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I - Introdução 

A intensificação das dualidades riqueza-pobreza e abundância-escassez são 

distintivos marcantes do processo de acumulação capitalista, caracterizado pelo 

desenvolvimento desigual excludente, o qual tem agravado a dimensão da fome nos países 

pobres. 

Nesses países periféricos, a característica mais presente é a fome crônica e 

generalizada, na qual vegetam grandes massas da população, indivíduos que, por 

gerações, apenas receberam por herança, a pobreza e a fome. Estes dois processos fazem 

parte daquilo que Nurkse (1952) denominou de “círculo vicioso da pobreza”, se comportando 

como dois fatores de ação cumulativa e interdependente, fazendo com que os famintos não 

se alimentem porque não dispõe de meios para produzir, devido à sua pobreza, e não 

produzem porque são famintos. 

A pobreza é um fenômeno intricado, e de múltiplas dimensões, sendo diagnosticada 

não somente do ponto de vista da renda, mas da exclusão do acesso à saúde, à educação, 

ao lazer, à qualidade ambiental, à política, entre outros. A fome pode ser compreendida 

sobre duas dimensões: aquela “epidêmica” e aquela “endêmica”. Segundo Castro (1946), a 

fome “endêmica” é compreendida como fome parcial, a fome oculta, devido à falta de 

determinados elementos nutritivos, enquanto a fome “epidêmica” é aquela permanente, um 

fenômeno estrutural, a fome global, a mais aguda e violenta, que se constitui na fome total. 

A fome e a guerra não obedecem a qualquer lei natural, pois são na realidade 

criações humanas. Castro (1968) explica que entre os achados paleontológicos dos 

primeiros grupos humanos, não se encontram sinais da existência da guerra organizada e 

de carências alimentares. Já nos grupos mais sedentários, os esqueletos trazem gravadas 

as marcas de várias carências alimentares. Tal fato mostra que a guerra e a fome só 

surgiram depois que o homem alcançou um grau de cultura em que começou a acumular e 

estabelecer fronteiras defensivas de suas riquezas acumuladas. Apesar de guerra e fome 

caminharem juntas, segundo Walford (1878), o desgaste humano produzido pela fome é 

bem maior do que o das guerras e das epidemias em conjunto. 

                                                 
1 Universidade Federal de Viçosa, patriciocarneiro@hotmail.com 
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A fome não é um processo recente, porém ela se intensifica, de forma assustadora, a 

partir da maximização do desenvolvimento desigual excludente, característico do processo 

de acumulação capitalista. 

Zottola (1966) aponta que o primeiro documento sobre a fome no mundo é uma 

pedra. Num túmulo próximo da primeira catarata do Nilo, um Faraó do Egito gravou no 

granito o seu desespero pelos “anos magros” da fome que devastou o seu reino, dizendo o 

seguinte: 

Do meu trono sofro por esta calamidade. No decorrer do meu 

reinado há sete anos que o Nilo não enche. O trigo é escasso e há 

falta de alimentos. Os homens entregam-se ao roubo e à pilhagem 

dos seus vizinhos. Aqueles que deviam correr nem sequer podem 

andar. As crianças choram e os jovens cambaleiam e tropeçam 

como velhos. Os celeiros estão abertos e vazios. É o fim de tudo 

(ZOTTOLA, 1966, p. 32). 

O fenômeno da pobreza e da fome são graves fatores de desagregação econômico-

social de um país ou região. Castro (1964) mostra que o “círculo vicioso” de reprodução da 

pobreza e da fome é capaz de arrastar os grupos pobres e famintos para os caminhos mais 

estranhos, tudo para satisfazer o flagelo e a aflição do desejo de se alimentarem. 

A enorme contradição entre crescimento da produção agrícola e, paralelamente, da 

população de famintos, indica que o Brasil tem obtido muito mais êxito em produzir 

alimentos do que em distribuí-los de maneira adequada. 

