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FOME ZERO:  
a mobilização social visando o combate à fome e a pobreza no Brasil 

 

Maria do Socorro Sousa de Araújo* 
 

 
RESUMO 

 
O texto aborda a proposta de mobilização social do Fome Zero visando 
identificar as estratégias para obtenção da participação da sociedade civil na 
proposição de combate à fome e à pobreza no Brasil.  
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ABSTRACT 
 
The text approaches the proposal of social mobilization of Hunger Zero 
aiming to identify the strategies for attainment of participation of the 
civil society in the proposal of combat to the hunger and the poverty in 
Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Fome Zero, apesar de ser denominado como  Programa é na verdade uma 

estratégia que reúne um conjunto de políticas públicas e de programas com o objetivo de 

combater à fome,a pobreza e assegurar o direito à segurança alimentar de qualidade no 

Brasil, pelo Governo de Luis Inácio Lula da Silva. As proposições do Fome Zero, conforme 

destacado na Apresentação do projeto”Uma Proposta de Política de Segurança Alimentar: 

Projeto Fome Zero” estão expressas no aspecto de que: 

 
[...] o eixo central do Projeto Fome Zero está na conjugação adequada entre as 
chamadas políticas estruturais – voltadas à redistribuição da renda, crescimento da 
produção, geração de empregos, reforma agrária, entre outros – e as intervenções 
de ordem emergencial, muitas vezes chamadas de políticas compensatórias.” 
(INSTITUTO CIDADANIA, 2002, p.5). 

 

Visando garantir a segurança alimentar o projeto enuncia a necessidade de 

mudanças que envolvam os aspectos econômicos, sociais e políticos na sociedade 

brasileira objetivando quebrar o ciclo de pobreza e fome existente no país. Nessa 

perspectiva o aspecto central da proposta está na conjugação entre as políticas 

emergenciais, e mais três outros tipos de políticas; estruturais,específicas e locais. 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2002, p.84).  
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Conforme Moura (2004, p. 20) o Fome Zero está alicerçado em três eixos:  

aplicação de políticas públicas (ações do governo); construção participativa de políticas  de 

segurança alimentar e nutricional (Conselho de Segurança Alimentar – CONSEA); e mutirão 

contra a fome (mobilização da sociedade e do Governo). 

Na perspectiva de realização do mutirão contra a fome o Governo de Luis Inácio 

Lula da Silva conclama os diversos segmentos da sociedade brasileira a participar do Fome 

Zero. Nesse sentido,  Moura (2004, p.20) enfatiza que para atuar junto à sociedade civil 

organizada o governo de Luis Inácio Lula da Silva criou o setor de mobilização social do 

Fome Zero, diretamente ligado à Presidência da República, inicialmente coordenado por 

Frei Betto e Oded Grajew e atualmente coordenado por Selvino Heck1. 

Apesar de está diretamente ligado à Presidência da República o setor de 

mobilização social possui uma estrutura que não se confunde com a estrutura do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS2. A intenção seria o de canalizar e 

potencializar as iniciativas de mobilização social da sociedade civil organizada.  (MOURA, 

2004, p.20). 

Com o objetivo de analisar a proposta de mobilização social do Fome Zero  

realizei uma pesquisa durante o período de agosto a dezembro de 2004, no sentido de  

identificar, entre outros, os seguintes pontos: Qual a concepção de mobilização social 

utilizada pelo setor de mobilização social do Fome Zero? Quais as estratégias de 

mobilização social utilizadas pelo setor de mobilização social do Fome Zero?  

A pesquisa faz parte de um trabalho de investigação mais ampla onde analiso as 

representações da solidariedade expressas na proposta de mobilização social do Fome 

Zero3. 

Para desenvolvimento do presente estudo foram adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos: levantamento e análise de publicações, documentos e 

relatórios, em nível nacional e local, elaborados pelo setor de mobilização social; realização 

de  observação participante nas reuniões, encontros estaduais e demais atividades de 

mobilização social realizadas durante o ano de 2004 no Maranhão, visando identificar as 

propostas e práticas de mobilização social; realização de observação participante nas 

reuniões, encontros estaduais, oficinas e demais atividades de mobilização social que foram 

