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Resumo: A fome é universal e nenhum continente escapa de sua ação nefasta. O 

fenômeno da fome é indissociável do território, pois sempre a primeira ocorrerá dentro da 

segunda, não tendo como discutir a fome sem o território. O objetivo da presente pesquisa é 

fazer uma concisa análise do impacto social do Projeto Fome Zero no Brasil. As políticas 

públicas já desenvolvidas e colocadas em ação, trouxeram resultados positivos, tiraram 

famílias da miséria, crianças das ruas, da prostituição, mudando a vida de uma geração de 

miseráveis, colocando-os nas escolas.   

Palavras-chave: Fome; território; Programa Bolsa Família.   

 
Abstract: Hunger is universal and no continent escapes its harmful action. The phenomenon 

of hunger is indissociable from the territory, since always the first will take place within the 

second, having no way to discuss hunger without the territory. The objective of this research 

is to make a concise analysis of the social impact of the Zero Hunger Project in Brazil. The 

public policies already developed and put into action, have brought positive results, removed 

families from poverty, street children, prostitution, changing the lives of a generation of 

miserable people, putting them in schools. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão da fome no âmbito acadêmico é pouco abordada, na geografia este 

tema teve amplo debate na década de 1940 com o lançamento do livro “Geografia da fome” 

com Josué de Castro, atualmente o tema está negligenciado. A fome é essencialmente 

geográfica, pois como bem coloca Josué de Castro (2001), a fome é universal e nenhum 

continente escapa de sua ação nefasta. O objetivo da presente pesquisa é fazer uma 

concisa análise do impacto social do Programa Bolsa Família no Brasil.  

Esta pesquisa está fundamentada e organizada a partir das reflexões e das 

considerações derivadas das correspondências, documentos, livros, artigos e manuscritos 

do próprio Josué de Castro, bem como referências bibliográficas existentes sobre a 

Geografia da Fome além de dados governamentais sobre o Programa Bolsa Família, 

estruturando-se em três capítulos.  

Primeiramente, discute-se conceitualmente o território e a fome, buscando uma 

compreensão do conceito de território e como o a fome insere-se no mesmo. Em seguida, 

discute-se o combate a fome no programa fome zero,  enfatizanddo com maiores detalhes o 

Programa Bolsa Família. E pra finalizar apresenta-se uma concisa análise do impacto social 

do programa bolsa família baseado em dados coletados sobre a diminuição da extrema 

pobreza que tem como consequência positiva a diminuição da fome.  

 

1. TERRITÓRIO E A FOME: UMA LACÔNICA DISCUSSÃO TEÓRICA.  

 

Conhecemos a fome, estamos habituados à fome: sentimos fome duas, três vezes 

por dia. Não há nada mais frequente, mais constante, mais presente em nossas vidas do 

que a fome – e, ao mesmo tempo, para a maioria de nós, nada mais distante do que a fome 

verdadeira (CAPARRÓS, 2016). Com as palavras de Caparrós, nota-se as diferentes formas 

de entender a fome, e as diferentes incorporações da fome. 

O fenômeno da fome é criado pelo homem para que possa gerar uma economia 

que visa somente ao capital e não a necessidade de quem precisa, afirma Josué de Castro. 

“Dividindo a sociedade entre os que não comem e não dormem porque tem fome e os que 

comem, mas não dormem com medo dos que têm fome” (CASTRO, 2003 p. 13). 

O fenômeno da fome é indissociável do território, pois sempre a primeira ocorrerá 

dentro da segunda, não tendo como ser discutida a fome sem o território. Compreender o 

fenômeno da fome é algo complexo e doloroso. A fome está intrínseca no território, para 
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tanto, vê-se uma necessidade de realizar uma breve abordagem correlacionando os dois 

conceitos.  

Sabendo-se o que é território, pode se observar a formação do território político, 

que se dá através de intensas relações de poder, onde o território é controlado. Haesbaert 

(2004), traz em sua obra as três vertentes de território, a primeira vertente política, a 

segunda vertente cultural e a terceira vertente econômica. Sendo a vertente política a mais 

difundida, pois através dela é que se evidencia a apropriação do território por fronteiras, uma 

vez que o espaço é delimitado e controlado por um poder político de um Estado. 

