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1. RESUMO 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram estabelecidos em 2000 

pela ONU visando amenizar os males que assolam nossa sociedade nos dias atuais. 

Os Objetivos estão direcionados a melhorar a saúde, educação, alimentação, e meio 

ambiente dos países em geral. Lamentavelmente, a fome ainda é um problema de 

enorme dimensão que enfrentamos no presente. Desta maneira, uma das metas dos 

ODM é a de reduzir pela metade a proporção da população que sofre de fome. Este 

trabalho trata dos resultados alcançados por meio dos ODM no combate à fome. 

2. INTRODUÇÃO 

A fome, que muitas vezes é tratada como um problema secundário, atualmente 

provoca mais mortes do que doenças como a AIDS, a malária e a tuberculose 

juntas. Segundo o Programa Mundial de Alimentos 1  (PMA), uma a cada sete 

pessoas no planeta não se alimenta suficientemente.  

O brasileiro José Graziano da Silva,2  diretor da FAO (Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação), enfatiza a urgência em discutir a fome no 

mundo. "O século XXI não pode conviver mais com a fome. Estou defendendo que a 

segurança alimentar seja tratada no mesmo nível dos temas tratados no Conselho 

de Segurança da ONU, ou seja, como um tema de guerra. Essa é uma guerra que 

vale a pena" (SILVA, 2012)3. 

Justamente o primeiro ODM é Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome. Uma de suas 

metas é reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que 

sofre de fome. O cumprimento dessa meta é medido através dos indicadores de 

prevalência de crianças (com menos de 5 anos) abaixo do peso e de proporção da 

população que não atinge o nível mínimo de crescimento dietético de calorias. 

3. OBJETIVOS 

Esse trabalho visa levantar dados oficiais sobre a fome para que seja possível 

responder: qual a atuação dos organismos mundiais no combate à fome, como os 

Objetivos de desenvolvimento do Milênio têm contribuído no combate à fome e quais 

contribuições o Brasil tem feito neste sentido. 

                                                           
1
 11 myths about hunger. Disponível em: <http://www.wfp.org/stories/11-myths-about-global-hunger>. Acesso em: 05 ago. 

2012. 
2
 “José Graziano da Silva possui destacada trajetória profissional vinculada às áreas de segurança alimentar, agricultura e 

desenvolvimento rural. Ressalta-se sua importante contribuição como Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome do Brasil, com a responsabilidade de implementar o programa Fome Zero.”  
3 Disponível em: <http://www.grazianodasilva.org/pt-br/biografia-2/2010/12/graziano-da-silva-biografia-2/>. Acesso em: 19 ago. 

2012. 

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_series_results.aspx?rowId=559
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_series_results.aspx?rowId=566
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_series_results.aspx?rowId=566
http://www.wfp.org/stories/11-myths-about-global-hunger
http://www.grazianodasilva.org/pt-br/biografia-2/2010/12/graziano-da-silva-biografia-2/
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4. METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa está sendo utilizado o método indutivo. A partir dos 

dados da população brasileira e mundial que sofre com a fome, são apresentadas 

características gerais da fome e suas implicações no desenvolvimento dos países, 

bem como políticas que os governos utilizam para reverter as estatísticas da fome. A 

pesquisa é bibliográfica e os dados são coletados principalmente de relatórios 

disponibilizados em sites oficiais, como The state of food insecurity in the 

World (FAO), The Millennium Development Goals Report 2012 (UN) e o Relatório de 

Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento (IPEA) 

5. DESENVOLVIMENTO 

A subnutrição é um dos principais malefícios da fome, principalmente entre as 

crianças, pois pode desencadear sérias consequências durante a fase de 

crescimento e desenvolvimento da pessoa, como nanismo e retardo mental, 

podendo ainda levar à morte. Portanto, a Prevalência de Crianças (com menos de 5 

anos) Abaixo do Peso é um importante indicador para mensurar a fome. 

Políticas bem planejadas podem reduzir e prevenir a volatilidade dos preços 

domésticos e a insegurança alimentar nos países. As crises e o mau planejamento 

dos governos desafiam os esforços para alcançar a meta de reduzir a proporção de 

pessoas que sofrem de fome pela metade até 2015 e ainda que a meta seja 

alcançada, teremos muito a fazer para que a fome seja erradicada completamente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o relatório da FAO de 2013, projetos que apoiem a diversificação da 

produção doméstica e de pequenos produtores têm potencial para melhorar o 

consumo de diversos alimentos e reduzir as deficiências de micronutrientes dos 

consumidores.   