II - Técnica, Ciência e Informação 

Inúmeros autores defendiam, e ainda defendem, que as vitórias contra a pobreza e a 

fome se resumem na aplicação, em larga escala, de todos os conhecimentos científicos e 

tecnológicos à agricultura2. Porém, o uso que se deu à ciência e à técnica, não foi capaz de 

libertar o homem da sua necessidade primordial, a de se alimentar, garantido apenas 

elevadas safras e diversidade da produção, exigidos pela contínua ampliação dos 

mercados. Parte inexpressiva da sociedade brasileira se beneficia com a acelerada 

revolução tecno-científica, observada em algumas ilhas do espaço agrícola do país. 

  A revolução tecno-científica atribuiu novos elementos ao território brasileiro, fazendo 

com que este passasse a servir política e tecnicamente aos interesses das grandes 

empresas multinacionais produtoras de sementes, insumos e máquinas. O capital 

estrangeiro agora determina o que será cultivado, o preço e o destino da produção, ora 
                                                 
2 Para mais detalhes sobre esse assunto, consultar Parker (1966), Bernarde (1971), Teixeira (2003) e 
Norman Borlaug apud Edward (2004). 
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subjugando as políticas governamentais, ora se apoiando nas mesmas quando o discurso 

estatal os beneficia, o que não são poucas vezes, gerando conseqüências sócio-espaciais 

desastrosas. 

As diferentes densidades técnicas, que o homem impôs à natureza visando à 

transformação das hostilidades naturais e (re) adaptação dos lugares (Ramalho, 2003), 

agora constituem um importante elemento de explicação da diversidade dos lugares 

geográficos (Santos, 1998), pois a sua distribuição desigual acarreta riqueza-abundância e 

pobreza-escassez no espaço. Isto pode ser observado quando confrontamos, por exemplo, 

a agricultura moderna do cerrado brasileiro, voltada para os produtos verticalizados do 

agronegócio, em prejuízo da alimentação básica do brasileiro. 

Acentuaram-se os processos de diferenciação e integração entre as regiões, 

construindo espaços hegemônicos do ponto de vista econômico, e espaços subordinados, 

excluídos. Giulio (2003) aponta que dos 4,6 milhões de agricultores do país, cerca de 4,1 

milhões são agricultores familiares, com pouca terra e acessos limitados a créditos, 

conhecimentos e tecnologias. Os outros 500 mil agricultores são os que detêm as maiores 

parcelas da terra, das tecnologias e da produção. 

No Brasil, as evoluções tecnológicas permitiram alavancar a produção agrícola, 

oferecendo mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido, 

deixando de fora dois terços da população brasileira. Essa evolução tecnológica seria 

suficiente para alimentar toda a população de famintos, porém, paralelamente ao 

crescimento da produção e produtividade agrícolas, assiste-se a uma ampliação da 

população de famintos, numa dualidade que combina riqueza-abundância de um lado, 

gerando pobreza-escassez de outro. Isto leva a crer que a solução do problema da fome 

não reside na ampliação sucessiva da produção de alimentos, mas, é antes de tudo, uma 

questão de (re) distribuição. 

A ampliação da pobreza e da fome não pode ser compreendida sem a discussão da 

abundância da produção agrícola brasileira, atualmente observada na extrema concentração 

da renda devido à intensificação da técnica, da informação e da circulação em algumas ilhas 

do território brasileiro, contrastando com a escassez generalizada de alimentos, que aflige 

diversos grupos pobres e famintos. 

