da pobreza. 
232

 

No mês de maio foi criado na Bahia através do decreto 12.116, o Grupo 

Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN). Trata-se de uma 

instância de discussão e assessoramento que tem como escopo a articulação e a 

integração dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ligados à área de 

segurança alimentar e nutricional. 

Em parceria com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado 

da Bahia (CONSEA-BA), esse grupo elaborará tanto a Política como o Plano Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional, apontando diretrizes, metas, fontes de recursos e 

instrumentos de acompanhamento, assim como monitoramento e avaliação. 

O grupo será formado pelas seguintes secretarias de Estado: Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; Saúde; Educação; Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária; 

Trabalho, Emprego, Renda e Esporte; e Planejamento, ficando sob a presidência da 

Casa Civil.  

O GGSAN será responsável pela coordenação a execução da Política e do 

Plano Estadual, através de uma interação permanente entre o CONSEA-BA e os órgãos 

de execução, além disso, acompanhará as propostas do plano plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e também do orçamento anual. O grupo irá orientar e apoiar as 

políticas e os planos de seus congêneres nos municípios. Juntamente com o Conselho 

Estadual irá definir os critérios de participação no Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN). Podemos citar algumas outras funções do GGSAN: 

acompanhamento e encaminhamento, no âmbito da Administração Pública Estadual, as 

deliberações do CONSEA-BA e da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 
233

 

Apesar do sucesso do Fome Zero na Bahia, Inspetores da Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) descobriram em outubro de 2009 fraudes e irregularidades 

no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), subprograma do Fome Zero, com 

suspeita de desvio de verbas federais em convênios que totalizam cerca R$ 6,5 milhões, 

nos estados da Bahia e Sergipe.  
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Na Bahia, houve fiscalização em 22 cooperativas, mas apenas em três foram 

encontradas irregularidades, em convênios de aproximadamente R$ 1 milhão. As três 

cooperativas investigadas atuam em quatro municípios do estado, sendo constatados 

fortes indícios de irregularidades na execução do PAA. As organizações em questão são 

a Cooperativa dos Produtores Rurais de Una  (Cooperuna), que atua também em 

Itabuna, no sul do estado; a Cooperativa de Produção, Comercialização e Serviço Padre 

Leopoldo Garcia (Cooperágil), localizada em Ichu, na região do Paraguaçu; além da 

Associação Comunitária de Cruzeiro e Bordão, situada na cidade de Santa Bárbara, 

também no Paraguaçu. 
234

 

O segundo estado de que trataremos é o estado do Amazonas, que subiu treze 

posições no ranking da educação. Em 2004 o MDS investiu R$ 7 milhões no Programa 

Amazônia Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente. Uma média de 100 projetos 

em comunidades agroextrativistas foi incentivada através de novas tecnologias com o 

objetivo de diversificar a produção local, agregar mais valor aos produtos regionais e 

aumentar a geração de emprego e renda. 

Em 2003, foram liberados mais de R$ 7 milhões para beneficiar 95 projetos 

em 500 comunidades no Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Maranhão 

e Tocantins. Os trabalhos beneficiaram comunidades indígenas, pescadores, assentados, 

seringueiros, agricultores familiares e organizações de representação dos trabalhadores 

rurais e de apoio aos agroextrativistas.  

Através dos recursos, foram realizadas capacitações e foram incentivados o 

manejo sustentável, a produção e a comercialização de produtos regionais. Alguns dos 

projetos ganharam destaque no Brasil e no exterior, como é o caso das quebradeiras de 

côco babaçu no Maranhão e o das artesãs do capim dourado do Jalapão em Tocantins. 

235
 

No ano de 2006 o projeto “Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade em 

Comunidades Ribeirinhas do Amazonas” entrou em ação, com o financiamento de R$ 

500 mil doados pelo Programa Fome Zero. O Programa tem como metas a criação de 

hortas comunitárias, fruticultura, produção e processamento da malva e formação de 

liderança e fortalecimento da organização sociopolítica comunitária. 
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O projeto visa fortalecer a fruticultura e agricultura nas comunidades do rio 

Solimões e nasceu dentro do Piatam (Potenciais Impactos e Riscos Ambientais da 

Indústria do Petróleo e Gás no Amazonas), um grande projeto de pesquisa 

socioambiental coordenado pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e pela 

Petrobrás, empresa que monitora as atividades do petróleo e gás natural na região. Além 

de aprofundar o conhecimento científico sobre os ecossistemas amazônicos, o Piatam 

gera mapas de sensibilidade que podem subsidiar eventuais contingências na indústria 

de petróleo e derivados na região. 

Além das nove comunidades já estudadas pelo Piatam, outras três também 

foram beneficiadas pelo projeto contemplado pelo Fome Zero no trecho entre Manaus e 

Coari: São Francisco, São José e Nossa Senhora da Conceição. Nessa excursão, os 

pesquisadores apresentaram aos moradores e líderes comunitários as datas e tarefas 

previstas para o desenvolvimento do projeto, que atende diretamente a 410 famílias e 

indiretamente a 115 famílias, contribuindo para que sofram menos com a variação das 

estações hidrológicas dos rios e com a dependência da monocultura e de seus patrões. 

236
 Em 2003 no Amazonas foi instituído o programa de transferência de renda a 62 

municípios do estado, por meio do Programa Bolsa Família. Em 2004 foi feita uma 

parceria com o Governo do Estado, a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para colocar à disposição da 

população dois barcos para realizar o atendimento às comunidades e vilarejos distantes 

das sedes municipais, preferencialmente, aos pequenos produtores rurais.  

Também no ano de 2004 foi realizada uma ação assistencialista por parte do 

Programa Fome Zero: no Natal 8,6 mil famílias indígenas que moram na periferia e 

entorno de Manaus foram beneficiadas com mais de duzentas toneladas de alimentos 

distribuídos através de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e o Governo do Amazonas. As cestas básicas compradas pelo 

programa Fome Zero vieram de Ananindeua no Pará. 
237

 

No que se refere ao plano da educação e cultura, ano de 2008 a história de 

povos indígenas do Amazonas se transformou em livro, vídeo e CD com as músicas 

tradicionais. O projeto realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
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(INPA/MCT), com o apoio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas 

(FEPI), tem como escopo o resgate e a garantia da transmissão e preservação da 

identidade e cultura dos povos indígenas. 

As pesquisas foram realizadas pelos próprios indígenas, que foram capacitados 

para tal. Foram realizadas oficinas com duração de 40 horas sobre documentação 

lingüística cultural, legislação indígena, zoneamento ecológico e econômico. Foram 

analisadas a arte plumária dos povos kagahiwa do município de Humaitá e a Etno-

História de duas etnias do município de Manicoré, no Amazonas. 
238

 

 Um avanço em relação à educação no estado foi a criação das escolas 

indígenas, escolas bilíngües e interculturais voltadas às comunidades indígenas. De 

acordo com Maria Eunice Sá Pitanga e Rosenir de Souza Lira:  

 
A construção da escola indígena está sendo realizada a muitas mãos, demanda 

esforço de numerosos grupos de cientistas sociais ligados, principalmente às 

Universidades Púbicas de vários cantos do país em conjunto com os povos 

indígenas. As organizações indígenas se consolidam como vitais para esse 

processo, bem como a representação e pressão exercida diante dos poderes 

púbicos, têm sido fundamental para a concretização do projeto escolar indígena. 
239

  

 

O último estado de que trataremos é o estado da Paraíba, estado que subiu 

cinco posições no ranking da renda. No que se refere a esse último estado, como já 

mencionado acima, trataremos apenas das ações do programas de redistribuição de 

renda Bolsa Família referentes a esse estado, já que tratamos anteriormente, neste 

mesmo capítulo dos programas de segurança alimentar implantados no estado da 

Paraíba.  

Em 2007 a Prefeitura da capital, João Pessoa, assinou um convênio de 

cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para a realização do projeto 

Qualificação Profissional para atender a três mil famílias beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Família. Foram oferecidos cursos de culinária básica e manipulação de alimentos, 

eletricista instalador predial, modelagem e confecção industrial em malha e eletricista 

de automóvel.  
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Os critérios para fazer a inscrição em uma das treze modalidades de cursos 

foram: receber benefício do programa Bolsa Família, possuir escolaridade do ensino 

fundamental (até a 4ª série) e mais de 18 anos de idade.  

Os recursos investidos no referido projeto foram no valor de R$ 132 mil, 

oriundos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do MDS. O IGD é destinado a 

cada mês aos municípios com o escopo de realizar investimentos na produção inclusiva 

e na estruturação dos serviços do Bolsa Família. 
240

 

Apesar do sucesso do Programa Bolsa Família, em outubro de 2009, na cidade 

de Souza, na Paraíba, cidade em que quase 3.700 famílias tiveram o cadastro do Bolsa 

Família bloqueado ou cancelado, foram registrados desvios de dinheiro do programa 

por parte de servidores públicos. Duas agentes de saúde, uma funcionária do Centro de 

Atenção Psicológica da cidade, uma aposentada e um policial militar receberam o 

dinheiro que deveria ser repassado às pessoas de baixa renda. 
241

 

Houve cancelamento do benefício no estado para aqueles que não atenderam 

às exigências do Programa. O MDS cancelou o total de 21.592 benefícios do Bolsa 

Família no ano de 2010 na Paraíba. Foram 2.373 cancelamentos, em fevereiro já haviam 

ocorrido 18.772 desligamentos e em janeiro foram 447.  

               Segundo o MDS, a terceira etapa consecutiva de cancelamentos do ano de 

2010, traz a relação das famílias que não informavam sobre as unidades de ensino 

freqüentadas por seus filhos no Cadastro Único. A falta de dados sobre as escolas 

impedia que o Governo Federal monitorasse a frequência escolar de beneficiários que se 

encontram em idades entre 6 e 17 anos, uma exigência do Bolsa Família. 
242

 

Lançado em 2003, o Bolsa Família começou a unificação de quatro programas 

de transferência de renda do Governo Federal: Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, 

Auxílio-Gás e Cartão-Alimentação. Foi o primeiro passo para a maximização dos 

recursos transferidos às pessoas carentes. 
243
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O Programa Bolsa Família está presente em todos os municípios brasileiros, 

apesar das dificuldades de fazer parcerias entre o Governo Federal e da impossibilidade 

de se impor aos municípios a aderência ao Programa, por força do pacto federativo. O 

programa tem por objetivo beneficiar 11 milhões de pessoas. 
244

 

Apesar das críticas por parte de alguns, o Fome Zero vem atuando em todo o 

país com significativo sucesso. A análise sucinta que nos prestamos a realizar neste 

capítulo demonstra que o Programa esteve presente nos estados brasileiros em que 

houve mudança significativa no IDH de 2000 a 2005, assim como nos elementos que 

compõem esse índice, sendo eles: renda, longevidade e educação. Mesmo após o ano de 

2005, houve uma continuidade nas ações do Fome Zero nos estados estudados. Não se 

pode negar a contribuição do Fome Zero para a melhoria do IDH desses estados e para a 

melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, em especial no que se refere à segurança 

alimentar.    
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3. A SEGURANÇA ALIMENTAR NA ÍNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Aspectos Históricos da Pobreza e da Insegurança Alimentar na Índia 

 

Os séculos anteriores à independência da Índia foram marcados por pobreza, 

desigualdade, fome e epidemias. Encontram-se registrados 14 casos de fome em massa 

no país entre o século XI e XVII. Entre os anos de 1022 e 1033, grandes fomes em 

massa devastaram províncias inteiras na Índia. A fome de Deccan dizimou cerca de 2 

milhões de pessoas entre os anos de 1702 e 1704. B.M Bhatia acredita que fomes 

anteriores eram localizadas, e foi apenas depois de 1860, com a colonização britânica, 

que o mal da fome passou a significar falta generalizada de grãos no país como um 

todo. Ocorreram aproximadamente 25 grandes fomes pelos estados indianos como 

Tamil Nadu, Bihar e Bengala durante a primeira metade do século XIX, matando entre 

30 a 40 milhões de pessoas. 

No inicio do século XX Romesh Dutt argumentou, e estudiosos atuais como 

Amartya Sen concordam, que as fomes eram um produto da chuva irregular e das 

políticas econômicas e administrativas britânicas, que desde de 1857, deixou seqüelas 

tais como: uso das fazendas locais para plantações estrangeiras, restrições ao comércio 

interno, impostos altos suportados pelos indianos para as expedições mal sucedidas no 

Afeganistão, medidas inflacionárias que aumentaram o preço dos alimentos e as 

exportações de alimentos para a Inglaterra. Alguns cidadãos britânicos, como William 
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Digby, lutaram por reformas políticas e ajuda para o combate à fome, no entanto Lord 

Lytton, o viceroy do governo britânico na Índia, foi contra estas mudanças, defendendo 

que tal medida estimularia a preguiça entre os trabalhadores indianos. A Fome de 1770, 

em Bengala, matou 10 milhões de indianos, quase um terço da população da região na 

época.  

As observações da Comissão da Fome de 1880 defendem que a distribuição de 

alimentos foi mais culpada pelas fomes do que a falta de alimentos. Foi observado que 

cada província na Índia britânica, incluindo Burma, apresentava superávit na produção 

de alimentos, em torno de 5.16 milhões de toneladas. Na época, a exportação anual de 

arroz e de outros grãos na Índia era de cerca de um milhão de toneladas. 
245

 

Nos anos noventa do ano de 1800 a população pobre sofreu com a fome, a 

praga e os conflitos militares. Em decorrência dos maus tempos, houve um declínio 

significativo da população do país entre 1890 e 1900 em contraste com o evidente 

crescimento no mesmo século antes da década de noventa.  

O país esteve sob o jugo britânico por quase duzentos anos. A Companhia 

Inglesa das Índias Orientais estabeleceu uma primeira base em Bengala no ano de 1757. 

Por volta de 1850, os britânicos já controlavam quase todo o subcontinente, inclusive o 

território correspondente aos atuais Paquistão e Bangladesh. 
246

 

Desde a sua independência, a Índia tem estado livre, relativamente, das fomes 

coletivas, devido principalmente, à criação compensatória de empregos. A 

independência, portanto, foi um fator importante no que se refere ao combate ao mal da 

fome coletiva no país, apesar de não poder se afirmar que houve um correspondente na 

erradicação da subnutrição regular.  

A fome coletiva de Bengala, em 1943, foi a última fome que assolou a Índia; 

entre dois e três milhões de pessoas morreram em decorrência dessa fome. Mesmo após 

a independência, houve um declínio significativo na produção e disponibilidade de 

alimentos, mas mesmo assim as fomes coletivas foram evitadas através dos 

“intitulamentos” oferecidos às pessoas por meio de renda proveniente de projetos 

direcionados ao emprego e outros meios. 
247
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  Uma parcela de 40% da pobreza do mundo vive na Índia, neste percentual 

incluem-se um terço de todas as crianças desnutridas existentes. Foi apresentado em 

2006 um relatório à Assembléia Geral da ONU por Jean Ziegler, seu relator especial, 

intitulado de “The Extent of Chronic Hunger and Malnutrition in India” (A extensão da 

fome crônica e da desnutrição na Índia) que indicou que a fome e a desnutrição se 

apresentam hoje como um flagelo mais grave do que na década de noventa; também 

apontou que a distância entre aqueles que se alimentam de forma adequada e os que não 

conseguem ter o suficiente para comer se ampliou. Trata-se de um paradoxo um país 

que apresenta um bom crescimento econômico e lidera pesquisas na área da tecnologia 

de informação admitir que grande parte da sua população viva em condições mais 

precárias do que alguns habitantes da África subsaariana.  

