
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ENTREGA DOS OBJETIVOS DO MILÊNIO - BRASIL E SUAS AÇÕES PARA REDUÇÃO DA
FOME
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDA FERREIRA RABELOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JULIANA DE PAULA BIGATÃO PUIGORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

O trabalho analisa os Objetivos do Milênio, metas estabelecidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) na Declaração do Milênio, no ano 2000, 

visando educação, saúde, alimentação e desenvolvimento. O foco do trabalho é o 

Primeiro Objetivo, acabar com a fome e a miséria, analisando a meta e o panorama 

do Brasil à época (2000). Assim como as ações implementadas pelo país para o 

cumprimento deste objetivo. Ao final, são avaliadas as discussões ocorridas no 

âmbito da ONU em 2015, ano em que os países devem apresentar seus resultados 

e alcançar um novo consenso sobre o desenvolvimento global.  

2. Introdução 

Os Oito Objetivos do Milênio foram traçados com o intuito de acabar com as 

diferenças sociais no mundo. Neles foram estabelecidas metas que deveriam ser 

cumpridas até 2015. No Primeiro Objetivo, Erradicar a Fome, os países se 

comprometeram a reduzir pela metade o índice de pessoas vivendo abaixo da linha 

da pobreza, tendo como referência o ano de 1990. O Brasil foi um dos países que 

conseguiu cumprir a meta antes do previsto, e ainda aumentá-la para dois terços do 

mesmo índice.  

3. Objetivos 

Os objetivos do trabalho são elaborar um parecer sobre a situação da fome no 

Brasil; avaliar o planejamento das ações para a erradicação da miséria e seus 

resultados efetivos; entender por que foram lançadas as Metas do Milênio e; qual 

era o panorama geral dos países em 2000. 

4. Metodologia 

Utilizou-se a abordagem quantitativa na análise de indicadores mundiais, 

brasileiros e regionais de pessoas que vivem em situação de miséria e que passam 

fome. Além disso, a abordagem qualitativa foi necessária para refletir sobre o 

panorama da fome e miséria, a partir da análise de documentos, notícias, 

declarações e relatórios oficiais do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). O método de pesquisa é descritivo e bibliográfico. Foram 

analisados os relatórios e bibliografias específicas relacionadas ao tema, artigos e 



reportagens. A técnica usada para a pesquisa foi leitura documental, de relatórios e 

artigos. 

 

5. Desenvolvimento 

Os Objetivos do Milênio foram metas criadas pela ONU visando garantir saúde, 

alimentação, educação e desenvolvimento. Os Objetivos são: Redução da Pobreza; 

Atingir o Ensino Básico Universal; Igualdade entre os Sexos e a Autonomia das 

Mulheres; Reduzir a Mortalidade na Infância; Melhorar a Saúde Materna; Combater 

o HIV/AIDS, a Malária e Outras Doenças; Garantir a Sustentabilidade Ambiental; e 

Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. Esses Objetivos 

trouxeram à Agenda Social Internacional uma nova perspectiva, pois, até então, não 

se discutiam ações concretas para essa Agenda.   

O enfoque do trabalho está no Primeiro Objetivo, criado devido à quantidade de 

pessoas vivendo na extrema pobreza, com menos de um dólar por dia. De acordo 

com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no ano 2000, eram mais de 

um bilhão de pessoas vivendo com menos de U$1,25 por dia. O objetivo era, até 

2015, reduzir este número pela metade.  

No ano de 2012, o Brasil já tinha conseguido alcançar esse Objetivo, 

principalmente em decorrência de políticas públicas de combate à pobreza, como 

por exemplo, o Programa Fome Zero, Brasil sem Miséria e Bolsa Família. Com isso, 

o Brasil aumentou sua meta de redução para um quarto do índice que possuía em 

1990. O Objetivo 1 também engloba assegurar trabalho decente e produtivo para 

todos, promovendo a inclusão de mulheres e jovens. 

 

6. Resultados Preliminares 

Tendo em vista os resultados já alcançados mundialmente, e principalmente, o 

brasileiro, espera-se que ao final de 2015 os resultados sejam ainda mais 

satisfatórios. E que o Objetivo seja renovado, com metas ainda mais altas, para que, 

nos próximos quinze anos, a fome seja erradicada no mundo.  
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