Na Índia, a Campanha de Direito à Alimentação tem sido altamente eficaz, 

chamando a atenção sobre a gravidade da desnutrição para ser discutida em uma 

agenda política. A campanha trabalha em colaboração com o Conselho Nacional e o 

ativismo judicial, pressionando a ação política. É necessário que a nutrição 

permaneça em destaque e que os planejamentos cheguem a ações e resultados. 

A ingestão de micronutrientes pode ser aumentada de forma eficaz através do 

reforço da pecuária. Na Etiópia, o importante papel de cabras nas áreas de alta e 

média altitude levou ao desenvolvimento da Dairy Goat FARM-África (Ayele e 

Peacock, 2003). O projeto centrou-se no aumento da renda e consumo de leite, 
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elevando a produtividade das cabras locais através de uma combinação de melhoria 

técnicas de manejo e desenvolvimento genético. A intervenção levou ao aumento da 

disponibilidade per capita de leite e também da energia a partir de fontes animais. O 

projeto resultou em uma melhoria considerável no status nutricional e bem-estar 

familiar dos participantes. 

O Brasil se destaca mundialmente com seus programas de combate à fome, 

desenvolvidos pela FAO em parceria com agências nacionais e internacionais. O 

programa Fome Zero é um exemplo, ele “[...] atua a partir de quatro eixos 

articuladores: acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração 

de renda e articulação, mobilização e controle social.” 4 

A meta de reduzir pela metade a população que sofre de fome foi atingida em 2010 

no Brasil, graças ao planejamento e às políticas sociais traçadas em programas 

como: Fome Zero 5  e Bolsa-Família 6 . Estes programas foram essenciais para o 

alcance dessa meta e têm servido de modelo para outros países. Logo após a RIO + 

20 7 foi firmado um acordo entre o Brasil e a FAO que “[...] que visa a apoiar a 

cooperação Sul-Sul do Brasil com outros países (...)”.8 

Mesmo que a fome tenha sido reduzida significativamente, é necessário continuar 

traçando metas e efetuar planejamentos, pois, como observado anteriormente, a 

fome durante a formação e crescimento de uma criança, se não for fatal, pode 

representar danos irreparáveis em seu desenvolvimento estrutural e intelectual que 

mais tarde serão refletidos na própria economia dos países. 

7. PRINCIPAIS FONTES CONSULTADAS 

FAO. The state of food insecurity in the world. Roma: FAO Publications Catalogue, 

2012. Disponível em: <http://www.fao.org/publications/sofi/en/>.  Acesso em: 8 jul. 2012 

FAO. The state of food and agriculture. Roma: FAO Publications Catalogue, 2013. 

Disponível em < http://api.ning.com/files/FrtLkZX6p3WUFE6oL9byRz2LRbq99cn-

vvyuqdmkjC7SjclOXeoKmUs*KLx1OJm8incusYcERVmIaA6C-

MWbpY3wtNK1ddiz/FAOreport2013.pdf> Acesso em: 27 ago. 2013 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.fomezero.gov.br/programas-e-acoes>. Acesso em: 19 de ago. de 2012 

5
 Programa criado pelo Governo Federal Brasileiro em 2003, no governo Lula, com o objetivo de combater a fome e suas 

causas estruturais. 
6
 Programa de transferência de renda condicionada, com integração com o Programa Fome Zero. 

7
 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, 

na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas. (Disponível em : <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20>. Acesso em: 19 de 
ago. 2012.) 
8
Disponível em: < http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2012/07/brasil-auxiliara-fao-a-montar-estrategias-de-combate-a-

fome-em-outros-pobres>. Acesso em: 28 ago. 2013 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://api.ning.com/files/FrtLkZX6p3WUFE6oL9byRz2LRbq99cn-vvyuqdmkjC7SjclOXeoKmUs*KLx1OJm8incusYcERVmIaA6C-MWbpY3wtNK1ddiz/FAOreport2013.pdf
http://api.ning.com/files/FrtLkZX6p3WUFE6oL9byRz2LRbq99cn-vvyuqdmkjC7SjclOXeoKmUs*KLx1OJm8incusYcERVmIaA6C-MWbpY3wtNK1ddiz/FAOreport2013.pdf
http://api.ning.com/files/FrtLkZX6p3WUFE6oL9byRz2LRbq99cn-vvyuqdmkjC7SjclOXeoKmUs*KLx1OJm8incusYcERVmIaA6C-MWbpY3wtNK1ddiz/FAOreport2013.pdf
http://www.fomezero.gov.br/programas-e-acoes
http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2012/07/brasil-auxiliara-fao-a-montar-estrategias-de-combate-a-fome-em-outros-pobres
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2012/07/brasil-auxiliara-fao-a-montar-estrategias-de-combate-a-fome-em-outros-pobres