O problema da desigualdade regional é uma realidade na Índia. A renda per 

capta de Goa é quatro vezes superior que a de Bihar, por exemplo. 
248

O 

desenvolvimento humano é também bastante diversificado, com algumas de suas 

regiões (especialmente o estado de Kerala) apresentando níveis de educação, assistência 

médica e de saúde e reforma agrária bem mais altos do que outras regiões, como é o 

caso de Bihar, Uttar, Pradesh, Rajastão e Madhya Pradesh. O caso de Kerala é 

interessante porque apesar de seus baixo índices de crescimento econômico, o estado 

apresenta um ritmo de redução da pobreza de renda mais rápido do que qualquer no 

outro do país. 
249

 

Além do grave problema da desigualdade regional, o país lida com várias 

crises ao mesmo tempo: a fome, a AIDS, o desemprego em massa e a falta de água, 

elemento essencial para a garantia de uma alimentação segura, o país conta apenas com 

o 4% da água do planeta, tendo uma população de 17% do total mundial.  

A quantidade de pessoas que sofrem com a pobreza, a ignorância e a doença 

ainda é muito alta. Algumas das explorações mais graves ao ser humano ocorrem na 

Índia, tais como os contratos de servidão, o tráfico de mulheres e crianças, mão-de-obra 

infantil, feticídio e infanticídio de bebês do sexo feminino.  

A questão da desvalorização do sexo feminino na Índia é um problema visível. 

O infanticídio feminino, sobre o qual nos referimos a pouco, não é a maior razão de a 
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taxa de mortalidade entre mulheres no país ser superior a dos homens. A principal causa 

do número mais elevado de mortalidade entre mulheres é a relativa negligência com a 

saúde e a nutrição femininas, especialmente (mas não de maneira exclusiva) no período 

da infância. A desigualdade entre homens e mulheres se mostra mais evidente na 

maioria dos estados setentrionais do país. 
250

 

No que se refere ao problema da epidemia de AIDS, segundo um relatório 

apresentado na Assembléia Geral das Nações Unidas no ano de 2006, a Índia tem a 

maior população de infectados com o Vírus HIV no mundo, um número superior a 5,7 

milhões. Fundações particulares trabalham em conjunto com a ONU e o Banco Mundial 

para conter a propagação da epidemia através da assistência e tratamento barato às 

vítimas.  

Sobre a questão da pobreza e distribuição de renda, a Índia se divide entre uma 

ínfima parcela de ricos, uma classe média ascendente e oitocentos milhões de pessoas 

que sobrevivem com menos de dois dólares por dia. O país apresenta uma desigualdade 

social extrema.  

Em relação à questão do desemprego, vale salientar que logo após a 

independência, 80% das pessoas do país viviam em áreas rurais. Nos dias de hoje 

apenas 30% do PIB vem da agricultura, no entanto quase 70% da população ainda vive 

no campo. Estima-se que o número de pessoas necessárias ao trabalho agrícola seja de 

10%. Como a Índia vai criar quinhentos milhões de empregos para os que abandonarão 

o campo? Sem contar com as dezenas de milhões de empregos para os subempregados e 

desempregados que já habitam as áreas urbanas. E o que dizer das novas gerações que 

chegam enquanto a população cresce a cada dia e que vão precisar de um emprego? A 

criação de empregos é um dos grandes desafios da Índia.  

Sobre a produção agrícola do país, o aquecimento global é responsável pelo 

degelo das geleiras da Cordilheira do Himalaia, tal fato pode alterar os padrões de chuva 

dos quais grande parte da agricultura indiana depende.  Investimentos na agricultura são 

importantes para o combate à insegurança alimentar, especialmente levando-se em 

consideração que a maior parte da população indiana vive e se alimenta no campo. 
251
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Um passo importante para o povo indiano, segundo Sen, em relação à 

melhoria nas condições de educação básica e serviços de saúde foi reformas econômicas 

que propiciaram ao povo oportunidades econômicas que antes lhe eram tolhidas pelo 

uso em excesso de controles e pelas limitações impostas pelo que se denominava 

“license Raj” (governo da licença).  

No que se refere à expectativa de vida, quase sessenta anos de idade, a Índia 

não apresenta uma média ruim. Naturalmente este percentual varia de acordo com a 

região, mas mesmo nos lugares onde a expectativa de vida é mais baixa que a casa dos 

sessenta anos, os números superam os de países pobres como a Etiópia e a República 

Democrática do Congo.  

Em relação aos índices de alfabetização no início da década de noventa, a taxa 

de alfabetização da população de sete anos ou mais é mais elevada do que a taxa de 

alfabetização da população de quinze anos ou mais. A título de exemplo, no ano de 

1981, a taxa de alfabetização da população de sete anos ou mais foi de 43,6% em 

comparação com 40,8% para a taxa de alfabetização da população de quinze anos ou 

mais.  

Para Arun Kumar, professor da prestigiada Universidade Jawaharlal Nehru, 

em Nova Déli "A pobreza é um problema agudo na Índia". As mortes causadas pela 

fome são freqüentes na zona rural, onde vive quase 70% da população. Uma revisão da 

economia indiana realizada por um instituto de pesquisas privado concluiu que a Índia, 

com seus mais de um bilhão de habitantes, tem mais famílias pobres do que África, Ásia 

e América Central juntas. 

De acordo com Banco Mundial, a desnutrição ainda constitui uma 

"emergência silenciosa" na Índia, na medida em que quase metade de todas as crianças 

com menos de cinco anos estão subnutridas e que 34% dos recém-nascidos se 

encontram abaixo do peso. No ano de 2004 o governo prometeu aumentar os gastos 

com saúde para pelo menos 2% a 3% do PIB nos próximos cinco anos e 6% na área de 

saúde. 
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Sobre o problema da subnutrição, segundo Amartya Sen, aproximadamente 

metade de todas as crianças indianas apresentavam subnutrição crônica no ano 2000, 
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sendo a estatística ainda menos favorável para crianças do sexo feminino, trata-se de um 

número superior ao de crianças subnutridas na África Subsaariana. 
253

 

Ajitava Raychaudhuri, professor de economia da Universidade Jadavpur, em 

Calcutá entende que o que falta para a Índia é dar ênfase adequada a projetos que 

beneficiem os setores pobres, assim como a redução dos obstáculos burocráticos e uma 

estratégia de realização das reformas necessárias. 
254

 

De acordo com o gráfico abaixo, os índices de pobreza na Índia baixaram 10% 

a partir de 2002, no entanto mantiveram-se estáticos até o ano de 2009. A Índia tem 

atualmente mais 100 milhões de indianos vivendo abaixo da linha na pobreza do que em 

2004, de acordo com estimativas oficiais. O país conta com 410 milhões de pessoas 

vivendo abaixo dessa linha determinada pela ONU - gente que vive com uma renda de 

US$ 1,25 por dia. A população total do país é de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de 

pessoas. 

A taxa de pobreza cresceu e atinge 37,2 por cento da população, contra 27,5 

por cento de 2004, uma mudança que vai exigir que o governo gaste mais dinheiro com 

os pobres. A Índia calcula a parcela da sua população que vive abaixo da linha da 

pobreza verificando se as famílias podem pagar uma refeição completa que inclui o 

mínimo das necessidades de nutrição por dia. 

Acredita-se que um terço dos pobres do mundo se encontram na Índia, 

vivendo com menos de US$ 2 por dia, menos do que em muitas partes da África 

Subsaariana, dizem os especialistas. 

O governo indiano gasta apenas 1 por cento do seu PIB em instalações de 

saúde pública, forçando milhões de pessoas a lutar para conseguir remédios, segundo o 

relatório que a Oxfam e outras 62 agências publicaram no ano passado. 

Índia 

 

Ano População abaixo do nível de pobreza (%) 

2000 35 

2001 35 

2002 25 
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2003 25 

2004 25 

2005 25 

2006 25 

2007 25 

2008 25 

2009 25 

 

 

3.2  Segurança Alimentar para a Índia e o Porquê da Escolha desse País 

 

Com mais de 200 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 

dentre um bilhão e cem milhões de habitantes, a Índia é o lar do maior número de 

pessoas com fome no mundo. A Índia tem se mantido em uma posição desfavorável no 

Hunger Global Index 2008 (Índice de Fome Global 2008). O Índice de Fome Global 

2008 (Von Grebmer et al. 2008) revela o desempenho da Índia em erradicar fome, o 

país ocupa a 66ª posição dos 88 países em desenvolvimento e em transição em que o 

índice é calculado.  

A tabela abaixo mostra dados do ano de 2008 referentes a dezessete estados 

indianos e situação de segurança alimentar em que se encontram:  

 

State 

 

Prevalence of 

calorie 

undernourish 

ment 

 

Proportion 

of 

underweight 

among 

children <5 

years 

 

Under five 

mortality 

rate, 

reported as 

deaths per 

hundred 

 

India State 

Hunger 

Index 

score 

 

India 

Hunger 

Index 

Ranking 

 

India 

 

20.0 

 

42.5 

 

7.4 

 

23.31 

 

 

Andhra 

Pradesh 

 

19.6 32.7 6.3 19.54 

 

 

3 

 

Assam 

 

14.6 36.4 8.5 19.85 

 

4 

 

Bihar 17.3 56. 1 8.5 27.30 

 

15 

 

Chhattisgarh 

 

23.3 47.6 9.0 26.65 

 

14 
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Gujarat 

 

23.3 44.7 6.1 24.69 

 

13 

 

Harayna 15.1 39.7 5.2 20.01 

 

5 

 

Jharkhand 

 

19.6 57.1 9.3 28.67 

 

16 

Karnataka 

 

28.1 37.6 5.5 23.74 

 

11 

Kerala 

 

28.6 22.7 1.6 17.66 

 

2 

Madhya 

Pradesh 

 

23.4 59.8 9.4 30.90 

 

17 

Maharashtra 

 

27.0 36.7 4.7 22.81 

 

10 

Orissa 21.4 40.9 9.1 23.79 

 

12 

Punjab 11.1 24.6 5.2 13.64 

 

1 

Rajasthan 

 

14.0 40.4 8.5 20.99 

 

7 

Tamil Nadu 

 

29.1 30.0 3.5 20.88 

 

6 

Uttar 

Pradesh 

 

14.5 42.3 9.6 22.17 

 

9 

West 

Bengal 

18.5 38.5 5.9 21.00 8 

 

Nota: O India State Hunger (Índice de Fome da Índia) representa o índice calculado 

utilizando-se um índice calórico de 1.632 quilocalorias por pessoa por dia para permitir 

a comparabilidade do Estado da Índia com o Índice de Fome Global 2008. 
255

 

A Índia tem uma das maiores quantidades de programas que visam à 

promoção da segurança alimentar e nutricional no mundo, dentre eles o World Food 

Programme. Podemos citar outros como o ICDS - Integrated Child Development 

Services (Serviço de Desenvolvimento Integrado para a Criança) e Mid-day Meal 
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Scheme (Programa de Alimentação Escolar Infantil). 
256

 Trataremos mais 

especificamente desses programas no item 3.1 do Capítulo 3 deste trabalho referente à 

atuação do World Food Programme na Índia.  

Alguns documentos legais e ações específicas se referem ao direito à 

segurança alimentar e nutricional na Índia. Citaremos alguns desses documentos a 

seguir: 

A petição PUCL sobre a fome no Rajastão apresentada na Suprema Corte em 

2001 defende que embora por um lado, os estoques de grãos no país excedam a 

capacidade das instalações de armazenamento, por outro lado há relatos de vários 

estados alegando mortes por inanição. A petição pede a intervenção do tribunal para dar 

instruções de reparação ao Governo. 
257

 

Um importante passo para a garantia do direito à alimentação foi o surgimento 

da campanha do Direito à Alimentação apresentando as seguintes questões 

fundamentais: a) fazer do direito à alimentação, um direito fundamental; b) converter 

todos os projetos existentes em direitos; c) combater a fome a desnutrição crônica e em 

grande escala; d) garantia de emprego como um direito fundamental ligado ao direito à 

alimentação.  

Na Índia há a maior quantidade de mandamus sobre o Direito à Alimentação 

no Mundo: 51 providências cautelares até agora, mais de 500 depoimentos, cerca de 70 

antecipações de tutela.  

A seguir estão algumas das principais ações da Suprema Corte Indiana no que 

se refere ao direito à alimentação: a) conversão da alimentação e do emprego em 

direitos legais; b universalização de programas de alimentação para crianças (ICDS para 

crianças menores de seis anos e Mid Day Meal Scheme (MDMS) para todas as crianças 

da escola primária; c) instituição do mecanismo independente de Comissários para a 

Suprema Corte para acompanhar todos os programas de garantia de alimentos e de 

emprego; d) contribuição para a redução da linha de pobreza de 36% para 26%; e) 

comunicação periódica ao Governo sobre possível desacato ao tribunal realizado por 

altos funcionários do Governo.  

Os avanços realizados até então tem garantido alguns resultados importantes:  
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a) universalização do MDMS (120 milhões de crianças recebem merenda 

escolar) e ICDS (necessidade do Governo de dobrar os centros do ICDS para 1,4 

milhões de centros para atender a 60 milhões de crianças com seis anos de idade); 

b) aumento do consumo de alimentos subsidiados através do sistema de 

distribuição ao público-alvo; 

c) aumento da dotação orçamental para o ICDS e para as pensões pagas aos 

idosos em 3 vezes a quantidade já existente; 

d) promoção do National Rural Employment Guarantee Act que garante 100 

dias de trabalho por ano pagos em salário mínimo; 

e) participação da sociedade civil, que tem se engajado mais e exigido do 

Estado ações relativas a programas alimentares e de emprego, além de a própria 

sociedade civil ter se engajado e realizado ações nos referidos programas 

f) o discurso sobre o direito à alimentação está no centro do palco dos assuntos 

de Estado;  

Apesar dos avanços realizados até então, ainda são necessárias algumas ações, 

tratam-se de desafios que ainda precisam ser enfrentados para que o país avance com 

mais êxito na caminhada de combate à fome e à insegurança alimentar. Eis alguns dos 

desafios a ser enfrentados: 

a) tentativa de reformas em uma época de enfraquecimento da governança 

global e do compromisso do Estado para com os setores sociais; 

b) operar no domínio do ativismo social; 

c) processar funcionários do governo por suas ações, quando necessário; 

atitude que deve ser tomada, mas que não tem sido realizada com a frequência 

necessária. 

