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1.      A fome e a pobreza andam juntas, dramaticamente complementares e formam o 
círculo perverso da miséria e da violação dos direitos humanos à alimentação. A fome não 
se instala do dia para a noite, ela é conseqüência de vários fatores: carestia de bens 
necessários à vida, falta de alimentos, falta de moradia, de escola, de atendimento à saúde e 
de necessidades básicas como higiene e sanitarismo. A carência dos bens materiais 
indispensáveis à permanência da vida leva, por decorrência, à falta de dignidade e de uma 
consciência plena das relações sociais. 

 2.      A segurança alimentar é fator imprescindível para o exercício da cidadania e do 
exercício dos direitos humanos plenos. O direito a uma alimentação adequada foi 
consagrado no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e os 
Estados que o assinaram comprometeram-se a trabalhar tanto para melhorar os métodos de 
produção, conservação e distribuição de alimentos, como para assegurar uma distribuição 
eqüitativa dos alimentos mundiais em relação às necessidades das populações de todos os 
quadrantes do Planeta. 

3.      No entanto, a situação mundial atual é extremamente preocupante, por várias razões: 
hoje, há quase um consenso de que o mundo está vivendo uma “nova crise alimentar”, que 
já está provocando um número ainda maior de pobres e indigentes, produzida não só por 
catástrofes naturais como a seca, mas, também, pelo grande aumento dos preços dos 
alimentos. 

4.      A FAO (Organização para Alimentação da ONU) prevê que mesmo que haja a 
normalização dos preços, eles não cairão pelos próximos dez anos, em razão da crise 
financeira, da volatilidade monetária e do crescimento dos agrocombustíveis que, nos 
últimos dois anos, contribuíram com cerca de 10% para o aumento dos preços, na área de 
alimentos. 

5.      Ao elevarem-se os preços dos alimentos básicos, uma maior inflação relativa 
concentra-se nas populações mais pobres, o que acarretou cerca de mais de 100 milhões de 
pobres. Só o aumento dos preços dos alimentos pode significar perda de seis anos na luta 
contra a pobreza. Vários organismos internacionais vêm afirmando que a batalha contra a 
fome vem sendo afetada pelo aumento dos preços dos alimentos. 

6.      Em termos tanto humanos como econômicos, os custos pela ausência de medidas 
imediatas e enérgicas para reduzir a fome, calculadas em taxas iguais em todo o mundo, são 
assustadoras. Cada ano em que a fome se mantém nos níveis atuais, constata-se a perda de 
cinco milhões de mortes infantis e um custo maior para a produtividade futura dos países 
subdesenvolvidos, que pode ser avaliada em mais de 500 milhões de dólares. 

7.      Se consideramos o aumento de 15% nos preços dos alimentos e uma melhoria nos 
lares de 5%, a quantidade de pessoas que passariam à indigência atingiria a cerca de dez 



milhões, e um contingente similar passaria à condição de não pobre para pobre. O 
agravamento da situação das pessoas que já viviam na pobreza, antes dos aumentos, joga-as 
na indigência. As últimas projeções de indigências prevêem que o aumento de 15% no 
preço dos alimentos deve elevar o aumento da indigência de 12,7% para 15,9%. Essa 
alteração provocaria a indigência de 15,7 milhões de latino-americanos. No caso da 
pobreza, os aumentos seriam semelhantes e levaria uma quantidade similar de pessoas da 
região para a pobreza. 

8.      O mundo produz alimentos de qualidade suficientes para toda a população mundial; 
no entanto, uma criança morre a cada cinco segundos de fome e má nutrição. Cerca de dez 
milhões de crianças morrem por ano antes dos cinco anos de idade. Parte dessas mortes 
ocorrem em países subdesenvolvidos e ¾ destas na África Subsaariana e na Ásia 
Meridional. A grande maioria morre em decorrência de transtornos neonatais e de 
enfermidades infecciosas curáveis, como diarréia, impaludismo, pneumonia e sarampo, 
tendo como causa primária a fome, a desnutrição e a carência de vitaminas e minerais 
essenciais aumentam o risco de mortes infantis. A Organização Mundial de Saúde estima 
que mais de 3,7 milhões de mortes infantis, em 2000, ocorreram por insuficiência de três 
micronutrientes: ferro, vitamina A e zinco. 