                                                 
1 Frei Betto é Padre Dominicano. Passou dois anos no cargo de assessor especial da Presidência da República e 
coordenador do setor de mobilização social do Fome Zero, cargos atualmente assumido por Selvino Heck, 
educador, ex-membro da equipe nacional de educação cidadã do Fome Zero. Oded Grajew realiza a mobilização 
junto ao setor empresarial. 
2 Em janeiro de 2004, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva criou o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), que passou a acumular as atribuições do Ministério Extraordinário da Segurança 
Alimentar do Ministério da Assistência Social e da Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família.  
3 A esse respeito ver: ARAÚJO, Maria do Socorro Sousa de. Fome Zero: “O Brasil que come ajudando o 
Brasil que tem fome” - a solidariedade como estratégia de combate à fome e a pobreza pelo Estado brasileiro. 
Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas como requisito para 
elaboração de Tese de Doutoramento. São Luis. Universidade Federal do Maranhão, 2004. 
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realizadas durante o ano de 2004 em dezesseis (16) municípios maranhenses abarcados 

por ações e programas do  Fome Zero.  
 

2 FOME ZERO: as estratégias de mobilização social. 

 

Para a realização de um mutirão contra a fome, a proposta do Fome Zero 

enfatiza a necessidade de mobilização social através da articulação entre a sociedade civil 

organizada e o Estado. 

Nessa perspectiva o projeto propõe o estabelecimento de parcerias entre o 

Governo e a sociedade civil (INSTITUTO CIDADANIA, 2002, p.93). As ações parceiras dar-

se-iam através das fontes de financiamentos dos projetos, que são em parte proveniente 

dos recursos alocados e geridos pelo orçamento próprio do governo em nível federal, e em 

parte financiado através das doações de pessoas físicas e jurídicas. Assim, desde o 

lançamento da proposta estão sendo veiculados diferentes apelos à solidariedade através 

de campanhas publicitárias em nível nacional visando o estímulo às doações. 

A proposta contempla alguns canais de participação da sociedade civil, quais 

sejam: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, que traça as 

diretrizes da política de segurança alimentar e nutricional do Governo Federal. Tem caráter 

consultivo, e é composto por representantes da sociedade civil organizada e personalidades 

(2/3) dos membros, e representantes do Governo Federal (1/3); Cada estado possui o 

CONSEA, e cada município deverá ter também um CONSEA; Comitê Fome Zero (antigo 

Comitê Gestor), tem a função de fiscalizar junto com o poder público municipal, estadual e 

federal a execução dos programas de transferência de renda e contribuir para a melhoria do 

cadastro único; Conselho de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – CONSAD, 

que se constitui como uma forma de associação entre municípios, com a participação da 

sociedade civil e do poder público, para propiciar oportunidades de geração de trabalho e 

renda e segurança alimentar.  

Todavia, a proposta de mobilização social do Fome Zero está centrada na 

realização de uma prática denominada de Educação Cidadã. Nesse sentido David (2004, 

p.66).  enfatiza que:  

 
A mobilização social é um trabalho educativo, de educação cidadã, e quer criar 
oportunidades para que todas as pessoas [...] tomando consciência de que têm 
direitos, começando pelo acesso à comida de qualidade, todas essas pessoas 
passarão a se mobilizar para exigir mais cidadania.  

Esse processo educativo teria por finalidade:  
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mobilizar as forças sociais para que entrem no mutirão da fome, somando forças 
para zerar a fome através do enfrentamento das suas causas estruturais. Além 
disso, visa garantir a participação organizada da sociedade nos Conselhos 
Municipais (e Estaduais) de Segurança Alimentar e Nutricional [...] garantindo que 
sejam espaços democráticos e núcleos articuladores de ações que garantam a 
realização dos objetivos do Fome Zero. (POLETTO, 2004, p.55). 

 

Andrade (2004, p.65) destaca que essa proposta de educação cidadã é 

inspirada na metodologia da educação popular. A esse respeito enfatiza: 

 
Procuramos resgatar o patrimônio de tantas experiências políticas educativas 
desenvolvidas por movimentos e educadores (as) populares nos últimos anos. 
Valorizamos e nos inspiramos em seus princípios de afirmação da autonomia dos 
sujeitos sociais, do protagonismo dos movimentos e organizações populares, 
princípios básicos para qualquer prática político e pedagógica que se pretenda 
democrática.” 

