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A FOME COMO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL: 
indicações para o debate 

 
Selma Maria de Oliveira Brandão* 

 
RESUMO 

 
Aborda-se a fome como uma das mais graves expressões da questão social 
na sociedade contemporânea, caracterizando seus principais determinantes e 
conseqüências para o ser humano. Demonstra-se ainda alguns indicadores 
sociais da fome no mundo, na América Latina e no Brasil. 
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ABSTRACT 
 
Analysis of the hunger as one of the most serious expressions of the social 
question in the conteporary society, featuring its main causes and 
consequences for the human being. It shows some social indicators of the 
hunger in the world, in Latin America and in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo me proponho analisar ainda que em caráter preliminar, a fome, seus 

determinantes e manifestações no contexto da sociedade contemporânea, analisando-a 

como uma expressão da questão social. 

Nesse sentido, tomo como referência em minha análise a sociedade brasileira, 

inserida no atual modelo de produção capitalista mundial, cada vez mais concentrador de 

riquezas e fomentador de profundas desigualdades entre as classes sociais. 

Outrossim, considero de fundamental importância para problematizar a fome, 

nos seus aspectos histórico e teórico, fazê-lo a partir do entendimento das seguintes 

categorias: desigualdade social, questão social e pobreza. 

 

 

2 FOME NO MUNDO: determinantes e manifestações 

 

A sociedade humana chega ao século XXI imersa em uma grande contradição: 

os homens jamais chegaram tão longe a nível de conquistas e avanços em todas as áreas 
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do conhecimento humano (científico, tecnológico, sociológico), o que não resultou na 

superação de problemas tão antigos, quanto a própria história da civilização humana. Na 

lista de acontecimentos que exemplificam tal contradição, encontra-se a persistência da 

fome e suas conseqüências para a vida humana. É ela, sem dúvida, o maior pesadelo que a 

humanidade enfrenta em um mundo de prosperidade sem precedentes na história. Segundo 

Valente (1989, p. 50), a fome significa a deteriorização do estado de saúde / e ou 

desempenho produtivo e social de indivíduos, resultante de uma ingestão de alimentos ou 

em baixa qualidade ou do tipo errado, ou ambos.  
Assim, passa fome o indivíduo que ingere diariamente uma quantidade 

insuficiente de calorias necessárias ao funcionamento do seu organismo, o que pode 

ocasionar a perda de potencialidades físicas, intelectuais e sociais.1 

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU), de junho de 2002, revelam 

que 815 milhões de pessoas sofrem com a fome em todo mundo, 25 mil morrem por dia em 

decorrência de males ocasionados por ela e 1/6 da população do planeta está subnutrida, a 

maior parte das quais são mulheres e crianças. 

O flagelo da fome atinge 777 milhões de pessoas nos países em 

desenvolvimento, 27 milhões nos países em transição (na ex-União Soviética) e 11 milhões 

nos países desenvolvidos.  Já na América Latina são 54 milhões de pessoas que passam 

fome. (BRASILa, 2004). 

De cada grupo de seis lares latino-americanos, um não consegue satisfazer suas 

necessidades alimentares básicas, nem mesmo dispensando, para esse fim, todos os seus  

recursos financeiros (WAISELLFISZ, 1998, p. 25). O que mais impressiona nesses dados 

são as perspectivas sempre ascendentes em relação ao número de pessoas que 

continuarão a sofrer esse flagelo.  Segundo dados do mesmo relatório, todo ano 5 milhões 

de seres humanos estão se juntando ao exército de famintos no mundo, tornando mais 

longínqua a meta dos organismos internacionais de reduzir pela metade, até 2015, o 

número de pessoas que não tem o que comer.2 

No Brasil, a fome e a miséria se localizam principalmente nas regiões Nordeste e 

Sudeste, no entanto as demais regiões do país também são afetadas.  Segundo dados 

oficiais, cerca de 57 milhões de brasileiros passam fome, vivendo com menos da metade de 