Uma vez que discutir a fome geograficamente, significa abordar também o uso do 

território pela produção, pelas possibilidades de produzir os alimentos e principalmente a 

distribuição destes para aqueles que encontram-se passando fome. Expressa claramente a 

relação de poder que um indivíduo possui sobre o outro. 

Quando o objeto de pesquisa é a fome as quatro vertentes básicas do conceito de 

território proposto por Haesbaert (2004, p. 40) são as que mais se aproximam da realidade:   

1. natural – seja no sentido de sua vinculação com o comportamento dos 
animais, (o território restringido ao mundo animal ou entendido dentro de um 
comportamento “natural” dos homens), seja na relação sociedade com a 
natureza (o território humano definido a partir da relação com a dinâmica – 
ou mesmo o “poder” – natural do mundo).    
2. política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-politica 
(relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a 
mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 
controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria 
das vezes – mas não exclusivamente – relacionado ao poder político de 
Estado.   
3. cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a 
dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, 
como o produto em relação ao seu espaço vivido.   
4. econômica: menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações 
econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate 
entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão 
“territorial” do trabalho, por exemplo. 

 

Para Milton Santos (2002) fenômeno da fome por ser algo que incide num território, 

pode ser caracterizado pelas três vertentes já citadas, mas principalmente pela vertente 

política e vertente econômica, pois a fome é uma questão nacional e não apenas individual, 

é de responsabilidade de toda sociedade e dos governos, nas suas esferas Federal, 

Estaduais e Municipais, garantirem os direitos de uma vida digna a população.  

Nota-se que o conceito de território está ligado com o controle administrativo, o 

Poder/poder de determinado espaço, podendo ser um poder jurídico, político, econômico e 

até afetivo.  

Segundo Rogério Haesbaert (2002), a partir do momento em que um determinado 

povo territorializa um espaço, o mesmo fica propicio a uma desterritorialização baseada 
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numa leitura econômica (deslocalização), cartográfica (superação das distancias), “técnico-

informacional” (desmaterialização das conexões), política (superação das fronteiras 

políticas) e cultural (desenraizamento simbólico-cultural). Na verdade, parece claro, são 

processos concomitantes: a economia se multilocaliza, tentando superar o entrave distancia, 

na medida em que se difundem conexões instantâneas que relativizam o controle físico das 

fronteiras políticas, promovendo, assim, certo desenraizamento das pessoas em relação aos 

seus espaços imediatos de vida. Mas o que se vê, na realidade, são relações muito 

complexas. [...] A desterritorialização que ocorre numa escala geográfica geralmente implica 

uma reterritorialização em outra [...] (HAESBAERT, 2002, p.132-3). 

A fome pode desterritorializar milhões de indivíduos, grande parte devido às 

guerras ou a escassez de alimentos por si própria. Uma das consequências de um território 

estar em guerra com outro território é a falta de alimentos. Só a geografia, que considera a 

terra como um todo, e que ensina, a saber, ver os fenômenos que passam em sua 

superfície, a observá-los, agrupá-los e classificá-los, tendo em vista a localização, extensão, 

coordenação e causalidade, - pode orientar o espírito humano na análise do vasto problema 

da alimentação, como um fenômeno ligado, através influências recíprocas, à ação do 

homem, do solo, do clima, da vegetação e do horizonte de trabalho (CASTRO, 1937, p. 25-

26).   

No Brasil foram criadas algumas políticas públicas voltadas para sanar a pobreza, à 

miséria e a fome. Uma delas é o Programa Bolsa Família, que tem como objetivo contribuir 

para a inclusão social de milhões de famílias brasileiras oprimidas pela miséria, com 

expectativa de amenizar a situação de pobreza e da fome. 