Em relação à produção de alimentos, como já tratamos acima, a respeito da 

petição PUCL sobre a fome no Rajastão apresentada na Suprema Corte no ano de 2001 

que defende que embora por um lado, os estoques de grãos da Índia excedam a 

capacidade de armazenamento, por outro lado existem relatos de vários estados 

alegando mortes por inanição, o que é um contra-senso.  
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A tabela abaixo nos dá uma noção da produção de grãos no país da década de 

cinqüenta até 2006. 
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O consumo per capita de cereais tem diminuído desde o início dos anos setenta 

na Índia, apesar de um aumento significativo na produção de cereais per capita, como 

nos revela a tabela acima. Isso pode ser atribuído à evolução dos gostos dos 

consumidores, de itens alimentares a não-alimentares. A queda no consumo dos cereais 

tem se dado tanto na sua forma integral quanto refinada e tem sido maior nas áreas 

rurais, onde a melhoria na infra-estrutura rural fez com que outros alimentos e produtos 

não alimentares se tornassem disponíveis para as famílias rurais. 

A crise financeira de 2009 fez com que o preço dos alimentos tivesse uma alta 

significativa nos países em desenvolvimento, na Índia não foi diferente. Os preços do 

trigo aumentaram 46 por cento no curto período entre 10 de janeiro e 26 de fevereiro, 

caíram em maio, no entanto voltaram a aumentar, mas em menor escala (apenas 21 por 

cento), até um pico menor no início de junho, e em seguida vieram a diminuir 

novamente, embora com oscilações. Os preços dos outros grãos seguiram um padrão 

similar. O preço do arroz aumentou quase 150 por cento nos primeiros 100 dias de 

2009.  
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Essas fortes oscilações nos preços não podem ser explicadas pela oferta e 

procura sazonais ou por qualquer tendência econômica real. Ao invés disso, elas são 

claramente o resultado de atividades especulativas nesses mercados. Os preços dos bens 

alimentares essenciais em 2009 permaneceram significativamente acima de seus níveis 

de até dois anos atrás. E na maioria dos países, incluindo Índia, os preços dos alimentos 

a varejo não caíram como os preços mundiais caíram, mas em alguns casos, até mesmo 

continuaram a aumentar, mesmo que num ritmo mais lento do que o de antes. 
259

 

A realidade é que os 30% da população mais pobre do país não demonstrou 

qualquer aumento na ingestão de calorias em forma de cereais nas áreas rural e urbana, 

apesar de uma melhoria significativa da renda per capita. A ingestão de calorias por 

habitante (1600 a 1700) fica muito aquém da norma exigida. A distribuição de 

alimentos entre as famílias rurais e entre crianças em idade pré-escolar é menor do que 

suas necessidades fisiológicas em relação aos adultos homens e mulheres. A deficiência 

de micronutrientes é comum entre a população. A dieta de cerca de 80% da população 

rural contém menos da metade da quantidade exigida de vitamina-A. Essa deficiência 

pode levar à cegueira. A deficiência de ferro é muito comum em mulheres grávidas. O 

resultado desse fator é uma alta incidência de crianças nascidas com baixo peso, que por 

sua vez, contribui para a desnutrição.  

O desafio maior é aumentar o consumo de energia dos 30% mais pobre da 

população e ao mesmo tempo, facilitar a diversificação da dieta para atender as 

deficiências de micronutrientes. A questão alimentar pode ser solucionada a médio 

prazo a partir dos estoques de alimentos já existentes a e a longo prazo através do 

aumento poder de compra da população, através do aumento das oportunidades de 

emprego. A deficiência de micronutrientes pode ser corrigida através de uma 

alimentação suplementar e do fornecimento de alimentos enriquecidos. Há também uma 

necessidade de melhorar a eficiência dos diferentes sistemas alimentares iniciados pelo 

Governo e torná-los mais acessíveis e livres de corrupção. 
260

 

 A escolha da Índia para este trabalho se deu pelo fato de ser uma potência 

emergente baseada em instituições democráticas, sendo a maior democracia do mundo, 

com seus 1,2 bilhões de habitantes. 
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O país em desenvolvimento divide-se entre uma minúscula maioria rica, uma 

classe média em ascensão e oitocentos milhões de pessoas que sobrevivem com menos 

de dois dólares por dia. A Índia enfrenta um problema extremo de desigualdade social, 

além de insegurança no emprego, crise energética crescente e outros problemas tais 

como o foco do nosso trabalho que é a insegurança alimentar. 
261

 

A Índia faz parte dos BRICs, sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia e 

China, Estados que tem se destacado no cenário mundial pelo rápido crescimento das 

suas economias em desenvolvimento. 
262

 Além do BRICs, o país ainda faz parte do 

IBAS, formado por Índia, Brasil e África do Sul, iniciativa desenvolvimentista trilateral 

entre esses países para promover a cooperação sul-sul. Os temas a que buscam 

cooperação e coordenação incluem o fortalecimento do multilateralismo, a promoção da 

paz e da segurança, o desenvolvimento sustentável e combate à fome e à pobreza.  

O país é um grande produtor de alimentos, como já vimos anteriormente, no 

entanto tal status não garante ao país um bom lugar no ranking do Hunger Global Index 

2008, a Índia ocupa a 66ª posição dos 88 países em desenvolvimento e em transição, 

como também já nos referimos acima.  
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Table 2: Selected indicators of human poverty for India 

Human 

Poverty Index 

(HPI-1) 

Probability of 

not surviving 

to age 40 (%) 

Adult illiteracy 

rate (%ages 15 

and above) 

People not 

using an 

improved water 

source (%) 

Children 

underweight for 

age (% aged under 

5) 

1. Czech 

Republic 

(1.5) 

1. Hong 

Kong, China 

(SAR) (1.4) 

1. Georgia (0.0) 1. Barbados (0) 1. Croatia (1) 

86. Djibouti 

(25.6) 

103. Bolivia 

(13.9) 

118. Congo 

(Democratic 

Republic of the) 

(32.8) 

74. Kyrgyzstan 

(11) 

135. Yemen (46) 

87. Cambodia 

(27.7) 

104. Bhutan 

(14.2) 

119. Egypt 

(33.6) 

75. Syrian Arab 

Republic (11) 

136. Timor-Leste 

(46) 
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O Índice de Desenvolvimento Humano do país é de 0.612, considerado de 

desenvolvimento humano médio. A tabela abaixo nos dá uma idéia mais detalhada dos 

indicadores de pobreza da Índia em relação a alguns países pobres.  

Na Índia as mulheres são extremamente discriminadas, e tal fato se reflete 

também no que diz respeito à situação de insegurança alimentar a que muitas mulheres 

são submetidas. Os índices de desnutrição das mulheres e meninas são superiores aos 

dos indivíduos do sexo masculino no país. Por tal razão, o WFP tem como um de seus 

objetivos a melhoraria das condições nutricionais de mulheres e crianças. 
263

 

O IDH mede as realizações médias de um país, mas não incorpora o grau de 

desequilíbrio entre os sexos nessas realizações. O Gender-related Development Index 

(GDI) Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero (IDG), introduzido no Relatório 

do Desenvolvimento Humano 1995, mede as realizações nas mesmas dimensões 

utilizando os mesmos indicadores que o IDH, mas capta as desigualdades de realização 

entre homens e mulheres. Quanto maior a disparidade de gênero no desenvolvimento 

humano básico, menor o IDG de um país em relação ao seu IDH. 

O valor de GDI da Índia é de 0,594 e deve ser comparado ao seu valor de IDH 

de 0,612. Seu valor GDI é de 97,1% de seu valor de IDH. Dos 155 países com valores 

tanto de IDH quanto de GDI, existem 138 países que tem uma média melhor do que da 

Índia. 
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88. India 

(28.0) 

105. India 

(15.5) 

120. India 

(34.0) 

76. India (11) 137. India (46) 

89. Ghana 

(28.1) 

106. Yemen 

(15.6) 

121. Ghana 

(35.0) 

77. China (12) 138. Bangladesh 

(48) 

90. Malawi 

(28.2) 

107. Papua 

New Guinea 

(15.9) 

122. Rwanda 

(35.1) 

78. Samoa (12)  

135. 

Afghanistan 

(59.8) 

153. Lesotho 

(47.4) 

151. Mali (73.8) 150. 

Afghanistan 

(78) 
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A tabela a seguir mostra a proporção da Índia de GDI para HDI em relação a 

outros países, e também mostra os valores para os indicadores selecionados para a base 

de cálculo do GDI. 
264

 

Table 3: The GDI compared to the HDI – a measure of gender disparity 

GDI as % of HDI 

 

Life expectancy at 

birth(years) 2004 

Adult literacy rate (% 

ages 15 and older) 

2004 

Combined primary, 

secondary and tertiary 

gross enrolment ratio2004 

Female as % male Female as % male Female as % male 

1. Mongolia 

(100.0%) 

1. Russian 

Federation 

(121.7%) 

1. Lesotho (122.5%) 1. Cuba (121.0%) 

137. United Arab 

Emirates (97.2%) 

151. Côte d'Ivoire 

(104.7%) 
121. Sudan (72.8%) 140. Senegal (90.0%) 

138. Sierra Leone 

(97.1%) 

152. Malta 

(104.7%) 

122. Guinea-Bissau 

(72.5%) 
141. Sudan (89.3%) 

    

139. India 

(97.1%) 

153. India 

(104.7%) 
123. India (70.9%) 142. India (89.3%) 

140. Sudan 

(97.0%) 

154. Africa 

(104.4%) 
124. Eritrea (69.6%) 143. Burundi (89.3%) 

141. Benin 

(97.0%) 

155. Occupied 

Palestinian 

Territories (104.4%) 

125. Congo 

(Democratic 

Republic of the) 

(66.8%) 

144. Congo (89.1%) 

    

155. Afghanistan 

(88.0%) 

190. Swaziland 

(98.0%) 

145. Afghanistan 

(29.2%) 
175. Afghanistan (55.6%) 

 

Pelas razões supracitadas é que escolhemos a Índia para este trabalho de 

política comparada com ênfase no direito humano à alimentação adequada.  No capítulo 

2, item “2.2 A Segurança Alimentar para o Brasil e o Porquê da Escolha desse País”, 

tratamos das razões pelas quais escolhemos o Brasil para fazer comparações com a 

Índia neste trabalho. Os dois países tem algumas características, como já vimos, tais 

como serem países de democracia tardia, serem países emergentes, fazerem parte dos 

                                                 
264

 Human Development Reports. Human Development Report 2009 – Índia, The Human 

Development Index - going beyond income. Disponível em: 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IND.html, acesso em 19/07/2010.  

 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IND.html


145 

 

BRICs e IBAS, apresentarem uma grande desigualdade de renda, serem grandes 

produtores de alimentos e o fato de que há populações específicas que sofrem mais com 

a insegurança alimentar, no Brasil os negros e índios e na Índia, as mulheres.  

A questão da insegurança alimentar está longe de ser solucionada na Índia, no 

entanto alguns avanços vem sendo realizados ao longo dos anos para amenizar o mal da 

fome e da insegurança alimentar e nutricional. Trataremos especificamente de tais 

avanços nos itens seguintes deste capítulo, 3.3 World Food Programme 3.4 e A Atuação 

do World Food Programme na Índia.  

 

3.3 World Food Programme  

 

O World Food Programme é a maior agência humanitária de combate à fome 

no mundo. WFP fornece alimentos, em média, a 90 milhões de pessoas por ano, das 

quais 58 milhões são crianças. De sua sede em Roma e em mais de 80 escritórios 

nacionais em todo o mundo, o WFP trabalha para ajudar pessoas que são incapazes de 

produzir ou obter comida suficiente para si e suas famílias. O Programa faz parte da 

Organização das Nações Unidas e é financiado por voluntários. Atua nas Américas, 

África, Ásia e Oriente Médio. 

Criado em 1962, o Programa defende que cada homem, mulher e criança 

tenham acesso, a todo o momento, aos alimentos necessários para que tenham uma vida 

ativa e saudável. A proposta do Programa abriga propostas semelhantes às da 

Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), assim como de agências governamentais, das 

Nações Unidas, e ONGs. Em 2010, o Programa pretende beneficiar mais de 90 milhões 

de pessoas com assistência alimentar em 73 países. Cerca de 10.000 pessoas trabalham 

para a organização, a maioria delas em áreas remotas, atendendo diretamente os pobres 

que sofrem com o mal da fome. 

Os cinco objetivos principais do Programa são: 

 1. Salvar vidas e proteger os meios de subsistência em casos de emergência; 

               2. Preparar-se para casos de emergência; 
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3. Restaurar e reconstruir vidas após situações de emergência; 

               4. Reduzir a fome e a desnutrição crônicas em todos os lugares; 

               5. Fortalecer a capacidade dos países para reduzir a fome. 
265

 

Em relação às questões emergenciais, quando se trata de refugiados que estão 

fugindo da guerra, de inundações ou a secas, a fome é muitas vezes, a primeira 

emergência. Assim que o governo local solicite ajuda do WFP, os mecanismos de 

resposta a emergências entram em ação, fazendo uso de tecnologias inovadoras para 

assistência direta ao local da emergência. 

Nos primeiros dias de assistência, enquanto os alimentos estão sendo 

entregues, equipes especiais são enviadas para quantificar, de maneira precisa, o quanto 

a ajuda alimentar é necessária para um número x de beneficiários e por quanto tempo. 

Eles devem articular a melhor maneira de levar o alimento àqueles que tem fome. Tudo 

isto inclui um plano de ação e um orçamento específico. 
266

 

Para cada operação o WFP realiza, dever ser estabelecido qual o tipo e a 

quantidade de alimentos que os indivíduos precisam. Não se trata simplesmente de uma 

questão de fornecimento de alimentos, mas também ter a certeza de que o que chega à 

mesa das pessoas é nutricionalmente adequado para atender às suas necessidades . 

Fazendo uso de padrões internacionais de orientação, os peritos em nutrição do 

WFP aconselham sobre alimentos adequados para pessoas que enfrentam a fome e o 

risco de desnutrição. Naturalmente, as dietas são diferentes em todo o mundo, assim 

sendo, a assistência alimentar tem de estar de acordo com os costumes locais.  

Alguns dos programas do WFP tem um objetivo nutricional muito específico, 

e tentam resolver uma deficiência peculiar ou melhorar o consumo alimentar de um 

grupo determinado. Pesquisas confirmam que uma boa nutrição nos primeiros anos de 

vida é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento mental. É por isso que uma 

grande parte do trabalho do WFP alimentação é voltada para crianças pequenas e suas 

mães. O WFP também se preocupa com outros grupos vulneráveis, como os de pessoas 

que vivem com HIV e crianças órfãs devido à AIDS. 

A desnutrição afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma criança 

morre a cada seis segundos por desnutrição e causas associadas. O papel do WFP na 
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luta contra a desnutrição não é só tratá-la, mas, em primeiro lugar, evitar que se torne 

grave. 