III - Riqueza e Pobreza - Abundância e Escassez 

 Os estudos sócio-territoriais da pobreza e da fome permitem-nos identificar a real 

situação alimentar brasileira, fruto de uma apropriação diferenciada do espaço por 

determinados agentes, que tem como conseqüências negativas, a crescente reprodução da 

pobreza, da escassez, da fome e, consequentemente, da exclusão social. 
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A ampliação da pobreza e da fome se dá num momento de passagem de um “meio 

natural” para um “meio geográfico” (Santos, 1998), com acumulação sem precedentes, 

processo contraditório que intensifica a abundância e a escassez (TOZI, 2003). A 

apropriação diferenciada de recursos pelos grupos humanos, fruto de um desenvolvimento 

excludente, provocou uma extrema concentração de riquezas nas mãos de poucos, e uma 

maximização da pobreza em nível mundial. 

Em 1960, os países ricos, detentores de 20% da população mundial, abarcavam uma 

renda 30 vezes superior à dos 20 % dos países pobres. Já em 1995, esta renda passou a 

ser 82 vezes maior (UNDP, 1998). Ramonet (1998) indica que as três pessoas mais ricas do 

mundo possuem uma fortuna superior à soma dos produtos internos brutos de um quarto de 

todos os países do mundo. 

No Brasil, a desigualdade de renda é considerada uma das mais elevadas do mundo, 

sendo inferior apenas àquela observada para o caso de Burundi, na África (PAES DE 

BARROS et al. 2000). Enquanto os 20% mais pobres detêm apenas 2% da renda nacional, 

os 20% mais ricos abarcam 63%. Esse abismo que separa dois mundos cada vez mais 

divergentes é uma das explicações porque no Brasil mais de um terço da população são 

miseráveis, porque 32 milhões de pessoas passam fome todos os dias e porque 4 milhões 

estão concentrados nas capitais e 17 milhões no campo (STEDILLE, 2000). 

A partir do momento em que se averigua, em geral, um aumento contínuo da 

produção de alimentos e, paralelamente, da população de famintos, é possível compreender 

e comprovar a realidade e a perversidade da dialética entre riqueza-pobreza e abundância-

escassez. A Figura 1 mostra o crescimento da safra de Grãos, em milhões de toneladas, no 

período de 1990 a 2004, e da população de famintos, em milhões de pessoas, no período 

de 1994 a 2001, no Brasil. 
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Figura 1 - Crescimento da Safra de Grãos em Milhões de 
Toneladas(1990/91 a 2003/04)  e da População de Famintos em 

Milhões de Pessoas (1994-2001) - Brasil 
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Elaboração do Autor. 
Dados: IBGE (2003) e FJV (2001).  

Observa-se que, desde o início da década de 1990, o Brasil tem apresentado um 

crescimento sem precedentes da sua safra de grãos 3, que na última safra (2002/03) já era 

o dobro daquela do princípio da década. Em contrapartida, desde o começo da década de 

1990, a produção de famintos também vem crescendo no país 4. Este crescimento desigual, 

gerador de riqueza para poucos e de pobreza e fome para muitos, revela a dialética entre 

abundância e escassez, num país que é dono de uma das maiores áreas agricultáveis do 

mundo. 

A legitimação da modernização agrícola brasileira, visível nas políticas estatais e nos 

discursos das grandes empresas estrangeiras, desde seu início com a Revolução Verde na 

década de 1960, tem sido caracterizada por justificar o aumento da produção de alimentos 

para garantir a “segurança alimentar” do país. Porém, esta alavancada da farta produção 

agrícola, que tem como alvo o mercado externo, por outro lado, tem incentivado a 

reprodução maciça da escassez, observada na grande massa de pobres famintos, excluídos 

nas periferias das cidades e no campo brasileiro. 