1 salário mínimo, o que corresponde a aproximadamente 11,4 milhões de famílias. Morrem 

ainda todo ano cerca de 180 mil crianças vítimas da subnutrição (BRASILa, 2004). Ou seja, 

                                                 
1Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estabelecem como porção mínima cotidiana de calorias necessárias cerca de 2200.  Abaixo desse valor, uma 
pessoa pode ser considerada subnutrida. (FAO e OMS 1992). 
2Em 1996, a cúpula mundial da alimentação reunia 186 países e definiu como meta reduzir pela metade o número de 
desnutridos no mundo até 2015, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.  A Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, nesse mesmo sentido, adotou uma metodologia para acompanhar o 
crescimento da fome no mundo, o que também já vem sendo feito desde 1993 pelo Banco Mundial. 
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a desnutrição materno-infantil é também um aspecto importante correlato ao problema da 

fome.  No Brasil a desnutrição é uma doença de alta prevalência, sobretudo entre as 

famílias mais pobres, cujas conseqüências para a saúde humana são visíveis e danosas.  

Mulheres grávidas mal alimentadas geram crianças subnutridas que, ao nascerem com 

baixo peso, podem ter seu sistema nervoso comprometido, o tamanho do cérebro reduzido 

e em muitos casos é a causa direta de óbitos em recém-nascidos durante o primeiro ano de 

vida. 

Segundo o IBGE, muito embora a mortalidade infantil esteja em declínio em todo 

território nacional, os últimos dados revelam que, a cada 1000 crianças que nascem, 28,7 

não sobrevivem, com maior participação do componente neonatal precoce, ou seja, uma 

taxa de mortalidade de 14,6% de crianças com menos de 06 dias de vida.  Na maioria dos 

países desenvolvidos, os índices são inferiores a 05 óbitos infantis para cada 1000 nascidos 

vivos (IBGE, 2002, p. 45). 

Na região Nordeste os indicadores são mais impressionantes ainda, chegando a 

43% o número de óbitos neonatal precoce, onde se destacam os estados de Alagoas (60%), 

Maranhão (47,6%), Paraíba e Pernambuco (46,5%). (IBGE, 2002). 

Pelo exposto até aqui, enquanto objeto de investigação, a fome pode ser 

abordada sob duas dimensões inter-relacionadas: em sua dimensão histórica, é um flagelo 

permanente, aliás, de tempos em tempos, em alguma parte do mundo, coletividades inteiras 

morrem de fome. Só no século passado dois períodos foram marcados pela fome coletiva: o 

período da grande depressão e os anos oitenta. Milhões de pessoas foram dizimadas no 

mundo, sobretudo nos continentes africano e asiático. 

Por temerem a fome e suas conseqüências, os homens sempre buscaram, no 

decurso da história, formas para enfrentá-la. Assim, na era primitiva, essa solução 

encontrava-se nas habilidades físicas dos indivíduos que, movidos pelo apetite, saíam à 

procura de alimentos quase sempre encontrados na natureza abundante. Segundo Rosseau 

(1999), nesse mundo, os únicos bens que os homens conheciam eram a alimentação, uma 

fêmea e o repouso, os únicos males que temiam eram a dor e a fome.  

No mundo moderno, a fome toma outra feição. Assim, paralelamente ao 

aumento da produção de alimentos, exacerbou-se a fome e os problemas por ela 

provocados, demonstrando que não existe uma relação causal direta entre fome e 

quantidade de alimentos produzidos. As fomes coletivas, por exemplo, podem acontecer 

independentemente do aumento da produção de alimentos em uma região ou país no 

mundo. Em Bangladesh, em 1974, “ela aconteceu em um ano em que houve uma 

disponibilidade per capta de alimentos maior do que em qualquer ano entre 1971 e 1976” 

(SEN, 2000, p.194). 
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Em sua dimensão teórica, a fome tem sido associada sobretudo ao crescimento 

populacional no mundo. No entanto, a produção de alimentos do planeta tem aumentando 

de forma significativa desde a década de 70 do século passado e não pára de crescer, 

inclusive nas áreas mais densamente povoadas do terceiro mundo, na China, na Índia e no 

restante da Ásia. 