O WFP concentra grande parte da sua ajuda às mulheres e crianças, com o 

objetivo de erradicar a fome infantil. Um exemplo disso foi a ajuda após o terremoto de 

2010 no Haiti, a de distribuição de ajuda alimentar foi feita para as mulheres apenas, 

excluindo completamente os homens, muitos dos quais ainda se encontram em 

condições de insegurança alimentar. Em 2005, a ajuda alimentar foi fornecido para 58,2 

milhões de crianças, 30 por cento das quais com menos de cinco anos. Em 2006, o WFP 

ajudou 58,8 milhões de crianças famintas. A política de alimentação escolar e / ou 

participação de programas de ração para o lar em 71 países ajudam os alunos a focar em 

seus estudos e incentiva os pais a mandarem os seus filhos, especialmente meninas, à 

escola. 

O WFP compra mais de 2 milhões de toneladas de alimentos a cada ano. Pelo 

menos três quartos dessa quantidade de alimentos vem de países em desenvolvimento. 

Tal fato se justifica pela política do WFP para a compra de comida, as compras são 

realizadas perto de onde o alimento é necessário. Ao fazer compras locais, a agência 

economiza dinheiro em relação aos custos de transporte e também ajuda a promover as 

economias locais. 

Nos últimos anos, o WFP tem recebido uma quantidade maior de 

contribuições em dinheiro de doadores. Muitos doadores impõem condições sobre suas 

doações (o dinheiro deve ser gasto em um determinado país ou a ajuda deve ir para um 

determinado país). Todavia, quanto mais livre de impedimentos e flexível for uma 

contribuição, maior é a probabilidade de que o WFP possa realizar ações mais efetivas. 

No entanto, apesar de as doações terem aumentado ultimamente, em julho de 

2009, a agência informou que foi forçada a cortar seus serviços devido à falta de 

financiamento em regiões de Uganda, Chade, Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e 

Guiné. A justificativa para tal acontecimento é crise econômica de 2009, que aumentou 

o número de pessoas necessitadas e reduziu o montante que nações mais ricas estavam 

dispostas a doar. 
267

 

Antes de intervir em um país, a prioridade para o WFP é a analisar a situação 

de segurança alimentar da população. O trabalho de análise de segurança da agência é 
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conhecido como VAM (Vulnerability Analysis and Mapping - Análise de 

Vulnerabilidade e Mapeamento) e é realizado por 120 analistas de todo o mundo. 

Algumas perguntas precisam ser respondidas antes de o plano de atuação ser traçado, 

tais como: Quem está com fome? Quantas pessoas se encontram em situação de rico? 

Onde essas pessoas moram? Por que elas estão com fome? Quem se encontra vulnerável 

e poderia sofrer com a fome se houvesse uma catástrofe natural ou uma crise? Apenas 

quando encontram essas respostas, os peritos do WFP podem decidir sobre a escala de 

intervenção, o tipo de intervenção e as respostas mais adequadas para salvar a vida das 

pessoas e os meios de subsistência a serem utilizados. 

O WFP trabalha atua fazendo uso de mapas. A VAM desenvolve mapas para 

identificar a insegurança alimentar, mas também vulnerabilidades emergentes. Para 

tanto, utilizam as mais recentes tecnologias como imagens de satélite, Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) ou Personal Digital Assistants (PDA). Outra parte 

importante do da VAM orientações e referências, que proporcionam à comunidade 

humanitária orientações atualizadas, ferramentas e dicas para avaliar as necessidades em 

diferentes contextos. O WFP realiza estudos constantes para entender como questões 

econômicas, sociais e ecológicas afetam as famílias pobres e vulneráveis. 

Juntamente com parceiros, o WFP está trabalhando no desenvolvimento de 

uma escala padronizada para classificar as situações de insegurança alimentar por 

gravidade. O Integrated Food Security Phase Classification (IPC) (Classificação de Fase 

de Segurança Alimentar Integrada) é uma ferramenta padronizada que visa proporcionar 

um “índice comum" para classificar a segurança alimentar. 

Utilizando-se uma escala comum, comparável entre países, será mais fácil para 

os doadores, agências e governos identificar as prioridades para a realização de 

intervenções antes de haver catástrofes. 
268

  

Em 2010, o WFP pretende alcançar mais de 90 milhões de beneficiários em 74 

países. Para atingir este objetivo, o programa vai precisar contar com uma capacidade 

logística impressionante. 

Quando as áreas que necessitam de alimentos não são acessíveis por via 

rodoviária, ferroviária ou fluvial, outros meios de transporte são utilizados. Uma 

emergência pode exigir que os alimentos sejam lançados de aeronaves, mas existem 
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outras opções também, assim como fazer uso de elefantes, iaques, jumentos e camelos 

para o transporte da carga. 

Cerca de metade da comida distribuída pelo WFP é adquirida diretamente no 

interior do país ou região onde ela é necessária. A outra metade, de origem 

internacional, é transportada pelo mar e descarregada em 78 portos de carga em todo o 

mundo.  

Graças a uma série de estratégias, o WFP sempre se mostra capaz de fornecer 

uma resposta rápida a emergências quando se trata de fome. Um elemento-chave para 

essa resposta é a rede de gerenciamento do WFP, o chamado Depósito de Resposta 

Humanitária das Nações Unidas. Trata-se de containers, posicionados próximos às áreas 

propensas a desastres em todo o mundo, onde os suprimentos de emergência se 

encontram armazenados em prontidão.  

Os especialistas em logística do WFP verificaram que no ano de 2005 a 

agência foi designada para liderar operações de logística sempre que uma emergência 

humanitária exigisse uma resposta conjunta de agências da ONU e da comunidade 

humanitária. O grupo de agências ou organizações que trabalham em conjunto é 

chamado Cluster de Logística. 
269

 

Recentemente, o WFP, em parceria com a Comissão dos Refugiados da 

Mulher, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Organização 

para Alimentação e Agricultura (FAO) e o Programa Ambiental da ONU, lançou o 

acesso seguro à lenha e energia alternativa humanitária (SAFE).  Trata-se de uma 

iniciativa para o Sudão e Uganda com objetivo de proporcionar às pessoas fogões de 

baixo consumo de combustível. Estes fogões utilizam menos madeira, uma alternativa 

que contribui para a redução do desmatamento. Além disso, as mulheres não terão de 

coletar tanta madeira, o que reduz o risco de as mesmas serem atacados enquanto 

recolhem a lenha 

O Diretor Executivo do WFP, Josette Sheeran, anunciou o lançamento de um 

projeto-piloto para os refugiados iraquianos na Síria, que permite o acesso dos 

refugiados à comida fácil e ao mesmo tempo apóia as economias locais. Vouchers 

eletrônicos são enviados para telefones celulares e podem ser trocados por comida nos 

mercados locais. O programa se mostra eficiente em conseguir comida para aqueles que 

necessitam e, ao mesmo tempo, apóia os comerciantes locais. Os órgãos diretivos da 
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FAO, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e WFP concordaram em 

colaborar para reduzir os custos em administração, permitindo que as agências sejam 

mais eficientes em suas missões. O foco é a insegurança alimentar e o impacto negativo 

da crise financeira e os efeitos das mudanças climáticas sobre a fome. 
270

 

Nos trabalhos do WFP relativos à Fome e à Saúde, as abordagens de base 

alimentar que buscam dar suporte às populações vulneráveis a doenças são 

reconhecidos como uma excelente maneira de reduzir o risco de deficiências de 

micronutrientes. Nos seus planos para 2010, o WFP inclui uma revisão estratégica do 

objetivo 4, que trata da melhoria do estado de saúde nutricional de pessoas afetadas por 

doenças crônicas. Em operações previstas para este ano, o WFP planeja um apoio 

especial para os indivíduos portadores de HIV atendidos pelo WFP. Outro projeto no 

âmbito deste plano particular é a continuação da alimentação institucional para 

pacientes submetidos a tratamento específico de doenças como a tuberculose, AIDS e 

leishmaniose que sofrem com a insegurança alimentar. 

O impacto da fome sobre a doença é a ser uma prioridade para o WFP em 

2010. De acordo com Josette Sheeran, como descrito no Relatório Anual do WFP de 

2009, a capacidade de desenhar e redesenhar programas-alvo para atingir problemas 

específicos com respostas adequadas é mais importante do que nunca e o WFP continua 

a enfrentar mais desafios com os seus planos novos e renovados para 2010. 
271

 

 

3.4  A Atuação do World Food Programme na Índia 

 

Analisaremos a atuação do World Food Programme na Índia do ano de 2003 

até o ano de 2010. Vale salientar que suas ações são o resultado de um trabalho que vem 

sendo realizado no país desde 1963. Até o início da década de setenta, o WFP focava 

em assistência alimentar para garantir que os indivíduos que sofriam com o problema da 

insegurança alimentar escapassem do mal da fome. Entre 1963 e 1999, foi investido o 

total de US$ 998 milhões, 60 por cento deste valor foi destinado à agricultura e o 

desenvolvimento rural. Os cinco objetivos principais do Programa são: a) salvar vidas e 

proteger os meios de subsistência em casos de emergência; b) preparar-se para casos de 
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emergência: restaurar e reconstruir vidas após situações de emergência; c) reduzir a 

fome e a desnutrição crônicas em todos os lugares; d) fortalecer a capacidade dos países 

para reduzir a fome.  

O forte crescimento econômico na Índia apresenta como resultado uma 

redução substancial da pobreza no país, mas os índices de insegurança alimentar e 

nutricional permanecem elevados. A Índia é o lar de 40 por cento das crianças 

desnutridas do mundo, a prevalência de deficiências de vitaminas e minerais está entre 

as mais altas do mundo, além do mais a Índia tem alguns dos maiores programas do 

mundo para o bem-estar social no que se refere a alimentos. O WFP passou de um 

programa de assistência emergencial apenas para um promotor do desenvolvimento 

através de ações estruturantes, tendo como escopo ajudar o país a alcançar seus 

objetivos nutricionais e a primeira meta de Desenvolvimento do Milênio de reduzir pela 

metade o número de crianças abaixo do peso até 2015. 

Além dos cinco objetivos principais do WFP supracitados, na Índia o 

programa engloba ainda três objetivos específicos: a) aumentar a capacidade do governo 

em melhorar o rendimento e a qualidade dos alimentos
 
dos programas de rede de 

segurança alimentar; b) melhorar a nutrição de mulheres e crianças; c) melhorar os 

meios de subsistência das comunidades vulneráveis que dependem de recursos naturais 

empobrecidos em ambientes degradados.  

O WFP dá apoio aos pobres e aos que se encontram em estado de insegurança 

alimentar crônica que vivem em áreas remotas com acesso limitado aos mercados, 

focando especialmente nas comunidades tribais que dependem de recursos naturais em 

declínio e são vulneráveis a desastres naturais. O Programa
 

ajuda as famílias a 

desenvolver meios de produção e técnicas de gestão de recursos para melhorar seus 

níveis de renda. 

A parceria do WFP com o IFAD - International Fund for Agriculture 

Development (Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura) que começou 

em 2001 vem continuado. A programação inclui a distribuição de suplementos 

alimentares para os necessitados e a criação de ativos com o objetivo de fortalecer as 

instituições em nível de aldeia para assegurar o uso sustentável dos recursos. 
272

     

 Faremos uma análise da atuação do WFP nos estados indianos que tiveram 

um aumento significativo do seu IDH entre os anos de 1999 e 2007. Começaremos com 
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os estados que saíram de uma zona de desenvolvimento humano baixo (abaixo de 

0,500) e atingiram o IDH médio (de 0,500 a 0,799), sendo eles: Assam, Uttar Pradesh, 

Madhya Pradesh, Orissa, Rajastão, West Bengal, Gujarat e Karnataka. 
273

 

Os estados de Orissa, Pradesh e Rajastão desde o ano de 2008 vem recebendo 

atenção especial do WFP por se tratarem de áreas que apresentam níveis de insegurança 

alimentar e de desnutrição acima da média. A ONU e o Governo identificam esses 

estados como alvo principal para a erradicação da fome e pobreza. Nesses estados ações 

emergenciais como a entrega de alimentos vem sendo realizadas devido à necessidade.  

Além dos estados supracitados, Uttar Pradesh e Rajastão também se 

apresentam em situação de emergência. Estudos sobre insegurança alimentar apontam 

altos níveis de desnutrição nesses estados. Em média 50 % da população desses estados 

estão abaixo do peso. Em algumas castas a média é de 53% de pessoas abaixo do peso e 

em algumas tribos a média é de 56%. No que se refere às disparidades de gênero, 48,9 

% das pessoas abaixo do peso são do sexo feminino, comparadas com os 45.5% entre o 

sexo masculino. 
274

 

Na Índia estão bem estabelecidas intervenções na área de saúde e nutrição para 

mulheres e crianças. No entanto, ainda hoje, 53 por cento das crianças abaixo de 5 anos 

sofrem de desnutrição moderada a grave, e 21 por cento de desnutrição grave (UNICEF, 

1997). A situação é mais desfavoráveis nos estados de Bihar, Madhya Pradesh, Rajastão 

e Uttar Pradesh.  

O WFP iniciou um projeto em Madhya Pradesh para a formação e inserção de 

crianças e adolescentes de tribos no Integrated Child Development Services (ICDS). 

275
Tal programa para desenvolvimento da primeira infância da Índia tem por objetivo o 

desafio de oferecer educação pré-escolar, de um lado e quebrar o ciclo vicioso da 

desnutrição, a morbidade, diminuição da capacidade de aprendizagem e de mortalidade, 

por outro. 

Para a formação das meninas nas tribos, a organização se dá em nível de 

aldeia, apesar de ser a melhor escolha, foi um desafio para os formadores. Os destaques 

do treinamento foram o uso de técnicas participativas, a aprendizagem fácil para as 
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pessoas analfabetas, a aprendizagem por meio do entretenimento, e o aprender fazendo. 

Uma consideração importante foi realizar uma abordagem seletiva dos conteúdos em 

vez de incluir todas as questões pertinentes. Os módulos demonstraram um elevado 

nível de aprendizagem entre as meninas analfabetas. A necessidade de reforço periódico 

foi evidente a partir da avaliação da fase pós-treinamento. 
276

 

Em relação ao estado de Orissa, de acordo com o Atlas de Segurança 

Alimentar publicado pelo WFP, os padrões regionais de desenvolvimento revelam que o 

desenvolvimento não aumentou significativamente e houve áreas de 

subdesenvolvimento. Tais índices resultam de um mau desempenho por parte da frente 

agrícola. Há uma área muito pequena que pode ser cultivada por duas vezes em um ano 

agrícola. Isso resultou em uma intensidade muito baixa de cultivo. 
277

 

Para Orissa os objetivos de curto prazo são: melhoria sustentável em matéria 

de segurança alimentar dos grupos-alvo e melhoria da renda através da opção por uma 

vida sustentável. Fortalecimento das comunidades e das famílias através do 

desenvolvimento rural integrado e participativo. Além desses objetivos, o WFP 

promove distribuição de alimentos para populações mais vulneráveis; atividades 

geradoras de renda para as mulheres; participação dos beneficiários através da formação 

de comunidades em nível de aldeia, grupos de auto-ajuda, grupos de usuários de água, 

etc.  