 

2. UMA LACÔNICA ANÁLISE DA FOME  E DO IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA.  

 

Josué de Castro apesar de ter escrito seus livros sobre a fome há mais de 

cinquenta anos atrás, mostra-se, atual, significando que a fome mesmo com tantas 

evoluções técnicas e científicas prevalece na sociedade em âmbito mundial. Porém ainda há 

esperança, pois como no Brasil, a criação de políticas públicas voltadas para a população 

carente, corrobora para amenizar a situação caótica em que a mesma se encontra.  

Um dos programas elaborados pelo Projeto Fome Zero é o Bolsa Família (PBF), 

atendendo cerca de 13,8 milhões de famílias em todo o país, contando com o auxílio do 

Cadastro Único, como forma de instrumento de identificação. Atuando em um conjunto 

variado de benefícios, o Bolsa Família atua no alívio das necessidades passando a renda de 
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acordo com as diferentes características de cada família (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 

UMA DÉCADA DE INCLUSÃO E CIDADANIA, 2013). 

O Programa Bolsa Família ou PBF, não surgiu isolado, foi a conglobação de vários 

outros programas, tornando-se um com um objetivo mais amplo.  

A criação do Programa Bolsa Família (PBF) tem origem na unificação de 
outros programas não contributivos, a saber: Bolsa Escola, Cartão 
Alimentação, Auxílio-Gás e Bolsa Alimentação, todos criados no período 
2001- 2003. Ao se constituir o Programa Bolsa Família, não apenas se 
racionalizou o provimento de um mecanismo de transferência de renda na 
sociedade brasileira, como também se consolidou uma forma de benefício 
não vinculado aos riscos inerentes às flutuações do mercado de trabalho, 
uma forma de enfrentar o problema da pobreza para parcela da população 
trabalhadora ou não.  

 
O objetivo principal do Programa Bolsa Família é a contribuição para a inclusão 

social de milhões de famílias brasileiras oprimidas pela miséria, além de estimular um 

acompanhamento do atendimento do público-alvo pelos serviços de saúde e ajudar a 

superar indicadores, que marcavam as trajetórias educacionais das crianças mais pobres: 

altos índices de evasão, repetência e defasagem idade-série. 

Para receber o benefício é necessário um cartão magnético pessoal, a mulher tem 

prioridade na titulação do cartão. Em torno de 93% dos titulares são mulheres, dando-lhes 

um maior poder, ganhando sua autonomia. Pois seria com um instrumento de autonomia e 

“empoderamento” das mulheres. Algo que pode parecer muito simples, mas, faz com que 

essas mulheres tenham mais estímulos para fortalecer o seu papel na família e na 

comunidade, algumas delas antes do benefício não tinham acesso a nenhum recurso e 

viviam numa situação de privação ou dependiam da solidariedade e da caridade da 

comunidade onde moram para se manter ou manter suas famílias. Além de o Projeto Fome 

Zero colaborar com a diminuição da fome, da miséria e da pobreza, agrega uma autoestima 

nas mulheres que recebem.   

 Para combater a fome o Projeto Fome Zero adverte que não basta apenas colocar 

à disposição os alimentos em quantidade e diversidade suficiente para as necessidades da 

população mundial, o problema vai, além disso, é preciso dispor a população o poder de 

comprar para adquirir estes alimentos, e é exatamente isso que o PBF realiza nas 

comunidades mais carentes do Brasil. 

Assim sendo o Governo do Brasil no ano de 2003 tomou algumas medidas cabíveis 

para sair do mapa da fome, criando políticas já estudas nestes escritos, que se divide entre 

aquelas que tratam especificamente do problema do acesso aos alimentos até aquelas que 

estão voltadas para o fornecimento de uma complementação na renda. 
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As medidas adotadas pelo Governo brasileiro vêm diminuindo a fome e a pobreza 

do país gradativamente, a figura 01 ilustra a quantidade de indivíduos por unidades 

federativas que recebem o auxílio das políticas públicas desenvolvidas para o contexto.  