A despeito de a área plantada ter se mantido relativamente constante desde o 

princípio da década de 1990, a produtividade agrícola vem aumentando de forma intensa. A 

                                                 
3 Grãos corresponde às culturas de soja, arroz, feijão, milho, trigo, caroço de algodão, amendoim, 
aveia, centeio e girassol.  A safra de grãos para o ano de 2003/04 é uma estimativa do IBGE (2004a). 
4 Não foram encontradas estatísticas para a população de famintos no Brasil antes de 1993/94 e 
posteriormente a 2000/01. 
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Figura 2 mostra a produtividade, em Kg/ha, e a área plantada, em hectares, para a safra de 

grãos no período de 1990 a 2003 no Brasil.5

Figura 2 - Área Plantada (ha) e Produtividade (Kg/ha) 
Safra de Grãos 1990/91 a 2002/03 - Brasil 
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A comparação entre área plantada e produtividade agrícola revela que o crescimento 

da produção de grãos, visível nos ganhos contínuos de produtividade, apesar da área ter se 

mantido relativamente constante, tem sido sustentado por uma introdução maciça de 

tecnologia, capaz de modificar completamente as hostilidades impostas pelo meio, e 

possibilitar uma intensificação sucessiva da terra explorada, dando origem a ilhas 

modernizadas no campo. Em contrapartida, se observa a exclusão dos pequenos 

produtores, devido à concentração da terra e ao uso que se deu à tecnologia, fatos 

ocultados em trabalhos como o de Souza & Lima (2003). 6

A intensificação da técnica, ciência e informação, consolidaram um processo de 

modernização agrícola voltado para a grande propriedade rural, isento da reforma agrária. 

Os pequenos agricultores, pautados na exploração extensiva da terra, foram excluídos pelo 

elemento dinamizador da agricultura - a tecnologia - tornando-se incapazes de competir com 

os segmentos do capital agrícola vinculados à exploração intensiva da terra. 

No Brasil, apesar da produção de alimentos se concentrar em determinadas áreas, 

ela é passível de ser posta à disposição dos locais de grande incidência de fome, 

dependendo, principalmente de uma intenção política. 

                                                 
5 Área plantada em 15 milhões de toneladas para efeito de comparação. Ex: para área plantada = 2,5 
no gráfico, tem-se 2,5 * 15 = 37.500.000 de hectares. 
6 Souza & Lima (2003) refutam a hipótese de relação entre modernização agrícola e aumento da 
concentração da terra no período de 1970 a 1995/96 no Brasil. Os autores ainda sugerem que nos 
estados que passaram por um processo mais intenso de modernização agrícola, o que houve foi um 
movimento de predominante desconcentração.  
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Os recordes das safras agrícolas mostram que o Brasil ainda não produz alimentos 

para garantir a “segurança alimentar” dos brasileiros que passam fome, mas para maximizar 

o crescimento das exportações a qualquer preço. Esse é um dos fatores que possibilitam 

que o tema agrícola ainda produza riqueza-pobreza e abundância-escassez no país dono da 

maior fronteira agricultável do mundo. 

IV - A Tríade Pobreza-Fome-Exclusão Social 

A exclusão social, processo de desenvolvimento territorial excludente, e que 

extrapola as dimensões da pobreza vista enquanto renda, é uma das múltiplas dimensões 

que a pobreza e a fome assumem, podendo ser identificada, por meio da diferenciação 

entre pobres e ricos, alfabetizados e analfabetos, famintos e alimentados, entre outras. 

Campos et al. (2003) demonstram que o fenômeno da nova exclusão social no 

Brasil, atribuída à violência e ao desemprego, foi agravado a partir da década de 1980, 

devido à estagnação dos índices de emprego formal e violência, decorridos do baixo 

crescimento econômico do país. Segundo os autores, essa nova exclusão se agregou à 

chamada velha exclusão, associada à baixa renda e à baixa instrução, ambas 

intensificadas, principalmente nos centros metropolitanos do país. 

No Atlas da Exclusão Social no Brasil, Pochmann & Amorim (2003) ressaltam que 

cerca de 42% do total de municípios do Brasil, 21% da população brasileira, correspondem 

a localidades associadas a elevados índices de exclusão social 7, com a maioria dos 

municípios se enquadrando nas regiões Norte e Nordeste 8. Os autores concluem que 

existem alguns acampamentos de inclusão social em meio a uma ampla selva de exclusão, 

que se espacializa por praticamente todo o território brasileiro. 