Os objetivos de longo prazo são: melhorar a segurança alimentar em curto 

prazo e proporcionar a transferência de renda para os trabalhadores florestais pobres 

através do fornecimento de rações de alimentos a preços preferenciais com pelo menos 

um terço das rações diretamente dirigidas às mulheres trabalhadoras e maior 

participação da comunidade no desenvolvimento rural integrado, com especial atenção 

às necessidades das mulheres. 
278

 

O Central Food Technological Research Institute (CFTRI) em associação com 

o MS Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai e outras organizações, 
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lançaram uma iniciativa para acabar com a fome crônica em Kalahandi Bolangir-

Koraput, regiões de Orissa, em 2015. 

               A iniciativa faz parte de uma abordagem integrada para atingir o Primeiro 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, a redução da fome, pelo menos, em 50 por 

cento até 2015. Outras instituições que fazem parte da iniciativa são o Instituto Nacional 

de Nutrição, a Universidade de Agricultura e Tecnologia de Orissa, Foundation for 

Agrarian Service, WFP e o governo de Orissa. Quem difunde tal iniciativa é o Dr. 

Swaminathan, iminente pesquisador do setor agrícola. De acordo com o cientista, o 

objetivo da iniciativa foi o de desenvolver tecnologias para alimentos específicos 

adequados para o povo da região de Kalahandi Bolangir-Koraput, além de proporcionar-

lhes o alimento pronto para comer e pronto para cozinhar, rico em macro e micro 

nutrientes. 
279

 

Em relação ao Rajastão, um projeto-piloto do Food for Human Development  

(FFHD), (Alimentos para o Desenvolvimento Humano), patrocinado pelo WFP tem 

beneficiado centenas de moradores das tribos de Banswara, Dungarpur e distritos 

Pratapgarh no Sul do Rajastão por meio da distribuição de 958 toneladas de cereais 

através de centros de prestação de serviços. 

Um programa de adição de iodo ao sal tem melhorado a nutrição e a 

saúde das pessoas no estado do Rajastão. Com o apoio do Micronutrient Initiative (MI) 

e do WFP, o Governo canadense está executando um programa de adição do iodo no sal 

da Índia. O projeto procura beneficiar os pequenos produtores de sal dando-lhes apoio 

financeiro na forma de iodato de potássio e maquinário. No final das contas o público 

em geral é beneficiado com sal iodado de boa qualidade. Desde 2007 o projeto vem 

sendo implementado em Nawacity, no Rajastão e se espalha por toda Índia.  

Em West Bengal o Programa Food for Life (Alimento para Vida) atua em 

parceria com o WFP devido às enchentes que são comuns nesse estado. O Food for Life 

opera programas de alimentação através dos canais de distribuição a seguir: 

 

    • Restaurantes que servem alimentos de graça; 

    • Restaurantes que servem comida a baixos preços; 

    • A juda de emergência; 
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    • Serviços de entrega de comida a domicílio (refeições sobre rodas); 

    • Abrigos para os sem-teto, mulheres solteiras e homens; 

    • Programas de alimentação nas escolas e nas faculdades; 

    •Distribuição de alimentos nos templos religiosos; 
280

 

Sobre o estado de Gujarat, o cenário de desnutrição não é exceção na Índia, 

55% da mortalidade infantil é causada por desnutrição. A incidência de desnutrição 

aumenta acentuadamente durante o período de 6 a 18 meses de idade. A desnutrição 

atinge seu máximo na idade de 20 meses. A principal razão para este problema é a 

introdução tardia da alimentação complementar (apenas aos 9 meses, quando a idade 

recomendada é a de 6 meses), além das práticas de alimentação inadequadas. 

           A partir do ano de 2009, para melhorar a qualidade da alimentação das crianças, 

o ICDS vê sendo utilizado como ferramenta, além de uma parceria entre o Global 

Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e o WFP. Essa parceria ajudou a criar uma 

arma potente para a luta contra a desnutrição. Foi criado um suplemento alimentar em 

pó chamado de Bal Bhog, um alimento pré-cozido à base de cereais com energia e 

densidade de nutrientes adequados para as crianças de seis meses a três anos. O 

suplemento é rico em carboidratos, proteínas e nutrientes essenciais. É enriquecido com 

11 nutrientes essenciais e tem a vantagem da preparação instantânea e sabores 

agradáveis ao paladar infantil, como laranja e chocolate. Trata-se de uma refeição leve 

para que deu às mães a oportunidade de alimentar seus filhos a qualquer hora do dia. 

Além disso, é preparado a partir de ingredientes disponíveis localmente e seu custo se 

encaixa dentro das normas constantes do governo.  

             Uma mãe beneficiária do programa respondeu em entrevista: “My child was not 

keeping well last year. He used to be sick all the time. But thanks to Bal Bhog, I don't 

need to visit doctor any more”. (Meu filho não estava bem no ano passado. Ele 

costumava estar doente todo o tempo. Todavia, graças ao Bal Bhog, não preciso mais 

levá-lo ao médico. 
281

 

            No estado de Karnataka, desde 2002 vem sendo implementado o Mid-day Meal 

Scheme, nome popular para o programa de Alimentação Escolar na Índia. Trata-se de 
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fornecimento de almoço sem custo para alunos que frequentam a escola todos os dias 

úteis. Os principais objetivos do programa são: proteger as crianças da fome em sala de 

aula, aumentando a matrícula e a freqüência escolar, socialização melhorada entre 

crianças pertencentes a todas as castas, abordando a desnutrição e fortalicimento social 

através da oferta de emprego para as mulheres. 120 milhões crianças são beneficiadas 

pela Mid-day Meal Scheme, que é o maior programa de merenda escolar em todo o 

mundo.  

             Vários outros estados da Índia também adotam o Mid-day Meal Scheme, o mais 

notável entre eles é Gujarat que o adota desde a década de 1980. Kerala começou a 

oferecer refeições feitas nas escolas desde 1995, e assim o fizeram Madhya Pradesh e 

Orissa. Em 28 de novembro de 2001, a Suprema Corte da Índia, em decisão histórica, 

tornou obrigatório para o governo a fornecer refeições prontas a todas as crianças em 

escolas primárias. O WFP apóia o as atuações do Mid-day Meal Scheme.  

                    Em Karnataka o programa é gerido com uma cozinha moderna e ultra 

centralizada, resultado de uma parceria público-privada. O alimento é entregue para as 

escolas fechado em contentores de retenção de calor um pouco antes do almoço todos os 

dias. O programa contém um dos melhores menus em programas de Alimentação 

Escolar na Índia, incluindo o saboroso sambar, arroz, legumes e requeijão na maioria 

dos dias. Este modelo foi replicado com sucesso na região rural de Karnataka, Delhi, 

Hyderabad e outras cidades. A fundação já está servindo almoços a quase um milhão de 

crianças todos os dias e espera alimentar mais de 20 milhões de crianças até 2020.  

                   O programa também inclui no estado de Gujarat o fornecimento regular de 

comprimidos de ferro (para combater a anemia) e comprimido vermicidas uma vez a 

cada seis meses. Programas de merenda escolar são uma medida padrão de bem-estar 

para crianças em idade escolar tanto nos países em desenvolvimento, quanto em nações 

desenvolvidas. Mesmo países como E.U.A os tem muitos em estados. O WFP, entre 

outras organizações, está envolvido no programa, em muitos países em todo o mundo. 

Trataremos a partir de então dos estados indianos que no ano de 1999 se 

encontravam com um IDH de nível médio-baixo na casa dos 0.500, sendo eles: Punjab 

(0.537), Tamil Nadu (0.531) Maharashtra (0.523) e Haryana (0.509), mas que em 2007 

tiveram um aumento em seu IDH médio-baixo, atingindo todos eles a casa dos 0.600, 

Punjab (0.696), Tamil Nadu (0.688), Maharashtra (0.678) e Haryana (0.660). 
282
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No estado de Punjab no ano de 2008 houve uma alta significativa nos preços 

dos alimentos, o resultado desse aumento de preços foi o aumento dos índices de fome 

entre a população. A água da região, utilizada pelo gado produtor de leite e pelas 

pessoas, estava contaminada com pesticidas. O WFP começou então a distribuir cartões 

de ração para as pessoas atingidas pela fome, uma ação emergencial que teve de ser 

tomada pelo Programa, que chamou a alta dos preços dos alimentos de “tsunami” que 

afeta apenas os pobres. 
283

 

De acordo com The Food Insecurity Atlas of Rural India (2001) and The Food 

Insecurity Atlas of Urban India (2002), Punjab pode estar indo bem em termos de 

segurança alimentar atual, no entanto, a sua cobertura florestal é extremamente baixa e 

seu alto percentual de área semeada líquida (84 e 81%) é motivo de preocupação, já que 

seu padrão de uso da terra não é sustentável. Tais dados foram confirmados para o ano 

de 2010 pelo Infochange Agriculture. 
284

 

No estado de Tamil Nadu o programa Mid-day Meal está entre um dos mais 

conhecidos na Índia. Embora o programa de Tamil Nadu fosse inicialmente denominado 

como um ato de "populismo", seu sucesso tornou o projeto extremamente popular. Em 

1995, o então ministro das Finanças indiano Manmohan Singh elogiou o sucesso do 

projeto e sugeriu que o sistema fosse adotado por todo o país, começando assim o 

"Programa Nacional de Apoio à Nutrição para Educação Básica". O programa no estado 

inclui a vermifugação de crianças em intervalos regulares, além do acesso à alimentação 

em horário escolar.  

Os objetivos do Mid-Meal são os seguintes:  

1. Proporcionar mais de um terço das necessidades nutricionais das crianças, 

melhorando assim sua saúde, seu desenvolvimento, seu crescimento e seu rendimento 

escolar; 

2. Incentivar as crianças a freqüentar a escola e reduzir a evasão escolar; 

3. Melhorar a convivência social entre as crianças das diferentes castas; 

4. Estimular bons hábitos alimentares e de higiene e promover a importância 

da conscientização ecológica; 
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5. Assegurar a educação nutricional às crianças, a seus pais e à comunidade; 

6. Proporcionar emprego para as mulheres abaixo da linha de pobreza; 

7. Proporcionar uma transformação sócio econômica gradual entre as 

comunidades pobres. 
285

 

Um projeto piloto do WFP lançado em 2009 em Tâmil Nadu que auxilia 

pessoas vivendo com HIV / AIDS através de suporte nutricional tem tido sucesso. 

Beneficiários relataram um melhor estado de saúde após a utilização do suporte 

nutricional. A razão de tal programa é o fato de pessoas que vivem com HIV / AIDS 

precisarem de uma boa nutrição para ser capazes de absorver os anti-retrovirais. 
286

 

No estado de Maharashtra, uma parceria da IFAD, da International 

Development Association - World Bank (Associação para o Desenvolvimento 

Internacional) do Banco Mundial e do World Food Programme busca a promoção do 

desenvolvimento rural no estado. Em uma área que compreende oito municípios de 

Maharashtra, este projeto tem como objetivo reduzir a pobreza rural e promover o 

desenvolvimento rural através da melhoria dos serviços financeiros, inclusive de 

poupança, entre os camponeses pobres. O projeto melhorou os serviços de instituições 

financeiras formais.  

Cerca de 9.000 grupos de auto-ajuda e 1.500 conselhos de desenvolvimento 

foram formados em algumas aldeias. Eles demonstraram disciplina financeira e taxa de 

reembolso excelente. Através das atividades do projeto, as mulheres foram habilitadas a 

melhorar o seu status dentro e fora de casa. 
287

 

Uma parceria com o governo local e o WFP para preservação de áreas 

florestais fez possível que cerca de 1.000 assassinos fossem transferidos para prisões em 

floresta aberta. A força de trabalho dos presos é utilizada para limpar suas matas e 

regenerar a terra para plantações agrícolas. O programa também tem como objetivo 

ensinar os povos das florestas a conservá-las ao invés de destruí-las já que as áreas 

florestais na Índia estão cada vez mais escassas. 

O programa só foi possível com a ajuda do WFP que, desde 1971, canalizou 

mais de 100 mil toneladas de alimentos com um valor de cerca de US$ 34.000 mil 
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dólares em empresas sócio-agrícolas de Maharashtra, fornecendo alimento não só para 

os criminosos, mas também para os trabalhadores florestais voluntários. O programa se 

mostrou tão eficaz que os estados vizinhos Madhya Pradesh, Bihar e Orissa estão 

planejando seguir o exemplo de Maharashtra. 
288

 

O MS Swaminathan Research Foundation e o WFP produziram conjuntamente 

três Atlas, um compêndio de fatos, estatísticas, mapas e análise, destinados a promover 

políticas públicas e medidas para permitir uma Índia livre da fome no ano de 2007. Os 

Atlas são estes: Food Insecurity Atlas of Rural Índia, 2001, Food Insecurity Atlas of 

Urban Índia, 2002 e Atlas of the Sustainability of Food Security in Índia, 2004.  

O Food Insecurity Atlas of Rural Índia revelou que a região do Punjab em 

Haryana, celeiro da Índia, poderia perder seu potencial de produção em poucas décadas 

se os padrões atuais de extração de águas subterrâneas, poluição, salinização do solo e 

as monoculturas do trigo e do arroz persistirem. Assim, foi decidido produzir um Atlas 

de Sustentabilidade da Segurança Alimentar (Atlas of the Sustainability of Food 

Security)  na Índia para promover métodos ecologicamente sustentáveis de produção 

alimentar e gestão dos recursos naturais. 
289

 

O último estado indiano de que trataremos é o estado de Kerala, único estado 

indiano que apresenta um IDH elevado (0.827) e que apresenta os melhores índices de 

educação, renda e longevidade da Índia. Em 1999 Kerala tinha um IDH de 0.638 

(médio-baixo), atingindo em 2007 a marca sui generis de 0.827. O estado apresenta 

uma taxa de alfabetização superior a 90% e as diferenças entre homens e mulheres não 

são tão latentes como nos outros estados indianos. 
290

 

 Em Kerala, o WFP, em conjunto com a ICDS, iniciou desde 1995 a 

distribuição do Indiamix, uma mistura de milho pré-cozido e soja enriquecida com 

micronutrientes chamada CSB (mistura de milho e soja). Trata-se de um produto de alto 

valor nutritivo, utilizado com sucesso em todo o mundo. O Indiamix é especialmente 

destinado para aqueles que se encontram mais vulneráveis, as mulheres e as crianças.  