FIGURA 1: Cobertura do Programa Bolsa Família (%) – consecutivamente nos anos de 2003, 2004 e 
2005 Notas: Cobertura = Número de famílias beneficiárias em 2003/2004/2005, dividido pela 

estimativa do nº de pobres obtida da PNAD 2001 e revisada pelo IPEA. 
FONTE: MDS/IBGE/IPEA 

 

A figura 01, mostra claramente que em três anos consecutivos as políticas públicas 

criadas no ano de 2003 atingiram praticamente o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a 

oeste. Chegando até as populações mais carentes do país e ajudando muitas famílias a 

saírem da miséria, consequentemente deixaram de passar fome. 

Alguns dados levam-se a notar que o Programa Fome Zero desenvolve a inclusão 

social, pois o mesmo utiliza do auxílio da educação, do trabalho, do abastecimento 

alimentar, do desenvolvimento social, da saúde, da agricultura familiar e do desenvolvimento 

agrário. Quando bem distribuído pelo município, o benéfico chegará aos mais carentes, 

fazendo-os ter o poder de comprar o que desejam para sanar as suas necessidades 

básicas, e para que o indivíduo receba esse auxilio do governo deve cumprir as exigências 

realizadas pelo Programa, tais como, os filhos terem assiduidade na escola, gestantes 

realizarem o pré-natal corretamente, dentre outros. 

O Brasil Sem Miséria teve como objetivo, para sanar a pobreza e a fome. Em 2011, 

havia 36 milhões de pessoas, beneficiárias do Programa Bolsa Família, que estariam na 

miséria caso sobrevivessem apenas com sua renda familiar. Com o auxílio da Bolsa Família, 

14 milhões de pessoas saíram dessa trágica condição. Porém o número de indivíduos que 

ainda se encontravam abaixo da linha da pobreza era muito alto, e medidas deveriam ser 

tomadas (MDS, 2010 – 2014). 

 Em 2014, a linha de extrema pobreza do Brasil Sem Miséria e a do Bolsa Família 

foram reajustadas para R$ 77 mensais por pessoa, com impacto nos valores dos benefícios. 
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Reforçando para que a maioria dos beneficiários do Programa mantenha-se acima da linha 

da pobreza (MDS, 2010 – 2014). Restando o desafio de alcançar as famílias ainda invisíveis 

aos olhos do poder público, de modo a conhecê-las e assisti-las, para realizar a inclusão das 

mesmas no Cadastro Único, no Bolsa Família e em outros programas que possam ajudá-las 

a melhorar suas vidas. 

Desde que se deu início as transferências do Bolsa Família, teve um aumento em 

real significativo dos beneficiários, como pode ser observado no gráfico 01. Em 2003 as 

transferências chegavam a 3,6 de famílias beneficiadas, movimento 4,22 bilhões de reais de 

despesa para o governo, após 11 anos, esses números aumentaram praticamente 60%, no 

ano de 2014, o número de famílias beneficiadas passou para 14,1% movimentando 24,7 

bilhões de reais de despesa para o governo.  

GRÁFICO 01: Aumento de famílias e no valor das transferências entre 2010 e 2014. 
FONTE: MDS, 2011 - 2014 

 

O gráfico 02, apresenta a taxa de extrema pobreza em porcentagem, esclarecendo 

como a mesma está presente antes, durante e após o Brasil Sem Miséria. É notável que a 

idade mais atingida com a extrema pobreza antes do Programa, era a de 0 a 18 anos, 

sofrendo oscilações até o indivíduo de 70 anos, quando foi aplicado o Brasil Sem Miséria, as 

idades mais afetadas prevaleceram, porém com um número menor de indivíduos na 

extrema pobreza, após algum tempo de o Programa estar em vigor, especificamente no ano 

de 2013, o número de indivíduos encontrava-se na linha da extrema pobreza diminuiu mais 

do que a metade em 2 anos. 
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GRÁFICO 02: Redução da extrema pobreza em todas as faixas etárias, especialmente entre crianças 
e adolescentes. 

FONTE: DISOC/IPEA. Elaborado a partir da PNAD/IBGE de 2011 
 

Os dados já apresentados até o momento exibem como o os projetos do Brasil Sem 

Miséria retirou famílias da extrema pobreza. Próximo gráfico (gráfico 03), tem por objetivo 

evidenciar as famílias que eram extremamente pobres e que foram incluídas no Cadastro 

Único e no Bolsa Família.  

