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Resumo: Essa investigação, ainda em fase de elaboração, tem o propósito de identificar e 

mapear as políticas públicas para erradicação da fome e da miséria no município de Itatiba do 

Sul- RS, para uma posterior análise do impacto efetivo das mesmas. Utilizamos dos 

pressupostos da pesquisa bibliográfica e documental, tomando como referência dados 

disponibilizados pelo poder público que, até o momento sinalizam uma modificação positiva 

no perfil da população de Itatiba do Sul - RS. 

 

 

 

“O destino das nações depende daquilo e de como as pessoas se 

alimentam” (Brillat-Savarin, 1825). 

 

 

  

A assertiva formulada por Saverin reitera a discussão de que a soberania de 

uma nação corre o risco de fragilizar-se na medida em que ela não assegura à sua população 

alimentos em quantidade e qualidade suficientes. No entanto, convivemos em uma condição 

de paradoxo, em que as condições territoriais e climáticas do Brasil são amplamente 

favoráveis à produção de alimentos, o que coloca o país em destaque mundial nesse setor. 

Mas, o grande potencial produtivo ainda não é refletido na capacidade do governo e da 

sociedade de erradicar a miséria e prover uma alimentação mínima a toda sua população. 

As políticas de redistribuição de renda e proteção social disponibilizadas ao 

longo dos últimos anos por parte de União, estados e municípios somadas às ações de 

organizações da sociedade civil evitam que hoje o País se encontre em um cenário ainda mais 

trágico de miséria e fome. De todas as mazelas causadas pela pobreza extrema, a fome é uma 

das mais perversas. Apesar do crescimento rápido da economia mundial, sobrevivem velhos 

problemas ao lado de novos. A persistência da pobreza e de necessidades essenciais, fomes 
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coletivas e fome crônica, violação de liberdades políticas elementares e de liberdades formais 

básicas, ampla negligência diante dos interesses e da condição de diversos grupos sociais, 

além de ameaças ambientais são rotineiras. 

 A partir do contexto antes descrito, o objetivo deste trabalho é descrever sobre 

a erradicação da miséria e da fome, identificando as ações e as políticas implementadas ao 

longo do tempo para o atendimento da meta estabelecida para Brasil, levando em 

consideração as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, pelo Estado do Rio Grande do 

Sul no município de Itatiba no Sul – RS. Informamos ainda que esse trabalho encontra-se em 

faze de elaboração, sendo os resultados aqui apontados ainda provisórios. A presente 

investigação tem como pressupostos os fundamentos da pesquisa bibliográfica e documental, 

devendo incorporar na continuação dos estudos pesquisa de campo, com a realização de 

entrevistas. 

 

Ações Estatais para Enfrentar a Fome e a Miséria 

 

O Brasil tem realizado importantes avanços no campo da segurança alimentar e 

nutricional desde 2003, quando foi lançado o Programa Fome Zero. Ao eleger como 

prioridade o combate à fome e à pobreza, o Governo Federal fortaleceu e criou políticas 

públicas que se mostraram efetivas para a melhoria das condições sociais e de alimentação 

dos grupos sociais mais vulneráveis. Igualmente importante foi o processo de 

institucionalização desta política, que se inicia com a promulgação da Lei nº 11.346/2006, a 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), que criou o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e estabeleceu as bases para a construção da 

Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Este processo realiza-se 

por meio da adoção de mecanismos de participação social, com a retomada do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a criação dos Conselhos 

Estaduais e Municipais congêneres, possuindo como base e vetor a realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA). É importante ressaltar que, em 2011, foi lançado 

o Plano Brasil Sem Miséria, que reforça o compromisso de erradicação da fome e da miséria 

no nosso país e mantém uma estreita ligação com este Plano (BRASIL, 2008). 

No Brasil, o objetivo já foi cumprido de reduzir pela metade o número de 

pessoas vivendo em extrema pobreza até 2015: de 25,6% da população em 1990 para 4,8% 

em 2008. Mesmo assim, 8,9 milhões de brasileiros ainda possuíam renda domiciliar inferior a 

US$ 1,25 por dia até o ano de 2008 (PNUD, 2008).  



 Segundo Kupfer (2010), o relatório da FAO destaca que a fome resiste no mundo, 

mesmo com o crescimento econômico e com uma relativa baixa nos preços dos alimentos. A 

conclusão do órgão da ONU é que a fome é um problema estrutural que exige, para sua 

solução, além do crescimento econômico, ações afirmativas e específicas.  