A distribuição de Indiamix se iniciou no Rajastão, em 1995, que tem sua 

própria variação do produto. Desde então, foi ampliada a outros estados indianos, além 
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de Kerala, sendo eles: Uttar Pradesh, Orissa e Madhya Pradesh. A tabela abaixo mostra 

os números da distribuição do produto no ano de 1999: 
291

 

WFP’s Annual Provision of Fortified Food through ICDS 

State 
Total Deliveries 

(1999) 
No. of Districts 

Assam 2,625 3 

Kerala 9,260 6 

Madhya Pradesh 11,423 10 

Orissa 3,563 9 

Rajasthan 10,017 11 

Uttar Pradesh 16,993 14 

Total 53,881 53 

 

 

A composição e o valor nutritivo do Indiamix estão na tabela a seguir: 
292

 

Nutrients Amount per 

100 gm of 

Indiamix 

Nutrients Amount per 

100 gm of 

Indiamix 

Moisture (g) 6-8 Vitamin A (mcg beta-

carotene) 

1454 

Proteins (g) 19.7 Thiamine (mg) 0.6 

Fat (g) 6.0 Riboflavin (mg) 0.6 

Crude fibre (g) 1.8 Niacin (mg) 10 

Carbohydrates (g) 60 Vitamin C (mg) 30 

Energy (kcal) 390 Folic acid (mcg) 102.5 

Calcium (mg) 190.8 Vitamin B12 (mcg) 1.0 
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Iron (mg) 14.6 Zinc (mg)                11.2 

    

 

De acordo com uma avaliação realizada pelo WFP, o aumento da demanda do 

Indiamix pelas mulheres fez com que a inserção do produto na dieta das crianças 

proporcionasse uma melhora significativa no peso delas, os índices de crianças abaixo 

do peso onde o Indiamix é distribuído são menores do que os dos estados onde o 

produto não é utilizado. 
293

 

No ano de 1995 o estado de Kerala aderiu ao Mid-day Meal Program. O 

estado informatizou o Mid-day Meal nas suas escolas. Todas as transações são feitas 

on-line e os sistemas contábeis são precisos. Kerala é o único estado indiano que tem 

esse sistema dentro do referido programa. Além dos estudantes, são atendidos pelo 

programa os realmente necessitados, os idosos e as mulheres grávidas, como acontece 

também no estado de Tamil Nadu. 
294

 

A tabela abaixo indica os estados indianos com IDH disponível de 1999 a 

2007: 
295

 

IDH 1999 IDH 2007 

Kerala 0.827 Kerala 0.827 

Punjab 0.537 Punjab 0.696 

Tamil Nadu 0.531 Tamil Nadu 0.688 

Maharashtra 0.523 Maharashtra 0.678 

Haryana 0.509 Haryana 0.660 

Gujarat 0.479 Gujarat 0.621 

Karnataka 0.478 Karnataka 0.619 

India (all) 0.472 India (all) 0.612 

West Bengal 0.472 West Bengal 0.612 

Rajasthan 0.424 Rajasthan 0.550 

Andhra Pradesh 0.416 Andhra Pradesh 0.539 

Orissa 0.404 Orissa 0.524 
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Madhya Pradesh 0.394 Madhya Pradesh 0.511 

Uttar Pradesh 0.388 Uttar Pradesh 0.503 

 Assam 0.386 Assam 0.500 

Bihar 0.367 

 

Bihar 0.476 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Contribuições do Brasil para Alcançar as Metas Concernentes à Segurança 

Alimentar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 

De acordo com o PNUD, o Brasil já cumpriu o objetivo de reduzir pela metade 

o número de pessoas que vivem na extrema pobreza até 2015: de 8,8% da população em 

1990 para 4,2% em 2005. Mesmo assim, 7,5 milhões de brasileiros ainda apresentam 

uma renda domiciliar inferior a um dólar por dia. Em 2005 o governo se comprometeu a 
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reduzir o número de brasileiros que sofrem com a pobreza extrema a 25% do total 

existente em 1990 e a acabar com a fome no Brasil até 2015. 
296

 

A atuação internacional do Brasil tem sido marcada pela ênfase na importância 

de cumprir os Objetivos do Milênio (ODM), com destaque para o combate à fome e à 

pobreza, segundo o Relatório Nacional de acompanhamento 2007 dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio.  

O Brasil, ainda de acordo com o referido Relatório, através do Programa Fome 

Zero, vem contribuído, principalmente, para que o país atinja a meta número 1 de 

reduzir pela metade a pobreza e a fome até 2015 através das seguintes iniciativas: 

1. Programa Bolsa Família; 

2. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

3. Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos; 

4. Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis; 

5. Instalação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de    

Alimentos; 

6. Programa de Alimentação do Trabalhador; 

7. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN. 
297

 

O Programa Bolsa Família atende mais de 12 milhões de famílias em todo 

território nacional, estando presente em todos os estados brasileiros. O Programa 

engloba três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas 

complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As 

condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, 

saúde e assistência social. 
298

 

De acordo com a pesquisa do PNUD, sob o título “Uma análise da 

heterogeneidade do efeito do Programa Bolsa Família na oferta de trabalho de homens e 

mulheres”, o Programa Bolsa Família não causa „desencorajamento‟ ao trabalho. A 

probabilidade de quem recebe a contribuição estar trabalhando é maior – 1,7% a mais 

para homens, 2,5% para mulheres – do que entre indivíduos da mesma faixa de renda 

que não participam do programa. Trata-se de um dado importante, já que o Bolsa 
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Família é o principal programa de distribuição de renda do governo, combatendo o 

grande mal da desigualdade de renda no país. 
299

 

Sobre o PNAE, o programa é responsável pela alimentação dos alunos do 

sistema público de ensino no Brasil. Foi criado em 1954 e ao longo das décadas vem 

sofrendo uma série de adaptações. Desde o ano de 1994, a gestão da merenda funciona 

de forma descentralizada, ou seja, sob a responsabilidade de estados e municípios. 

O objetivo básico do programa é o de suprir no mínimo 20% das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos da rede pública de ensino, contribuir para uma melhoria 

na aprendizagem e favorecer a adoção de bons hábitos alimentares em crianças e 

adolescentes. Para povos indígenas e remanescentes de comunidades quilombolas, há 

uma diferença no percentual das necessidades nutricionais diárias a serem supridas, 

sendo de 30%, pelo fato destes povos viverem em situação de risco de insegurança 

alimentar. 
300

 

As ações de distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais 

específicos se fazem necessárias pelo fato de índios e negros serem as raças mais 

afetadas pelo mal da insegurança alimentar no Brasil. De acordo com dados da ONU, os 

indígenas e os negros são desproporcionalmente mais afetados pelo mal da insegurança 

alimentar, a fome no Brasil é uma questão racial também. 
301

 

No que se refere à promoção de hábitos de vida e de alimentação saudável, 

podemos citar como exemplo a Merenda Escolar Orgânica ou Ecológica, uma iniciativa 

que busca associar a oferta de alimentos nutritivos a um sistema de produção 

socioambientalmente sustentável. Esses projetos são importantes porque promovem o 

resgate da cultura e do meio rural através da promoção do respeito ao meio ambiente e 

da melhoria na renda e na qualidade de vida da comunidade. 
302

 

Os restaurantes populares, unidades de alimentação e nutrição que tem como 

objetivos centrais a produção e a distribuição de refeições nutritivas, a preços acessíveis, 
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para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, promovem a adoção de 

hábitos de vida e alimentação saudáveis.   

O público-alvo potencial dos restaurantes populares é constituído pelas 

pessoas que transitam e/ou trabalham na região, especialmente pessoas de baixa renda. 

O perfil sócio-econômico da população é traçado, além da realização de um 

levantamento dos hábitos alimentares dos usuários em potencial do restaurante, devem 

ser investigadas questões como nível de renda, local de realização das refeições, horário 

de almoço, ocupação, hábito de realizar refeições fora de casa, dentre outras. Os 

restaurantes populares estão presentes em todo o país. O custo das refeições é de apenas 

R$ 1,00. 
303 

Em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi criado 

pela Lei N. 6321, de 14 de abril de 1976, com o escopo de facultar às pessoas jurídicas e 

pessoas físicas equiparadas em Lei a dedução das despesas com a alimentação dos seus 

funcionários em até 4% do Imposto de Renda devido. 

O objetivo do PAT é melhorar as condições nutricionais dos obreiros, com 

repercussões positivas na qualidade de vida, na redução de acidentes de trabalho e no 

aumento da produtividade. O programa apresenta alguns pontos fortes, dos quais 

podemos citar: a maior parte da despesa é arcada pela iniciativa privada; o controle 

social é exercido pela Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador 

(CTPAT), composta pelos representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do 

governo; contribui para a maior produtividade da empresa. Há também os pontos fracos, 

dentre eles: baixo percentual na adesão ao PAT por parte das micro e pequenas 

empresas; dificuldade de adesão ao PAT pelos empregadores rurais; Falta de sintonia, 

de compatibilidade, entre o disposto nos Acordos e nas Convenções Coletivas e a 

legislação do PAT. 
304 

Sobre a LOSAN ( Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional), essa 

Lei cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Através 

desse sistema, os governos das cidades, estados, o governo federal e a sociedade 

formulam políticas e ações para garantir o direito à alimentação. Dentre as ações que 
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aumentam a acessibilidade à comida, a LOSAN é fundamental por criar um marco 

jurídico para a orientação das políticas públicas. 
305

 

Apesar dos avanços no combate à fome e a pobreza, incluindo os programas 

federais como o Fome Zero, o país ainda tem uma população de 11,9 milhões de 

subnutridos, dentre seus 192.304.735 de habitantes, de acordo com estatísticas da FAO. 

306
 A fome e a desnutrição constituem ainda um desafio a ser vencido, embora o período 

recente tenha registrado avanços nessa área, como se observa nos indicadores da ONU 

para o acompanhamento da Meta I do Milênio.  

O problema da fome no país não está relacionado à escassez de alimentos, pelo 

contrário, a fome e a desnutrição convivem com a abundância de alimentos. Os desafios 

a serem enfrentados resultam, sobretudo, da falta de acesso aos alimentos, em 

decorrência do baixo poder aquisitivo de milhões de brasileiros. 
307

 

O Programa Fome Zero no ano de 2005, na avaliação de um dos relatórios 

produzidos pelo PNUD, é um bom exemplo de ação política e de mobilização para se 

tentar erradicar a fome. Um dos pontos destacados pelo estudo que vale ser salientado é 

que a parceria entre setor público, organizações não-governamentais e empresas é 

fundamental para atacar o problema da fome. O sucesso de programas de combate à 

fome é maior quando os governos trabalham em parceria com ONGs e comunidades 

locais para conseguir apoio e empreender mudanças. O Fome Zero é descrito como 

“uma estratégia ampla e integrada para reduzir a fome” e uma iniciativa que o governo 

brasileiro “deu alta prioridade”. 
308

 

Após a criação do Programa Fome Zero, o país apresentou uma alta bastante 

significativa nos IDHs de seus estados. Não queremos defender que o Programa tenha 

sido o único responsável por tal sucesso, mas como resta claro, inclusive por 

constatação do PNUD, o Fome Zero contribuiu para que o país atingisse a Meta número 

I dos ODM e o indicador principal utilizado por aquela agência é o IDH. A tabela 
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abaixo mostra a evolução do IDH nos estados brasileiros entre 2000 e 2005, dados mais 

recentes disponíveis. 
309

 

 

Posição  Estado IDH 

Dado de 

2005 
Mudança 

comparada 

a 2000 
em 2005 em 2000 

1  (0) Distrito Federal ▲ 0,874  ▲ 0,858 

2  (0) Santa Catarina ▲ 0,840  ▲ 0,817 

3  (0) São Paulo ▲ 0,833  ▲ 0,821 

4 ▲ (1) Rio de Janeiro ▲ 0,832  ▲ 0,811 

5 ▼ (1) Rio Grande do Sul ▲ 0,832  ▲ 0,818 

6  (0) Paraná ▲ 0,820  ▲ 0,795 

7 ▲ (4) Espírito Santo ▲ 0,802  ▲ 0,778 

8 ▼ (1) Mato Grosso do Sul ▲ 0,802  ▲ 0,781 

9  (0) Minas Gerais ▲ 0,800  ▲ 0,780 

10 ▼ (1) Goiás ▲ 0,800  ▲ 0,779 

11 ▼ (2) Mato Grosso ▲ 0,796  ▲ 0,775 

12  (0) Amapá ▲ 0,780  ▲ 0,755 

13 ▲ (3) Amazonas ▲ 0,780  ▲ 0,731 

14  (0) Rondônia ▲ 0,776  ▲ 0,753 

15 ▲ (2) Tocantins ▲ 0,756  ▲ 0,730 

16 ▲ (1) Pará ▲ 0,755  ▲ 0,734 

17 ▲ (4) Acre ▲ 0,751  ▲ 0,729 

18 ▼ (5) Roraima ▼ 0,750  ▲ 0,754 

19 ▲ (3) Bahia ▲ 0,742  ▲ 0,715 

20 ▲ (3) Sergipe ▲ 0,742  ▲ 0,706 

21 ▼ (2) Rio Grande do Norte ▲ 0,738  ▲ 0,710 

22 ▼ (2) Ceará   ▲ 0,723  ▲ 0,698 

23 ▼ (5) Pernambuco ▲ 0,718  ▲ 0,691 

24  (0) Paraíba ▲ 0,718  ▲ 0,685 

25  (0) Piauí ▲ 0,703  ▲ 0,667 

26 ▲ (1) Maranhão ▲ 0,683  ▲ 0,655 

27 ▼ (1) Alagoas ▲ 0,677  ▲ 0,648 

 

 

 

                                                 
309

 PNUD Brasil. Ranking do IDH dos Estados em 2005. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3039&lay=pde, acesso em: 

05/07/2010.  

http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3039&lay=pde


169 

 

4.2 Contribuições da Índia para Alcançar as Metas Concernentes à Segurança 

Alimentar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 

É provável que a Índia não atinja a Meta número I do PNUD de reduzir a 

pobreza e a fome pela metade até 2015, de acordo com dados recentes. O país aderiu ao 

Programa no ano 2000 e vem realizado ações para melhorar seus números de pobreza e 

fome, apesar dos esforços e da contribuição de agências humanitárias como o World 

Food Programme e de o IDH dos estados do país ter melhorado significativamente, a 

meta não deve ser atingida.  

O crescimento econômico do país tem sido grande desde a última década, o 

que resultou em uma redução substancial dos índices de pobreza, mas a insegurança 

alimentar e nutricional permanece alta. A Índia é lar de 40 por cento das crianças 

desnutridas do mundo, estando as deficiências de vitaminas e de minerais entre as mais 

altas do globo, apesar de o país ter um dos maiores números de agências humanitárias 

entre Estados.     

Com o objetivo de ajudar o país a alcançar a Meta do PNUD de reduzir pela 

metade a pobreza e a fome, o WFP mudou sua estratégia de assistencialismo, através de 

doação de alimentos propriamente ditos, para a adoção de ações estruturantes. O WFP 

tem como foco a meta de reduzir pela metade o número de crianças abaixo do peso 

entre 2008 e 2012, além da meta de redução da pobreza e fome em geral. Apesar do 

foco em ações estruturantes, a distribuição de alimentos continuará quando se fizer 

necessária. A melhoria na qualidade nutricional dos alimentos é um dos propósitos do 

programa em toda Índia. 