A meta para o ano de 2014 era de 1,5 milhões de famílias beneficiadas. No ano de 

2011 o Programa conseguiu atingir 407 mil famílias, sendo que possuía uma meta de 320 

mil famílias, no ano seguinte 794 mil, e a meta era de 640 mil famílias, em 2013 a meta era 

de 800 mil famílias e atingiram 1,03 milhões de famílias, até meados do mês de abril de 

2014 eram 1,22 milhões de famílias.  

 

GRÁFICO 03: Famílias que eram extremamente pobres incluídas no Cadastro Único e 
recebendo o Bolsa Família. 

FONTE: Cadastro Único e folha de pagamento do Bolsa Família, (2011 – 2014). 

 

O Projeto Fome Zero desenvolveu também outras políticas públicas em prol da 

população com baixa renda, como ações de intermediação pública de mão-de-obra, de 

economia solidária e de apoio ao microcrédito e ao empreendedorismo individual. Como o 

Pronatec/BSM, um programa custeado com recursos federais, onde os cursos são 

ministrados por Sistema S, Institutos Federais e redes estaduais, sendo cursos adequados 

ao público de baixa renda e baixa escolaridade.  
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Para efetivar a matricula em um desses cursos é necessário ter a partir de 16 anos 

de idade e estar cadastrado ou em processo de cadastramento no CadÚnico, mesmo que o 

candidato não seja beneficiário do Programa Bolsa Família ou do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Qualquer membro da família inscrita no CadÚnico poderá participar do 

Pronatec/BSM, não havendo limite por família.  

Os cursos ofertados pelo Pronatec são: Auxiliar administrativo, operador de 

computador, eletricista instalador predial de baixa tensão, costureiro (a), manicure e 

pedicure, recepcionista, pedreiro de alvenaria, vendedor, auxiliar de recursos humanos, 

almoxarife, cuidador de idosos, entre outros.  

GRÁFICO 04: Matrículas em cursos de qualificação profissional. 
FONTE: SISTEC/MEC, 30 de maio de 2014. 

 

O gráfico 4 apresenta o número de matriculas realizado no ano de 2014 em cursos 

profissionalizantes. Independentemente de o gráfico não trazer, segundo o SISTEC/MEC, 

68% das inscrições efetivadas é de mulheres, e em torno de 50% dos inscritos têm entre 18 

e 29 anos.  

FIGURA 02: Famílias de extrativistas, assentados e ribeirinhos beneficiadas para continuar 
produzindo e conservando o meio ambiente. 

FONTE: MMA, ICMBio, Incra e SPU, maio de 2014. 
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A Transferência de renda contribui também para erradicar a miséria da população 

que encontra-se em áreas de reservas extrativistas ou em áreas de conservação ambiental. 

Os beneficiários assumem compromissos para a conservação do meio ambiente. É evidente 

que em todos os biomas brasileiros possuem beneficiários do bolsa verde3, como mostra a 

figura 02. A ajuda governamental está presente em vários setores de desenvolvimento, não 

dando apenas “o peixe para comer, mas também a vara para pescar”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento social da Nação tem como compromisso a liberdade da 

população. Samuel Beckett, em seu livro Worstward Ho, profere “Tente de novo. Falhe de 

novo”. Falhe melhor. Essas palavras devem servir como base para qualquer governo que 

tem por ambição acabar com a fome e a miséria em seu território, pois mesmo que haja 

falhas nas políticas criadas para fins de desenvolvimento social, o mesmo deve se levantar 

e fazer melhor e assim, por conseguinte.    

As políticas públicas discutidas na presente pesquisa foram criadas para beneficiar 

a sociedade que sofre com o fenômeno da fome. Quando o Projeto Fme Zero foi colocado 

em prática, o objetivo era atingir as esferas em âmbito rural e urbano, em pequena e em 

grande escala. Para que todos pudessem ter a oportunidade de uma vida digna, sem fome, 

sem miséria.  