 

Conforme indica a Equipe Nacional de Educação Cidadã (2004, p. 46) a 

proposta de mobilização social com base na educação cidadã está assim estruturada: 

               

 Presidência da República 

                     ⏐                    ⏐ 

           Setor de     ⎯       MDS     ⎯         CONSEA  

Mobilização social 

              ↓              

                              Copo    

        Talher     ⎨     Prato 

       Nacional          Sal 

                        ↓ 

        Talher     →  Talheres Municipais  → Famílias Beneficiadas                              

      Estadual 

 

A proposta de mobilização social do Fome Zero está alicerçada em frentes de 

ação representadas através dos vocábulos copo, prato, sal e talher4, conforme explicitado a 

seguir: 

Copo: Conselho Operativo do Fome Zero. É formado em qualquer entidade, 

instituição, ONG ou esfera pública [...] o Copo pode ajudar a credenciar as entidades e as 

famílias que serão beneficiadas, estabelecer parcerias com instituições, empresas privadas 

e voluntárias. 

                                                 
4 Essa estrutura de mobilização Social do Fome Zero constituída pelo Talher, Copo, Prato e Sal, foi mantida 
mesma após a extinção do MESA – Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar. 
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Prato: Programa de Ação Todos pela Fome Zero. Seriam formados por 

voluntários organizados pelo local de trabalho, bairros, igrejas, escolas [...] ou grupos de 

pessoas que decidem se unir e executar uma ação concreta [...] tal como organizar coleta e 

doação de alimentos [...], ou promover a alfabetização de adultos de uma determinada 

comunidade, etc, utilizando-se de uma metodologia educativa, favorecendo a progressiva 

inclusão social dos beneficiados. 

Sal: Agentes de Segurança Alimentar. São todas as pessoas voluntárias que se 

engajam no grande mutirão de combate à fome e à pobreza. 

Talher: É uma palavra inspirada no espanhol, “taller”, que significa capacitação. 

O Talher deve ser formado por educadores populares com o objetivo de promover a 

mobilização da sociedade e a capacitação dos ’agentes’ do Programa Fome Zero - PFZ  e 

das ‘famílias’ beneficiadas com base numa educação cidadã multiplicadora. (MOURA,2004, 

p.22). 

A estrutura de constituição do setor de mobilização social foi elaborada a partir 

de elementos simbólicos relacionados à alimentação – Talher, Copo, Prato, Sal - visando 

obter a adesão do maior número de pessoas, como bem nos aponta Moura (2004, p.21): 

 
Para canalizar os esforços conjuntos da sociedade, o Setor de Mobilização Social do 
Fome Zero propõe uma forma de organização que poderá contribuir para que cada 
cidadão e cidadã possam se orientar no seu papel a ser desempenhado. Para isto, 
foi pensada uma estrutura de mobilização amparada em palavras de fácil 
assimilação, carregada de simbolismo e conotação com instrumentos ligados à 
alimentação. 

 

O objetivo maior dessa prática educativa seria o de envolver todas as famílias 

abarcadas pelo Programa Bolsa Família, para que alcancem a cidadania e a inclusão social, 

adquiram uma nova consciência de seus direitos e deveres e que se empenhem na geração 

da própria renda. (EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO CIDADÃ, 2003, p. 

01). 

Visando desenvolver o trabalho de educação cidadã em todo o país o setor de 

mobilização social criou uma equipe de educação cidadã em nível nacional chamada Talher, 

composta inicialmente por sete (07) educadores populares. 

A equipe do Talher Nacional, por sua vez, desenvolveu uma estratégia de 

formação multiplicadora da educação cidadã, visando alcançar todos os municípios 

brasileiros através da constituição de rede de movimentos sociais, conforme  destaca 

Andrade (2004, p. 66). 

Nesse processo, em 2003 realizaram articulações para realização de palestras 

informativas sobre o Fome Zero, a proposta de mobilização social e o Talher, em vários 

Estados brasileiros. Essas reuniões ou plenárias realizadas por Frei Betto reuniu um grande 



 

São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005 
 

6

número de pessoas, convocadas principalmente por movimentos sociais, ONG´s, e 

pastorais5. (ANDRADE, 2004, p. 62). De algumas dessas plenárias resultaram a constituição 

de Talheres Estaduais, incluindo-se ai o Talher-Maranhão, que foi criado em abril daquele 

ano. 