Uma importante contribuição do World Food Programme tem sido o trabalho 

de conscientização do Governo Indiano de que a questão da alimentação é fundamental 

para a política de desenvolvimento nacional. O WFP tem feito ao longo de sua atuação 

no país várias parcerias com importantes agências e instituições nacionais e 

internacionais, como exemplo podemos citar as parcerias do programa com o Unicef, 

ICDS, IFDA, Central Food Technological Research Institute (CFTRI),  etc. 
310

 

A Índia ao longo da última década tem apresentado um crescimento de 8 por 

cento ao ano em seu produto interno bruto (PIB) e é atualmente a quarta economia do 

mundo. O sucesso na economia teve como resultado uma redução de 36 por cento da 
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pobreza do país em 1993 e 26 por cento em 2004, além de mudar a sua imagem de 

economia subdesenvolvida e estagnada para uma economia emergente. Apesar de os 

números da economia se mostrarem promissores, em muitas áreas do país, 

especialmente a zona rural, a pobreza afeta uma média de 260 milhões de pessoas, a 

maior leva de pessoas pobres do mundo. A Índia está na posição 126 (centésima 

vigésima sexta) entre os 177 (cento e setenta e sete) países do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. O índice social utilizado para elaboração do referido 

ranking é o IDH, já tratado neste trabalho. 

Mesmo com o crescimento econômico do país, a Índia abriga 40 por cento das 

crianças abaixo do peso, sendo o país o lar de 20 por cento de toda a população infantil 

mundial. As causas de infeliz estatística são as doenças provenientes de uma dieta pobre 

em nutrientes essenciais. O WFP tem dado especial atenção ao grave problema da 

desnutrição infantil. Podemos citar como exemplo de empenho em mudar a situação das 

crianças desnutridas a parceria do Programa com a Integrated Child Development 

Services (ICDS) e com o Unicef. As gestantes também são beneficiadas pelo Programa. 

Os estados mais afetados pela desnutrição infantil são: Bihar, Madhya Pradesh, Rajastão 

e Uttar Pradesh.  

Os estados de Orissa, Pradesh e Rajastão desde o ano de 2008 vem recebendo 

atenção especial do WFP por se tratarem de áreas que apresentam níveis de insegurança 

alimentar e de desnutrição acima da média. O Governo da Índia e o WFP conjuntamente 

trabalham para a melhoria dos índices daqueles estados. Uttar Pradesh e Rajastão 

também se apresentam em situação de emergência. Estudos sobre insegurança alimentar 

apontam altos níveis de desnutrição nesses estados. Em média 50 % da população 

desses estados estão abaixo do peso. Esses estados também tem recebido atenção 

especial. 
311

 

A parceria do WFP e do Central Food Technological Research Institute 

(CFTRI) em associação com o MS Swaminathan Research Foundation (MSSRF), 

Chennai e outras organizações, lançou uma iniciativa para acabar com a fome crônica 

em Kalahandi Bolangir-Koraput, regiões de Orissa, em 2015. Tal iniciativa faz parte de 

uma abordagem integrada específica para atingir o Primeiro Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio. O objetivo principal da iniciativa foi o de desenvolver 

tecnologias para alimentos específicos adequados para o povo da região Kalahandi 
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Bolangir-Koraput, além de proporcionar-lhes o alimento pronto para comer e pronto 

para cozinhar, rico em macro e micro nutrientes. 
312

 

Um relatório referente a 2003 e 2007 do WFP, apontou alguns pontos fortes e 

outros pontos fracos do Programa Índia. Os pontos fortes são os seguintes:   

O Indiamix, mistura de milho pré-cozido e soja enriquecida com 

micronutrientes. Segundo uma avaliação realizada pelo WFP, o aumento da procura do 

Indiamix pelas mulheres fez com que a inserção do produto na dieta das crianças fosse 

responsável pela melhora significativa no peso das crianças, os índices de crianças 

abaixo do peso onde o Indiamix é distribuído são menores do que os dos estados onde o 

produto não é utilizado.  

Nas escolas, através do Mid-day Meal Program, o lanche matinal das crianças 

nas escolas primárias tem melhorado a capacidade de concentração e aumentado a 

freqüência dos alunos à escola, combatendo assim a evasão escolar. 
313

 

O Programa Food For Work (FFW), operando em regiões pobres do país, é 

dirigido a camponeses pobres que procuram por trabalho braçal. Ao invés de distribuir 

comida e esses trabalhadores do campo, como antes era feito, o governo lhes oferece 

dinheiro para que possam eles mesmos comprar sua comida. O programa visa à 

promoção da sustentabilidade no meio rural. 
314

 

Uma parceria do WFP com o International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) fez com que os empréstimos a altos juros fossem substituídos por empréstimos 

a juros baixos através de grupos de ajuda mútua.  

O Food Security Atlas, publicado entre 2003 e 2004, proporcionou aos 

governantes do país uma melhor compreensão sobre a questão da segurança alimentar e 

nutricional. O Banco Mundial e o Governo do país, entre 2004 e 2005, focaram na 

questão da nutrição de mulheres e crianças, através da National Consultation of Social 

Safety Nets.   

Ainda de acordo com o relatório do WFP, as fraquezas do Programa são as 

seguintes: 

É necessário um maior foco para aqueles mais suscetíveis à insegurança 

alimentar. A existência da exclusão social deve ser combatida pelo WFP e seus 
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parceiros através do desenvolvimento de modelos que garantam a inclusão dos mais 

necessitados. 

A redução dos níveis de desnutrição e anemia nos centros assistidos pelo WFP 

em parceria com o ICDS não é significativa. A participação da comunidade e a melhoria 

em relação à questão de gênero (melhoria da segurança alimentar do sexo feminino) 

promovida pela FFW são insuficientes. 
315

 

De acordo com o Relatório 2009 do PNUD na Índia, é preciso melhorar as 

oportunidades de subsistência e segurança. Reforçar a empregabilidade das mulheres e 

dos homens, especialmente dos grupos social e economicamente marginalizados nas 

áreas rurais e urbanas. É necessário também promover a inclusão financeira através de 

um conjunto de intervenções interligadas, especialmente para as mulheres.  

Ainda segundo o mesmo o Relatório, a Índia está na posição 134ª em relação 

aos 182 países do globo no caminho para atingir as oito Metas do Milênio, enquanto as 

outras três nações do BRICs, grupo do qual a Índia faz parte, apresentam-se assim no 

ranking: Rússia (71ª), Brasil (75ª) e China (92ª). 
316

 

O Relatório de 2009 do PNUD sobre a Índia traz algumas constatações sobre o 

avanço do país para atingir as Metas do Milênio. Nosso foco será em relação ao 

Objetivo relativo à diminuição da fome pela metade até 2015.  

 A quantidade de calorias ingerida pela população pobre da Índia não 

corresponde aos níveis calóricos mínimos expressos pelas normas de calorias. Tal 

constatação foi revelada a partir de dados referentes aos anos de 2004 e 2005. A 

ingestão calórica é de cerca de 1820 kcal para as áreas rurais e urbanas, muito inferior 

às 2100/2400 kcal para uma vida saudável ou segura, de acordo com as normas 

calóricas locais.  

A proporção da população que apresenta o consumo calórico abaixo de 

2100/2400 kcal na Índia vem aumentado desde 1987-88, estando cerca de 64% abaixo 

dos níveis normais. Entre 2004-05 essa proporção aumentou para 76%.  

Em relação às crianças que se encontram abaixo do peso, entre 0 e 59 meses 

de idade,  todas as referências da Índia no que concerne às crianças com menos de três 

anos de idade, abaixo do peso em escala moderada e grave, mostram que o país caminha 
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lentamente para atingir a meta de reduzir pela metade a proporção de crianças abaixo do 

peso no ano de 2015. Levando-se em consideração os dados referentes a 2009, a Índia 

provavelmente terá uma média de 40.23% de crianças com menos de três anos de idade 

abaixo do peso em 2015, enquanto que a meta a ser atingida deveria ser de 26.8%. 

Em nível sub-nacional, apenas alguns estados indianos vão atingir a meta de 

redução da fome pela metade precocemente. Jammu e Caxemira, Punjab e Tamil Nadu 

são susceptíveis de atingir a meta de redução da proporção de crianças desnutridas antes 

de 2015. Enquanto Tamil Nadu vai atingir a meta um pouco antes de 2015, Jammu e a 

Caxemira provavelmente atingiram a meta até 2012 e Punjab é provável que atinja a 

meta antes do final de 2010.  

Há um número de programas razoável que tem como objetivo o combate à 

desnutrição de crianças na Índia. No entanto, o grupo de crianças entre 0 e 35 meses 

requer medidas alvo especiais para acelerar o paço em relação à luta contra as condições 

de desnutrição.   

Alguns estados indianos estão atrasados ao acompanhar o ritmo desejado dos 

estados supracitados no que diz respeito a reduzir pela metade a proporção de crianças 

abaixo peso até 2015, sendo eles: Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Karnataka, 

Maharashtra, Manipur, Mizoram e Tripura. Esses estados podem ainda atingir a meta 

até 2015, mas suas estatísticas não são tão favoráveis como as de Jammu, Caxemira, 

Punjab e Tamil Nadu. 
317

 

O WFP em parceria com a ICDS e o UNICEF, tem dado especial atenção ao 

grave problema da desnutrição infantil. Um exemplo desse empenho em mudar a 

situação das crianças desnutridas é a introdução do Indiamix, produto responsável pela 

melhora significativa no peso das crianças onde é distribuído.  

O Documento do Programa Índia do WFP 2008-2012 aponta as falhas nas 

ações do Programa, já tratadas acima, e o que pode ser feito para melhorar a segurança 

alimentar do país. Eis algumas sugestões desse Documento: 

O Programa Índia pretende ajudar o Governo a atingir os ODM, melhorando a 

implementação dos programas de segurança alimentar já existentes, centrando-se no 

desenvolvimento da capacidade institucional para geri-los. Algum apoio em nível 
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alimentar será fornecido com o objetivo de introduzir modelos inovadores em nível de 

Estado para melhorar a gestão, medição de desempenho, accountability e inclusão.  

As estratégias principais do Programa Índia devem ser: a) desenvolvimento de 

capacidades através da assistência técnica para melhorar as ações governamentais 

concernentes às questões alimentares; b) prestação de alimentos fortificados através de 

suplementos alimentares em parceria com a ICDS e outros parceiros, c) melhorar as 

condições de vida das populações em situação de insegurança alimentar, através da 

criação de ativos para a construção de resistência a desastres naturais e ambientes 

degradados. 

Atenção ao Enhanced Commitments to Women (ECW) para garantir às 

mulheres igualdade de acesso aos alimentos e outros recursos do programa, igualdade 

de participação nos componentes do programa e plena participação nas comissões de 

tomada de decisões. Estes compromissos deverão ser refletidos em documentos 

posteriores e acordos operacionais.  

Com base na cooperação já existente, o WFP deve formar parcerias com 

organizações desenvolvimentistas, especialmente com o UNICEF, para fornecer um 

pacote completo de serviços, tais como saneamento e saúde para um melhor impacto 

nutricional. A coordenação operacional se faz necessária para garantir a sobreposição da 

cobertura geográfica e de uma programação conjunta. As parcerias com a IFAD, 

Micronutrient Initiative (MI) e Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) devem 

ser expandidas.  

A partir do que foi exposto, podemos constatar a importância do WFP para 

ajudar a Índia a atingir a meta de reduzir a fome pela metade no país. É bem provável 

que o país como um todo seja incapaz de atingir essa meta, todavia não se pode negar 

que algum progresso vem sendo alcançado, como é o caso de alguns estados de que 

tratamos nesse trabalho.  

4.3 Semelhanças e Diferenças entre os Programas de Combate à Insegurança 

Alimentar de Brasil e Índia e sua Possível Contribuição Recíproca para a 

Melhoria dos Respectivos Programas 

 

Brasil e Índia tem uma tarefa em comum: combater a fome e a insegurança 

alimentar para atingir o ODM de reduzir pela metade seus índices de fome. Através dos 

principais programas voltados ao combate à insegurança alimentar e à fome de Brasil e 



175 

 

Índia, Fome Zero e World Food Programme, ambos os países tem contribuído para que 

tal meta seja alcançada, senão no todo, mas em parte. 

Trataremos primeiramente de algumas características similares existentes na 

atuação do Fome Zero e do WFP. Ambos os programas visam à concretização de 

políticas públicas a partir de ações estruturais, específicas e emergenciais.  

Podemos citar como exemplo de ação emergencial o projeto-piloto do Food 

for Human Development (FFHD), (Alimentos para o Desenvolvimento Humano), 

patrocinado pelo WFP que tem beneficiado centenas de moradores das tribos de 

Banswara, Dungarpur e distritos Pratapgarh no Sul do Rajastão por meio da distribuição 

de 958 toneladas de cereais através de centros de prestação de serviços. 
318

 No Programa 

Fome Zero temos como exemplo de ação emergencial as doações de cestas básicas 

emergenciais para populações atingidas por calamidades públicas, aos novos assentados 

da reforma agrária e às famílias inseridas no PCA, sem acesso a mercados locais.  

Tanto o Fome Zero quanto o WFP se preocupam com a geração de emprego e 

de renda, pilares para a construção da segurança alimentar. No Fome Zero podemos 

citar como exemplo as frentes de trabalho em regiões que apresentam desemprego 

sazonal, os programas de formação e incentivo ao primeiro emprego para os jovens e os 

programas de requalificação permanente para pessoas acima de 40 anos de idade, além 

do principal programa de distribuição de renda do país, o Bolsa Família. 
319

 

Já o WFP, no contexto da renda e criação de empregos, vem promovendo 

atividades geradoras de renda específicas para as mulheres e as ações nas comunidades 

tribais que dependem de recursos naturais em declínio e são vulneráveis a desastres 

naturais. O Programa
 
ajuda as famílias a desenvolver meios de produção e técnicas de 

gestão de recursos para melhorar seus níveis de renda. 
320

 

Em relação à merenda escolar, os dois programas tem se preocupado com a 

alimentação das crianças como instrumento de melhoria tanto no desempenho quanto na 

frequência escolar. O Mid-day Meal Scheme, que é o maior programa de merenda 
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escolar em todo o mundo, oferece almoço sem custo para alunos que frequentam a 

escola todos os dias úteis na Índia. 
321

 

Sobre o acesso à merenda escolar no Brasil, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), programa responsável pela alimentação dos alunos do 

sistema público de ensino no Brasil, oferece merenda a crianças e adultos que 

freqüentam a escola. O Relatório Nacional de acompanhamento 2007 dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio destaca o PNAE como um importante programa 

brasileiro, em parceria com o Fome Zero. 
322

 

Algumas ações específicas para grupos vulneráveis vem sendo realizadas, na 

Índia o foco são as mulheres e crianças; no Brasil as comunidades quilombolas e as 

aldeias indígenas.  