Esse crescimento vem, por outro lado, associado à queda na taxa de natalidade 

em alguns países muito populosos, desacelerando, portanto, o crescimento populacional do 

planeta, e mesmo assim o flagelo da fome só tem aumentado. Logo, como falharam em 

seus prognósticos aqueles que, como Malthus (1998), diziam que a produção de alimentos 

não acompanharia o crescimento populacional, sendo por este suplantado3, falham os que 

explicam as causas da persistência da fome pela via da escassez de alimentos ou pelas 

intempéries da natureza, como secas, inundações, geadas, etc. 

Outros teóricos associam a fome à existência de desigualdades sociais entre os 

homens. Desse modo, concordamos com Sen (2000, p.217) para quem a desigualdade tem 

papel importante no acirramento das fomes coletivas e outras crises graves. 

Rosseau (1999), no seu famoso Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 

Desigualdade entre os Homens, diz conceber na espécie humana dois tipos de 

desigualdades: uma que chamou de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e 

outra que designou de moral ou política. “Esta última consiste nos vários privilégios que 

gozam alguns em prejuízo de outros, como serem mais ricos, mais poderosos e 

homenageados do que estes, ou ainda por fazerem-se obedecer por eles” (ROUSSEAU, 

1999, p. 51). Marx é outro autor que contribui com esse entendimento, sistematizando, ao 

longo de suas obras, com mais profundidade esse tipo de desigualdade no contexto da 

sociedade capitalista, relacionando-a diretamente à luta de classes, presente neste modelo 

societário de maneira mais evidente. 

Nesse sentido, a tese defendida neste trabalho é de que, assim como a fome, a 

pobreza que a ocasiona é fruto do processo desigual de constituição histórica das relações 

societárias entre os homens, assentadas na exploração de uns sobre os outros. Essas 

sociedades são marcadas pelo antagonismo entre classes, pela exploração e dominação 

dos que detêm o poder e os meios de produção sobre aqueles que só possuem sua força de 

trabalho. Nelas, a riqueza e o lucro de uns poucos se assentam sobre a pobreza e 

exploração da maioria. 

                                                 
3O temor que a produção de alimentos não acompanharia em termos proporcionais o crescimento populacional 
do planeta é antigo.  Segundo Malthus, “A fome parece ser o último, o mais pavoroso recurso da natureza. O 
poder de crescimento da população é tão superior ao poder do solo para produzir a subsistência para o homem 
que a morte prematura, de uma maneira ou de outra, ataca a espécie humana.” ( 1996, p.289)  
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Para alguns autores, como Cerqueira Filho (1982, p. 21), a politização dessa 

relação capital x trabalho é o que se denomina de Questão Social. A pobreza e a fome na 

sociedade burguesa, considerando sua vinculação histórica ao conflito capital x trabalho, 

seria uma exteriorização da questão social, concebida enquanto: “[...] conjunto de problemas 

políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no mundo no 

curso da constituição da sociedade Capitalista”.  

Contrários a esse entendimento, existem autores para quem a questão social é 

um fenômeno histórico, cuja origem se encontra nas relações sociais estabelecidas entre os 

homens, independentemente das formas de organização societárias. Para LOPES (2000), 

como a força motriz da questão social é a luta de classe, tanto uma como a outra não são 

particularidades da sociedade capitalista. Segundo a autora, com quem concordo: 

 
[...] a questão social existe em todas as formas de sociedade, sintetizando-se na luta 
de classe para a satisfação de necessidades as quais se repartem sempre em 
virtude da divisão do trabalho e se expressam de acordo com o contexto das 
históricas desigualdades sociais (LOPES, 2000, p. 02). 