Realizou assim, a inclusão produtiva urbana, aproveitando a disposição do público 

do Projeto Fome Zero para o trabalho e promovendo a melhora da sua inserção no 

mercado, seja por meio do trabalho assalariado, autônomo ou associado. Qualificação 

profissional, intermediação de mão de obra, incentivo e apoio ao empreendedorismo e à 

organização coletiva de empreendimentos solidários são algumas das políticas de inclusão 

produtiva urbana. Ofereceu a qualificação da mão de obra - Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego – com cursos gratuitos e de qualificação profissional para o 

público de baixa renda.  

 O Bolsa Família atinge muito mais de 8 milhões de família brasileiras, por 

conseguinte são mais crianças em salas de aula, tendo frequência regular, e gestantes 

sendo acompanhadas durante toda a gestação. Houve um aumento inegável nas escolas 

indígenas e quilombolas.    

A criação de cisternas no Semi-árido, restaurantes populares, bancos de 

alimentação, hortas comunitárias, distribuição de cestas de alimentação. O PRONAF que 

                                                 
3 Programa que concede um benefício financeiro a cada três meses às famílias extremamente pobres 

que vivem em áreas de reservas extrativistas ou em áreas de conservação ambiental (MDS, 2016). 
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ajudou e ajudam milhões pequenos agricultores, que passaram a ter acesso a crédito, 

seguro da agricultura família, programas do leite.  

Benefícios estes que não foram criados para a sociedade classe média alta, e sim a 

população que encontra-se a margem da sociedade. Pode-se dizer com convicção de que 

mesmo com falhas, deu certo, o Brasil segundo a ONU e a FAO, saiu do mapa mundial da 

fome em 2014.  

A FAO considerou dois períodos distintos para analisar a subalimentação no 

mundo: de 2002 a 2013 e de 1990 a 2014. Segundo os dados analisados, entre 2002 e 

2013, caiu em 82% a população de brasileiros em situação de subalimentação. A 

organização aponta também que, entre 1990 e 2014, o percentual de queda foi de 84,7%. 

O relatório mostra que o Indicador de Prevalência de Subalimentação, medida empregada 

pela FAO há 50 anos para dimensionar e acompanhar a fome em nível internacional atingiu 

no Brasil nível menor que 5%, abaixo do qual a organização considera que um país superou 

o problema da fome. 

Novo relatório sobre o Estado da Insegurança Alimentar no mundo destacou que o 

Brasil tirou milhões de pessoas do mapa da fome não apenas por conta dos programas de 

transferência de renda. Fatores como fortalecimento do poder aquisitivo das mulheres e a 

melhoria da renda dos mais pobres também contribuíram para que país tivesse menos de 

5% de sua população em situação de subnutrição. 

O desenvolvimento social do Brasil teve um grande progresso nos últimos anos, 

porém ainda há muito trabalho a ser feito em um país de corruptos. Nos dias atuais o 

Programa Bolsa Família encontra-se com dificuldades, devido ao novo presidente da 

República, que prefere beneficiar juízes, senadores, governadores e sua cúpula em geral, 

do que beneficiar aquele que não tem com o que se alimentar no dia-a-dia. Existe uma 

grande probabilidade que haverá um corte significativos nas bolsas do Programa Bolsa 

Família.  

O fenômeno da fome, seja ela nas suas diferentes incorporações, ocorre 

indissociavelmente de um território. No interior deste território irá acontecer as relações de 

poder – político, cultural, econômicas, ambientais – acarretando os dominantes e os 

dominados. Sabe-se que no Brasil, as políticas públicas  tem por objetivo combater a fome e 

a pobreza extrema. Estas foram criadas para a população marginalizada, e tem 

demonstrado resultados positivos até o momento.  

Para tanto questona-se A sociedade atual encontra-se cada vez mais tecnológica e 

moderna, em pouco tempo, com auxílio da internet e de outros recursos tecnológicos 

principalmente na área agrícola, podemos produzir mais em um curto espaço de tempo. 

Porém ainda não se consegue solucionar o problema da fome. Será por falta de comida? 
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Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Desigualdade entre as classes sociais? Ou má distribuição de renda? Soluções para acabar 

com a fome, existem? Será que essa evolução é o progresso? Ou será o regresso? 
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