No Brasil as comunidades quilombolas do Estado de Pernambuco começaram 

a receber a partir de 2003 cestas básicas. Essas famílias beneficiadas com as cestas 

básicas estão também incluídas no Programa Cartão Alimentação. Por se acharem em 

risco de insegurança alimentar, foram selecionas seis comunidades, quais sejam: Imbé, 

no município de Capoeiras; Negros de Jilú, em Itacurubá; Conceição das Crioulas, em 

Salgueiro; Guaribas, em Bezerros; e Serrote do Gado Brabo e Sítio Caldeirãozinho, 

ambas na cidade de São Bento do Una.  

As famílias beneficiadas foram selecionadas pelo Projeto Quilombo, do 

Governo do Estado de Pernambuco, e pela Associação Quilombola de Conceição das 

Crioulas em conjunto com a Fundação Cultural Palmares. As principais atividades 

destas comunidades são o artesanato, a criação de animais e a pesca, além da agricultura 

familiar. 
323

 

Na Índia O WFP iniciou um projeto em Madhya Pradesh para a formação e 

inserção de crianças e adolescentes de tribos no Integrated Child Development Services 

(ICDS). Programa para desenvolvimento da primeira infância que tem por objetivo o 

desafio de oferecer educação pré-escolar, de um lado e quebrar o ciclo vicioso da 

desnutrição, a morbidade, diminuição da capacidade de aprendizagem e de mortalidade, 

por outro. 
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Para a formação das meninas nas tribos, a organização se dá em nível de aldeia 

destacando-se o uso de técnicas participativas, a aprendizagem fácil para as pessoas 

analfabetas, a aprendizagem por meio do entretenimento, e o aprender fazendo. 
324

 

Em relação ao combate à insegurança alimentar infantil e da mulher na Índia, 

o Indiamix, uma mistura de milho pré-cozido e soja enriquecida com micronutrientes de 

alto valor nutritivo vem sendo utilizado com sucesso. O Indiamix é especialmente 

destinado para aqueles indivíduos que se encontram mais vulneráveis, as mulheres e as 

crianças. 
325

 

Segundo uma avaliação realizada pelo WFP, o aumento da procura do 

Indiamix pelas mulheres fez com que a inserção do produto na dieta das crianças 

proporcionasse uma melhora significativa no peso das mesmas, os índices de crianças 

abaixo do peso em locais onde o Indiamix é distribuído são menores do que os dos 

estados onde o produto não é utilizado. Um exemplo de ação específica foi realizada no 

Brasil, no ano de 2004, uma ação assistencialista por parte do Programa Fome Zero: no 

Natal 8,6 mil famílias indígenas que moram na periferia e entorno de Manaus foram 

beneficiadas com mais de duzentas toneladas de alimentos distribuídos através de uma 

parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Governo 

do Amazonas. 
326

 

Ambos o Fome Zero e o WFP se preocupam com a alimentação do 

trabalhador. No Brasil existe o Programa de Alimentação do Trabalhador, o objetivo do 

PAT é melhorar as condições nutricionais dos obreiros, com repercussões positivas na 

qualidade de vida, na redução de acidentes de trabalho e no aumento da produtividade. 

327
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voltado a camponeses pobres que realizam trabalho braçal. Ao invés de distribuir 

comida e esses trabalhadores do campo, como antes se era feito, o governo lhes oferece 
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dinheiro para que possam eles mesmos comprar sua comida. O programa visa à 

promoção da sustentabilidade no meio rural. 
328

 

No Brasil o combate à desnutrição materno-infantil tem se dado a partir da 

ampliação do fornecimento de produtos alimentares e de nutrientes básicos para as 

crianças da rede pública de saúde e dos serviços de assistência social, com a 

universalização dos programas já em ação. Há a promoção de programas de incentivo 

ao aleitamento materno, como um direito da mulher, com a fiscalização do 

cumprimento da legislação por parte das empresas. Para as mulheres que trabalham no 

setor informal, existe a proposta da construção de creches próximas aos seus locais de 

trabalho.  

A preocupação com o campo e suas populações é também um aspecto levado 

em consideração pelo PFZ e WFP. O PFZ aposta no incentivo à agricultura familiar. 
329

 

O WFP em parceria com o IFAD - International Fund for Agriculture Development 

(Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura) iniciada em 2001 vem 

promovendo a distribuição de suplementos alimentares para os necessitados e a criação 

de ativos com o objetivo de fortalecer as instituições em nível de aldeia para assegurar o 

uso sustentável dos recursos.  

Após ter feito um breve comentário acerca das semelhanças entre o PFZ e o 

WFP, trataremos das diferenças que permeiam esses dois programas e quais ações que 

tiveram sucesso em um programa poderiam contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do outro programa.  

A principal diferença entre os dois programas é que o WFP, em princípio 

focava suas ações no combate a situações emergenciais, portanto adotava um caráter 

mais assistencialista, o que vem mudando de alguns anos para cá. 
330

 O PFZ tem como 

objetivo a promoção da segurança alimentar e nutricional com o objetivo de se atingir a 

inclusão social, dando preferência às ações estruturantes desde a sua criação. 
331

 

O PFZ através do Programa Bolsa Escola e Renda Mínima promovem o 

fornecimento de uma renda mínima às famílias carentes com crianças em idade escolar. 

O Programa Bolsa Família, tendo por objetivo principal a redistribuição da renda no 
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país, atende mais de 12 milhões de famílias em todo território nacional, faz-se presente 

em todos os estados brasileiros. O Programa engloba três eixos principais: transferência 

de renda, condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda 

promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a 

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. 
332

 

O Bolsa Família, de acordo com o Relatório Nacional de acompanhamento 

2007 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, vem contribuído, principalmente, 

para que o Brasil atinja a meta número I de reduzir pela metade a pobreza e a fome até 

2015. 
333

 

Pela importância do Bolsa Família e pelo seu caráter de programa que tem por 

escopo a distribuição de renda, a implementação de um programa semelhante poderia 

ajudar a Índia a reduzir seus níveis de pobreza e de desigualdade de renda, já que o país, 

assim como o Brasil, padece desse mesmo mal igualmente em grande intensidade. O 

país divide-se entre uma minúscula maioria rica, uma classe média em ascensão e 

oitocentos milhões de pessoas que sobrevivem com menos de dois dólares por dia. 
334

A 

Índia enfrenta um problema extremo de desigualdade social que poderia ser amenizado 

com a adoção de um programa com características semelhantes aos do Bolsa Família.  

A instalação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e de Bancos 

de Alimentos vem sendo realizada no Brasil a partir do Fome Zero. Tal prática, assim 

como o Bolsa Família, contribuiu para que o Brasil em 2015 venha a atingir o ODM de 

reduzir pela metade a pobreza e a fome até 2015. 
335

 

Os restaurantes populares são unidades de alimentação e nutrição que tem 

como objetivos centrais a produção e a distribuição de refeições nutritivas, a preços 

acessíveis, para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, eles 

promovem a adoção de hábitos de vida e alimentação saudáveis. O público-alvo 

potencial dos restaurantes populares é constituído pelas pessoas de baixa renda. 
336
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A Índia com seus oitocentos milhões de pessoas que sobrevivem com menos 

de dois dólares por dia poderia se beneficiar da construção de restaurantes populares em 

todo o país. Em West Bengal, o Food For Life, em parceria com o WFP, criou  

restaurantes que servem alimentos de graça ou que servem comida a baixos preços, mas 

essa não é uma iniciativa comum em todo país. 
337

 Se fez sucesso em West Bengal, 

pode ajudar a Índia a promover a segurança alimentar para seus oitocentos milhões de 

pessoas carentes.  

Em relação às Cozinhas Comunitárias, elas visam promover a melhoria das 

condições de nutrição e acesso à alimentação de qualidade a populações de baixa renda, 

assim como os Restaurantes Populares. Os beneficiários do programa são comunidades 

ou grupos populacionais específicos que consomem refeições prontas fora do domicílio 

como forma de complementação de sua dieta (crianças de 01 a 07 anos de idade, 

gestantes, nutrizes e idosos e trabalhadores locais e população de baixa renda). 
338

 

Por ter como objetivo principal beneficiar crianças, gestantes e a população de 

baixa renda em geral, as Cozinhas Comunitárias poderiam contribuir para uma melhoria 

significativa da segurança alimentar da população pobre do país. As mulheres grávidas 

e as crianças, principais populações atingidas pela fome, seriam bastante beneficiadas.  

Os Bancos de Alimentos, iniciativa para redução de desperdício dos alimentos, 

opera como intermediário entre empresas de comercialização, armazenagem e 

processamento de alimentos e as entidades assistenciais. 
339

 Na Índia, em cada ano são 

perdidos 23 milhões de toneladas de cereais, 12 milhões de toneladas de frutas e 21 

milhões de toneladas de legumes. No Brasil estima-se que cerca de 70 toneladas de 

alimentos vão para o lixo anualmente. 
340

 

 Iniciativas que buscam a redução de desperdício de alimentos são muito 

necessárias a países como Brasil e Índia pela quantidade exorbitante de alimentos 

desperdiçados nesses dois países.  

O Programa de aquisição e incentivo à produção do leite, programa que 

promove a aquisição de leite de pequenos produtores (produção de até 100 litros por 
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dia) e distribuição posterior à população que se encontra em risco nutricional, com 

prioridade para as crianças de 0 a 6 anos, gestantes, mães em período de amamentação e 

idosos poderia ser uma ferramenta importante para combater, em especial, a desnutrição 

infantil na Índia. 
341

 

De acordo com o Relatório sobre a Índia de 2009 do PNUD, todas as 

referências no que concerne às crianças com menos de três anos de idade, abaixo do 

peso em escala moderada e grave, mostram que o país caminha lentamente para atingir 

a meta de reduzir pela metade a proporção de crianças abaixo do peso no ano de 2015. 

342
 A adoção de um programa como o de aquisição e incentivo à produção do leite 

poderia ajudar o país a reduzir a desnutrição infantil, já que o leite é um alimento tão 

celebrado e a vaca ser considerada um animal sagrado para os indianos.  

A adoção por parte dos indianos de um plano de educação para o consumo e 

educação alimentar através de campanhas publicitárias e palestras governamentais tendo 

como tema a educação alimentar seria útil para a promoção da segurança alimentar no 

país. 
343

 Tal iniciativa seria um complemento à atuação do WFP em conscientizar o 

Governo de seu importante papel na promoção da segurança alimentar como um direito 

humano. 
344

 

O WFP dá suporte aos pobres e aos que se encontram em estado de 

insegurança alimentar crônica que vivem em áreas remotas com acesso limitado aos 

mercados, focando especialmente nas comunidades tribais que dependem de recursos 

naturais em declínio e são vulneráveis a desastres naturais. O Programa
 
ajuda as 

famílias a desenvolver meios de produção e técnicas de gestão de recursos para 

melhorar seus níveis de renda. 
345

 

As atuações do PFZ nas comunidades quilombolas e em aldeias indígenas tem 

sido basicamente assistencialistas, as ações não são voltadas para o desenvolvimento 

dos meios de produção e técnicas de gestão de recursos para a melhoria de sua renda. 

As ações do Fome Zero dirigidas às populações indígenas e quilombolas deveriam 
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assumir um caráter mais estruturante, já que essas populações são vulneráveis, tratando-

se de indivíduos que sofrem mais com a insegurança alimentar no Brasil. 
346

 

Um projeto piloto do WFP lançado em 2009 em Tâmil Nadu que auxilia 

pessoas vivendo com HIV / AIDS através de suporte nutricional tem obtido êxito. 

Beneficiários do projeto relataram uma melhora no estado de saúde após a utilização do 

suporte nutricional. A razão de tal programa é o fato de pessoas que vivem com HIV / 

AIDS precisarem de uma boa nutrição para ser capazes de absorver os anti-retrovirais. 

347
 A PFZ poderia adotar uma postura semelhante ao focar suas ações também em 

pessoas doentes, especialmente nos doentes de AIDS por esses necessitarem de uma 

alimentação adequada para a absorção dos anti-retrovirais.  

Uma parceria com o governo do estado de Maharashtra e o WFP para 

preservação de áreas florestais fez possível que cerca de 1.000 assassinos fossem 

transferidos para prisões em floresta aberta. A força de trabalho dos presos é utilizada 

para limpar as matas e regenerar a terra para plantações agrícolas. O programa fornece 

alimentos não só para os criminosos, mas também para os trabalhadores florestais 

voluntários. O programa se mostrou tão eficaz que os estados vizinhos Madhya Pradesh, 

Bihar e Orissa estão planejando seguir o exemplo de Maharashtra. 
348

 

O PFZ poderia implementar algumas ações de promoção do trabalho dos 

presos nas prisões agrícolas, objeto de controvérsia do sistema carcerário brasileiro.   A 

força de trabalho dos presos, como feito na Índia, poderia ser utilizada para limpar as 

matas e regenerar a terra para plantações agrícolas.  

A distribuição do Indiamix, produto de alto valor nutritivo, utilizado com 

sucesso em todo o mundo e destinado para aqueles que se encontram em uma situação 

de risco alimentar mais vulnerável, como as mulheres e as crianças na Índia, poderia ser 

feita no Brasil. 
349 

O PFZ poderia apoiar à adoção desse alimento para combater a 

desnutrição infantil no país. Como é sucesso em todo o mundo, poderia beneficiar as 

famílias que tem dificuldades quanto à garantia de uma alimentação saudável para suas 

crianças.  
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A partir do exposto, podemos concluir que ambos os programas voltados à 

promoção da segurança alimentar no Brasil e na Índia, Fome Zero e World Food 

Programme, respectivamente, apresentam bastantes semelhanças entre si no que 

concerne aos seus objetivos.  

Entendemos, pelas razões destacadas acima, que algumas ações realizadas por 

um programa poderiam ser complementares ao outro. Os programas apresentam 

diferenças na medida em que se destinam a situações e povos diferentes, apesar das 

semelhanças já apontadas entre os dois países. As ações que são prioritárias a um 

programa podem servir como exemplo ao outro, como já apontamos. 

Entendemos, assim como o fazem os teóricos da teoria crítica, que 

emancipação humana das estruturas globais sociais que até hoje privilegiam uma 

parcela relativamente pequena da população mundial é o objetivo final de todo saber 

humano. 
350

 

Programas como o WFP e o Fome Zero são iniciativas que buscam emancipar 

o ser humano através da garantia ao direito fundamental à alimentação adequada. Livrar 

a humanidade do mal da fome é uma forma de mudar os status quo em vigor, 

privilegiando a todos com um direito que lhes assiste, que é o direito à vida através de 

uma alimentação segura e saudável.  

Acreditamos que a cooperação entre países que buscam combater um mal 

comum, nesse caso, a fome, é possível porque a troca de conhecimentos e experiências 

é uma forma válida de aprendizagem e garantia de maior efetividade quando do 

planejamento de ações humanitárias. A fome precisa acabar já. Não podemos mais 

conviver com ela, pois como diria, Amartya Sen, a insegurança alimentar é o 

cerceamento de um direito, de uma liberdade do ser humano e que precisa ser 

combatida. 
351
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