 

Nesse sentido, para compreendermos as causas da fome é imprescindível 

analisarmos também a pobreza e seu crescimento na atualidade, como um fenômeno 

decorrente da forma desigual como a sociedade está organizada. Com base na literatura 

estudada, concluo que não há uma definição neutra, objetiva e universal sobre a pobreza, 

cujas orientações a seu respeito são:  

 
Inspiradas em diferentes concepções que expressam modos de perceber o 
funcionamento da sociedade, sendo que as mesmas concepções que inspiram a 
definição do fenômeno também sugerem alternativas de intervenção compatíveis 
com a postura teórica assumida. (SILVA, 1995. p. 75) 

 

No geral, o critério usualmente utilizado para sua definição tem sido o critério da 

renda, ou seja, pobre é todo aquele que não dispõe de recursos materiais  necessários para 

garantir seu sustento e de sua família. Existem, porém, outras formas de abordagem, como 

a desenvolvida por Sen (2000), o qual trata a pobreza como privação de capacidades 

básicas, uma vez que a pobreza real pode ser mais complexa que apenas a ausência de 

renda. 

Há, no entanto, no meu entendimento uma certa complementaridade entre as 

duas noções de pobreza, como privação de capacidades e de renda, uma vez que a renda é 

um meio fundamental para obtenção de capacidades e que, com maiores capacidades para 

viver sua vida, as pessoas tendem a ser mais produtivas e, portanto, a ter mais poder de 

auferir renda. Logo, a pobreza é assim definida:  
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Como uma negação das escolhas e oportunidades básicas para o 

desenvolvimento da vida humana, refletida em vida curta, falta de educação, falta de meios 

materiais, exclusão e falta de liberdade e dignidade (WAISELFISZ, 1998, p.18). 

 

3   CONCLUSÃO 

 

O Brasil confirma, infelizmente, no início do século XXI uma tendência presente 

em toda a sua trajetória histórica, ou seja, a de ser um país fortemente marcado pelas 

desigualdades em todos os seus aspectos: na distribuição de renda, nas oportunidades de 

ascensão social, no acesso a educação, a saúde, a moradia, a alimentação, enfim 

desigualdades que se expressam nas inúmeras dificuldades que as classes subalternas 

enfrentam na luta pela sobrevivência no país na atualidade. 

O Brasil, dizem os economistas apesar de possuir um contingente enorme de sua 

população sobrevivendo abaixo da linha da pobreza, cerca de 40% não pode ser 

considerado um país pobre, pois é atualmente a décima economia do mundo.   Logo, a 

origem da pobreza desse contingente populacional, não deve ser buscada na falta de 

recursos, mas sobretudo na má distribuição dos mesmos. 

No aspecto da desigualdade de renda, os dados são impressionantes.  

Comparando o Brasil com os demais países do mundo, apenas a África do Sul e Malavi têm 

um grau de desigualdade superior ao do Brasil.  A renda média dos 10% mais ricos 

representam entre nós 28 vezes a renda média dos 40% mais pobres.  Um valor que situa o 

Brasil como um país distante no cenário internacional de um padrão razoável de justiça 

distributiva de renda. (MENDONÇA et al, 2004). 

O Brasil, pois, deste início de século é um país de inúmeras faces; reconhecido 

no mundo por sua beleza tropical, sua música, futebol e carnaval, é também o país mais 

desenvolvido da América Latina, rico em potencialidades, sobretudo naturais. Olhando sob 

outro ângulo, no entanto, a realidade se revela menos promissora, pois o que se observa é 

uma sociedade permeada pela corrupção, pelas desigualdades de todos os tipos e formas 

cujas expressões mais gritantes são a pobreza e a fome que assolam quase 50milhões de 

brasileiros , tornando-o o país mais socialmente injusto do mundo. Parafraseando Sader 

(2003,183), “o Brasil, é o segundo maior produtor de grãos do mundo, com uma brutal 

concentração da propriedade rural e níveis alarmantes de fome e miséria.” 
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