9.      A cada ano morrem cerca de 530 mil mulheres por complicações na gravidez e no 
parto, e 99% dessas mortes se deram no mundo subdesenvolvido, onde as taxas de 
mortalidade materna chegam a ser de 10 a 200 vezes superiores às taxas dos países 
industrializados. Cerca de 20% das mortes maternas ocorrem por anemia e hemorragias. As 
infecções pós-parto causam cerca de 40% das mortes maternas. Em países da Ásia 
Meridional a proporção das mulheres grávidas supera 80%. 

10.  O PNUD da ONU estima que cerca de 30% de todas as crianças dos países 
subdesenvolvidos estão abaixo do peso e/ou apresentam crescimento deficiente. As 
crianças com mais problemas são as da Ásia Meridional e África Subsaariana. Por outro 
lado, as crianças que até os três/quatro anos não ingerem os nutrientes necessários para o 
desenvolvimento orgânico, têm, de modo geral, danos no desenvolvimento físico e 
cognitivo, de forma irreversível, que se estendem ao longo da vida e prejudicam as 
gerações futuras.  

11.  Mesmo nos EUA há cerca de 40 milhões de americanos vivendo abaixo do limiar 
“oficial” da pobreza, e no mundo subdesenvolvido as grandes massas empobrecem cada 
vez mais o chamado “comércio livre” e as políticas do FMI e do Banco Mundial, criadores 
da crise atual que atingiu os pobres do Planeta, ameaçando-os de extinção próxima, com o 
agravamento e deterioração dos níveis de vida. 

12.  Os últimos dados do IPEA constatam que há entre 55 a 60 milhões de pessoas pobres 
no Brasil, com renda mensal de, no máximo, meio salário mínimo. Esses dados não 
levaram em conta os desempregados e, menos ainda, os que jamais conseguiram emprego. 
Além disso, dados do IBGE afirmam que em cada três crianças que nascem, uma não é 
registrada, o que aumentaria, sobremaneira, as taxas de mortalidade infantil (até um ano de 
idade) e mortalidade tardia (até cinco anos de idade). 



13.  A FAO colocou que, em 2008, seria absolutamente necessário arrecadar, no mínimo, 
500 milhões de dólares para evitar o corte de ajuda alimentar distribuída por 73 milhões de 
pessoas, de 80 países, como conseqüência do aumento da fome produzida pelo aumento dos 
preços do trigo, milho, arroz e soja; destacava, também, que entre 2007-2008, o índice de 
preços dos alimentos da FAO haviam aumentado em 47%. Apesar das gestões da FAO, os 
países do G-7 (EUA, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, França e Canadá), os mais 
ricos entre os mais ricos e os principais doadores, diminuíram drasticamente suas doações 
para a agricultura dos países subdesenvolvidos, que foram entre 1985-1986, de 22,3% por 
ano, e em 2005-2006 foram apenas 2,9%. 

14.  A última Cúpula Mundial de Alimentação estabeleceu a responsabilidade dos 
Governos em diminuir drasticamente a fome até 2015, o que não se concretizará em razão 
das políticas neoliberais que vêm restringindo o papel do Estado no atendimento das 
necessidades do setor agrícola. Quanto à ajuda para os produtos básicos dos países 
subdesenvolvidos, onde grande parte são de produtos agrícolas, diminuíram drasticamente. 
Também os países da América Latina e Caribe, entre 1985-2001, diminuíram o apoio 
público à agricultura. Segundo a CEPAL, enquanto entre 1985-1988, o apoio estatal à 
agricultura era de cerca de 1,5 bilhão de dólares, por ano, entre 1997-2001 caiu para menos 
de um bilhão de dólares. Com isso, o número de pobres e indigentes aumentou bastante. 

15.  Ao longo da história, as classes privilegiadas, protegidas por seus governantes, têm 
praticado políticas e ações nas relações de trabalho que mantêm as grandes populações e 
todos os trabalhadores em condições de pobreza, chegando, às vezes, à miserabilidade, 
conscientes de que a fome e a falta de condições mínimas de sobrevivência, mantêm as suas 
vítimas longe da possibilidade de exigir e lutar pelos direitos inalienáveis de condições de 
vida e trabalho que resgatem a condição humana. A fome e a miséria conduzem as grandes 
massas a se submeterem a condições de vida subhumanas e aceitarem com resignação todas 
as formas de controle social impostas pelos donos  do Poder e da Propriedade. 
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