 Para contextualizar essas ações no cenário local, utilizamos como recorte espacial para 

a investigação, o município de Itatiba do Sul, localizado na porção Norte do Estado do Rio 

Grande Sul, na divisa com o Estado de Santa Catariana, fazendo parte da grande Região do 

Alto Uruguai. Conforme dados do Censo – 2010, a população era de 4.171 habitantes, e em 

2012 a estimativa foi de 4.008 habitantes. A partir dos dados apontados, ocorreu um 

decréscimo de 2,28% com relação a 2010. Com relação aos indicadores, o IDH
5
 em 2010 foi 

de 41,45%. Com base neste índice de desenvolvimento humano, Itatiba do Sul apresenta 

baixos índices de qualidade de vida. Já o índice Gini
6
 (2010), foi de 0,62 (ODM, 2013). 

Apontamos ainda que o município de Itatiba do Sul, a população tem significativa 

desigualdades em sua renda, pois enquanto uma pequena parcela da população possui uma 

renda elevada, a maior parte da população possui uma renda baixa. Isso é reflexo, da baixa 

produtividade agropecuária, do reduzido saneamento básico, falta de saúde preventiva,  

reduzidas oportunidades de emprego no município, ausência de infraestrutura, dentre outros 

problemas.  

No município de Itatiba do Sul, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 52,3%; para alcançar a meta de 

redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 17,8%  da população nessa situação(ODM, 

2013). 

Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi 

somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de 

moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita 

até R$ 140,00. Se este valor é inferior a R$ 70,00 estamos diante da situação de indigência. 

No Estado, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 

140,00 caiu de 16,0%, em 2000, para 7,2% em 2010. A participação dos 20% mais pobres da 
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população na renda passou de 3,2%, em 1991, para 3,3%, em 2000, reduzindo sensivelmente 

os níveis de desigualdade. Em 2000, a participação dos 20% mais ricos era de 55,6% sendo 17 

vezes superior à dos 20% mais pobres (ODM, 2013). 

Decorrente deste cenário, o Brasil nos últimos anos apresentou um conjunto 

expressivo de programas e ações relacionados à segurança alimentar e nutricional criados pelo 

Governo Federal para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com 

dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança 

alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população 

mais vulnerável à fome.  

Levando em consideração a estratégia adotada pelo país, é possível afirmar que 

a mesma vai ao encontro da tese do economista Amartya Sen (2000). Segundo esse estudioso, 

a fome precisa ser enfrentada com políticas econômicas que ofereçam crescimento e 

oportunidades sociais às populações carentes de forma que mais pessoas possam ter renda, 

poder de compra e chances reais de desenvolvimento humano.  

Diante disso, o primeiro programa instituído pelo Governo Federal para 

combate a miséria e fome, o Fome Zero, está estruturado em quatro eixos articuladores, 

abrangendo o acesso aos alimentos, o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de 

renda e a mobilização e controle social (BRASIL, 2013). 

O eixo de Acesso aos Alimentos, é formado por programas e ações de 

transferência de renda, alimentação, nutrição, acesso à informação e educação, aos quais se 

podem elencar, o programa Bolsa Família, que é considerado o carro-chefe do Fome Zero, 

pois é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, 

com renda familiar per capita de até R$ 120 mensais, que busca articular a transferência do 

benefício financeiro com o acesso aos direitos sociais básicos: saúde, alimentação, educação e 

assistência social. 

Junto à Fome Zero foi instituído o Programa de Alimentação Escolar (PNAE); 

os trabalhos com grupos específicos na geração de alimentos; com o banco de alimentos; com 

a educação alimentar, nutricional para o consumo de alimentos; campanhas educativas e 

demonstração de alimentação saudável e a promoção de hábitos saudáveis; a construção de 

cisternas para o abastecimento humano; a criação de restaurantes populares; do 

desenvolvimento de hortas comunitárias; a institucionalização do sistema de vigilância 

alimentar e nutricional (SISVAN); a distribuição de vitamina A (Vitamina A) e de ferro 

(Saúde de Ferro), além do atendimento dos povos indígenas com programas educacionais 

sobre alimentação saudável, são algumas das proposições desse programa. 



O segundo eixo trata do Fortalecimento da Agricultura Familiar, no qual 

propõe ações específicas na agricultura familiar promovendo a geração de renda no campo e o 

aumento da produção de alimentos para o consumo, através do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que valoriza e divulga a agricultura 

familiar como a atividade econômica fundamental para o desenvolvimento socioeconômico 

do meio rural; programa de garantia-safra; criação do seguro da agricultura familiar; 

programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar (PAA), entre outras ações. 

O terceiro eixo priorizou a Geração de Renda incentivando a economia 

solidária e desenvolvendo ações de qualificação da população de baixa renda no sentido de 

contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho. Uma das principais ações é a 

qualificação social e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de 

promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade; divulgação da 

economia solidária e inclusão produtiva; criação do consórcio de segurança alimentar e 

desenvolvimento local (CONSAD); organização produtiva de comunidades e a destinação de 

microcrédito produtivo orientado. 