A partir dessa estratégia de formação multiplicadora foram constituídos então 

vinte e seis (26) Talheres Estaduais no país. O Talher Nacional acompanha os Talheres 

Estaduais, que por sua vez, criam e acompanham os Talheres Municipais. 

No Maranhão o Talher Estadual é constituído por representantes de sete 

instituições da sociedade civil, quais sejam: Articulação no Semi-Árido - ASA, Cáritas 

Brasileira Regional do Maranhão, Rede de Políticas Públicas - RIPP, Sociedade 

maranhense dos direitos humanos - SMDM, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra - MST, Instituto de Desenvolvimento Social e ambiental - Idesa, Pastoral da Juventude 

- PJ de Santa Quitéria, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de São Luis – 

SINDACS e a Organização Não-Governamental Terra de Preto.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as várias políticas, programas e ações propostas pelo Projeto Fome Zero, 

existe a indicação da realização de um mutirão de combate à fome e a pobreza no Brasil, a 

ser protagonizado pelo Estado e pela sociedade civil. Nessa perspectiva o Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva criou o setor de mobilização social do Fome Zero, ligado diretamente à 

Presidência da República, inicialmente coordenado por Frei Betto e Oded Grajew e 

atualmente coordenado por Selvino Heck. 

A indicação do nome de Frei Betto para exercício do cargo de Assessor Especial 

do Presidente da República e Coordenador da mobilização social do Fome, revela uma 

estratégia de mobilização da sociedade, tanto  pela sua capacidade de articulação, quanto 

pela sua prática desenvolvida junto aos movimentos sociais no país. Essa estratégia 

concretizou-se no número expressivo de pessoas e entidades que participaram das reuniões 

e plenárias desenvolvidas por Frei Betto, em 2003, quando ele apresentava o Fome Zero e 

a proposta de mobilização social em todo o país. No Maranhão, por exemplo, a partir da 

iniciativa do Movimento Maranhão Sem Fome a palestra com Frei Betto, voltada 

exclusivamente para os movimentos sociais, contou com a participação de cerca de 

                                                 
5 Quando do lançamento do fome Zero não estava prevista a vinda de Frei Betto ao Maranhão já que o estado 
não estava incluído inicialmente nas ações do Programa. A sua vinda foi decorrente de um movimento de 
organização e mobilização de entidades dos movimentos populares de São Luis - denominado Maranhão Sem 
Fome – que lutava pela inclusão do Maranhão já nas primeiras atividades do Fome Zero. 
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trezentas (300) entidades. E atualmente o Fome Zero é indiscutivelmente associado à figura 

do Frei Betto, apesar do seu desligamento do cargo, anunciado em outubro de 2004.    

A própria estrutura do setor de mobilização social constitui-se também em uma 

estratégia de mobilização social, um convite à participação, pois foi elaborada a partir de 

elementos simbólicos relacionados á alimentação – Talher, Copo, Prato, Sal - visando obter 

a adesão do maior número de pessoas e de entidades da sociedade civil. A intenção é de 

oferecer diversas possibilidades de participação nas ações do mutirão contra a fome. Assim, 

se alguém tiver interesse em participar e não queira atuar através dos CONSE’as, 

CONSADS ou Comitês Fome Zero, poderá desenvolver ações através da formação de um 

Copo – que contempla entidades; de um Prato – que indica ações desenvolvidas 

individualmente; do Talher- o que implica em desenvolver ações integrando  uma equipe de 

educação cidadã; ou ainda, atuar individualmente como Sal – Agente de Segurança 

Alimentar.  

A proposta de mobilização social está ancorada na concepção de que a 

mobilização da sociedade é uma prática educativa, que implica em um trabalho permanente 

de educação cidadã, que deverá ser desenvolvida principalmente com as famílias incluídas 

no Programa Bolsa Família. Assim, contempla a participação da sociedade civil organizada, 

e particularmente das famílias chamadas beneficiárias, visando com que se engajem em 

atividades geradoras de renda, e outras, relacionadas à prática de segurança alimentar e 

nutricional.  

Para potencialização das ações o setor de mobilização social desenvolveu uma 

estratégia de multiplicação através da articulação de uma rede de Talheres em nível 

nacional, visando alcançar todos os municípios do Brasil. Assim, a partir do Talher Nacional, 

foram constituídos vinte e seis (26) Talheres Estaduais, que por sua vez deverão 

implementar Talheres em todos os municípios do país.  
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