O quarto eixo de Articulação, Mobilização e Controle Social, tem como 

propósito estimular a sociedade a firmar parcerias com o governo federal para a realização de 

campanhas de combate à fome e de segurança alimentar e nutricional, através das Casas das 

Famílias - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); mobilização social e educação 

cidadã; capacitação de agentes públicos e sociais;  realização de mutirões e doações;  

estabelecimento de parcerias com empresas e entidades, além do controle social nas áreas de 

maior vulnerabilidade.  

Com relação à implementação do programa federal Fome Zero, no município 

de Itatiba do Sul, aproximadamente 327 famílias recebem mensalmente recursos financeiros 

através do Bolsa Família, número que tende a variar em decorrência do número de filhos. 

Observa-se também que entre essas famílias, 210 são famílias rurais.  

No combate a extrema pobreza, as famílias deste município recebem uma cesta 

de produtos alimentícios provenientes das propriedades rurais do município, através do PAA, 

sendo que esses mesmos agricultores familiares fornecem a merenda escolar a todas as 

escolas municipais e estudais na cidade, através da institucionalização do PNAE. Além disso, 

80% das propriedades rurais (751 unidades de produção) do município são constituídas por 

agricultores familiares que acessam os recursos do PRONAF e são auxiliados pelo seguro da 

agricultura familiar no caso de intempéries climáticas.  



No município o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) atua na 

mobilização e controle social nas áreas de maior vulnerabilidade econômica e social, atuando 

em grupos específicos para tratar de questões referentes a violência, alcoolismo, depressão, 

dentre outros problemas. No entanto, é oportuno salientar que no município de Itatiba do Sul, 

ainda não foi implementada a política de educação alimentar e nutricional para o consumo de 

alimentos saudáveis, tendo em vista o número de famílias em extrema pobreza. Além disso, 

não são desenvolvidas ações de inserção das famílias carentes da zona urbana ao mercado de 

trabalho, através de ações de qualificação social e profissional, agregada a falta de estímulo e 

busca pelo aumento de escolaridade e a inexistência de organização produtiva nas 

comunidades carentes.  

Além da continuidade dos programas citados foi instituído, em 2011, o 

programa Brasil Sem Miséria que constitui um conjunto de ações que envolvem a criação de 

novos programas e a ampliação de iniciativas já existentes, em uma parceria com estados, 

municípios, empresas públicas e privadas, além de organizações da sociedade civil, pelas 

quais o Governo Federal pretende incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas 

pelo forte crescimento econômico brasileiro (BRASIL, 2013, b). 

O objetivo do programa é elevar a renda e as condições de bem-estar da 

população. As famílias extremamente pobres que ainda não são atendidas deverão ser 

identificadas e incluídas de forma integrada nos mais diversos programas de acordo com as 

suas necessidades. O plano é composto por três eixos: garantia de renda; acesso a serviços; e 

inclusão produtiva urbana e rural.  

O primeiro eixo trata da Garantia de Renda, que tem por objetivo ampliar o 

acesso de famílias extremamente pobres a programas de transferência de renda, como o 

Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

No eixo do Acesso a Serviços Públicos, pretende-se ampliar o acesso a 

serviços públicos de qualidade, tais como cursos de alfabetização, educação integral, emissão 

de documentos de identificação, assistência social (CRAS e CREAS), segurança alimentar e 

nutricional (Cozinhas Comunitárias e Restaurantes Populares), exames oftalmológicos, 

tratamento dentário, ampliação de equipamentos de saúde como as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e combate às chamadas doenças negligenciadas que afetam mais 

significativamente os mais pobres. Nesse eixo, foram criados alguns programas como: Minha 

Casa Minha Vida; Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR); distribuição de 

medicamentos – Farmácia Popular; Programa Mais Educação, Programa Brasil Alfabetizado; 



Rede de Proteção Social; Programa Brasil Sorridente; Programa Olhar Brasil; Rede Cegonha; 

Brasil Carinhoso; Programa de Erradicação do trabalho Infantil (PETI), entre outros. 

O eixo de Inclusão Produtiva foi estruturado em duas dimensões: uma para o 

meio urbano e outra para o rural, levando em consideração as realidades diversas. A 

promoção da inclusão produtiva nas cidades se dá a partir da geração de ocupação e renda. 

Para isso, são ofertados cursos de qualificação profissional e capacitação sintonizados com a 

vocação econômica de cada região, com destaque para o PRONATEC. O eixo também conta 

com a ampliação da política de microcrédito (Programa CRESCER), Programa Mulheres Mil 

e com a promoção de ações de incentivo ao microempreendedorismo e à Economia Popular e 

Solidária. 

Já na promoção da Inclusão Produtiva no Campo, a prioridade é aumentar a 

produção dos agricultores mais pobres através de orientação e acompanhamento técnico, 

transferência de recursos, oferta de insumos e água, proporcionando segurança alimentar e 

estimulando a produção para a comercialização. As principais ações são: Programa Água Para 

Todos, Luz Para Todos, assistência técnica especializada (ATER), Fomento e Oferta de 

Sementes, Compras Públicas e Privadas, Bolsa Verde; e PRONATEC campo.  

Com relação à implementação do Programa Brasil Sem Miséria, o município 

de Itatiba do Sul, foi selecionado juntamente com 69 municípios do Estado do Rio Grande do 

Sul (EMATER, 2012), para desenvolver esse projeto em parceria com a Emater/Ascar. Este 

programa prevê, dentre as suas ações, o projeto de inclusão produtiva na área rural, que 

repassa R$ 2.400,00 à 50 famílias selecionadas. O programa desenvolve ações de qualificação 

técnica e social às famílias em extrema pobreza, ou seja, famílias que possuem uma renda per 

capita até R$ 70,00 mensais.  

O projeto está em fase de desenvolvimento no município, com a realização de 

visitas técnicas às propriedades, elaborando um diagnóstico situacional da mesma, além da 

proposição de um projeto produtivo em conjunto com a família, que visa atender a geração de 

alimentos de autoconsumo (hortas domésticas, criação de aves, produção de ovos, pomares 

domésticos, produção de mudas de flores e hortaliças, etc.). 

 Além disso, o projeto de inclusão produtiva prevê visitas de monitoramento da 

aplicação dos recursos financeiros. Neste mesmo programa o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, criou o programa de RS MAIS IGUAL, que repassa às famílias contempladas 

pelo projeto produtivo, R$ 50,00 mensais, além de ações de sensibilização sobre educação 

ambiental, qualidade de vida, e inclusão produtiva.  



No município as ações dos programas Rede Cegonha, Brasil Carinhoso, 

Farmácia Popular, Mais Educação, Pronatec Campo e o Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR), estão sendo desenvolvidos com grande aceitabilidade e acesso pela população 

de Itatiba do Sul.   

Decorrente do cenário apresentado, um dos maiores desafios atualmente é 

consolidar os avanços, alcançar metas sociais e, sobretudo, garantir que todos os grupos 

vulneráveis continuem sendo identificados, possibilitando focar as ações e proporcionar aos 

mais necessitados a ‘travessia’ para a inclusão social, ou seja, aliando crescimento econômico 

com inclusão, justiça social e distribuição de renda, reiterando as afirmações de Sen no 

sentido que o desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão das liberdades. 

Esse modelo contrasta com visões mais restritas, como as que identificam desenvolvimento 

com crescimento do PIB, aumento da renda per capita, industrialização, avanço tecnológico 

ou modernização. É inegável que esses elementos são importantíssimos como meios de 

expandir as liberdades, mas essas liberdades são essencialmente determinadas por saúde, 

educação e direitos civis para a totalidade da população (SEN, 2000, p. 52). 

Sachs (2002) apresenta argumentos que complementam essa discussão, 

apontando que não há desenvolvimento sem esforços coordenados para redução da pobreza, 

inclusão social e políticas públicas específicas e eficazes, que de fato cheguem ao seu público 

beneficiário. Nesse sentido, o desafio consiste em formular políticas públicas que permitam, 

além do crescimento da economia, a distribuição mais equitativa da renda e o pleno 

funcionamento da democracia. 

Para atingir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (PNUD, 2008) de 

reduzir a fome será necessário  melhorar a distribuição e aumentar a produção de alimentos, 

além disso, dever-se-á utilizar racionalmente os recursos ambientais, de tal sorte que as novas 

políticas e tecnologias para aumentar a produtividade também deverão proteger os  diferentes 

ecossistemas.  

Sendo assim, com base nos programas em desenvolvimento pelo Estado 

brasileiro no combate a fome e a miséria, percebe-se que o país avançou, principalmente na 

transferência de renda, de acesso à educação e promoção da agricultura familiar. O município 

de Itatiba do Sul, através dessas ações, nos próximos anos tem como meta a garantia do 

desenvolvimento endógeno a partir da mobilização das famílias e a ampliação de ações que 

criem condições de desenvolvimento econômico, social e ambiental, mas principalmente 

reduzindo a disparidade do coeficiente Gini e aumentando o IDH local.  



Mesmo diante desse cenário - a priori - sinalizando positividades, é preciso 

destacar que ainda estamos  bastante distantes de um padrão de desenvolvimento efetivamente 

justo e equânime, que possa  não necessitar da expressiva proteção estatal. 
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