Não obstante a pobreza ser um fenômeno intricado, os estudos nacionais sobre o 

tema tem adotado o critério da renda como primazia, devido às dificuldades de mensuração 

dos diversos aspectos complexos que compõem a pobreza. Inúmeros autores consideram a 

linha de pobreza como sendo formada por aquelas pessoas portadoras de rendimentos 

inferiores a ¼ do salário mínimo. Neste trabalho, a linha de pobreza foi fixada em 1 salário 

mínimo 9. 

                                                 
7 O Índice de Exclusão Social, elaborado por Pochmann & Amorim (2003), contempla aspectos 
relacionados a um padrão de vida digno (pobreza, emprego formal e desigualdade), conhecimento 
(anos de estudo e alfabetização) e risco juvenil (concentração de jovens e violência). 
8 É importante ressaltar que os Estados da Região Norte possuem baixas densidades populacionais, 
representando apenas 7,6% da população nacional. 
9 Pochmann & Amorim (2003) também utilizam a linha de pobreza fixada em 1 salário mínimo em seu 
Atlas da Exclusão Social no Brasil. Considero a linha de pobreza inferior a 1 salário mínimo muito mais 
representativa do que aquela que abarca os indivíduos com renda inferior a ¼ do salário mínimo. 
Como o trabalho se apóia no ano de 2000, o valor do salário mínimo corresponde a R$ 151,00. 
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A Figura 3 mostra a porcentagem de domicílios pobres (domicílios particulares 

permanentes com rendimentos inferiores a R$151,00) nas 558 microrregiões dos estados 

brasileiros em 2000. Considerando-se apenas as microrregiões com porcentagens de 

domicílios pobres acima de 30%, o Nordeste e o Norte, representantes de 36% da 

população nacional, possuem os maiores índices de domicílios pobres, com mais de 95% 

das suas microrregiões se enquadrando nessa proporção. O Centro-Oeste, representante 

de 7% da população do país, apresenta 67% do total das suas microrregiões com mais de 

30% de domicílios pobres. A região Sudeste, com 43% da população brasileira, mostra 48% 

do total das suas microrregiões com mais de 30% de domicílios pobres. A região Sul, com 

15% da população nacional, dispõe de 46% do total das suas microrregiões com mais de 

30% de domicílios pobres. 
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Figura 3 - Domicílios Pobres nas Microrregiões Brasileiras em  2000

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2004)
 

As microrregiões dos estados das regiões Norte e Nordeste, e do Norte de Minas 

Gerais, possuem mais de 60% de domicílios pobres, demonstrando a ausência do Estado 

no que diz respeito às políticas sociais redistributivas eficientes. 

Os programas de renda mínima, implementados pelo Governo Federal, a despeito de 

serem instrumentos de redistribuição de renda, mostram-se, entretanto, incapazes por si só 

de erradicar a miséria, pois não conseguem romper o “círculo vicioso” de reprodução da 

pobreza. Esses programas de renda mínima devem ser implementados, conjuntamente, 

com outros tipos de políticas sociais redistributivas mais eficientes. 
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Uma importante política redistributiva seria a reforma agrária. Paes de Barros et al 

(1999) analisando o impacto de políticas de redistribuição de terras para redução da 

pobreza no Nordeste observam que a reforma agrária, perfeitamente eqüitativa, 

praticamente eliminaria a pobreza da região, além de ser um instrumento eficaz no aumento 

da eficiência produtiva no Nordeste. 

Aliado a esta política, outro importante instrumento de redistribuição de renda deveria 

ser capaz de criar e fortalecer mecanismos e práticas de inserção socioeconômica para os 

pobres. Entre esses mecanismos, é quase unânime na literatura, a eficácia das políticas 

educacionais como instrumento redistributivo eficiente 10. A Figura 4 mostra o percentual de 

analfabetos das pessoas acima de 5 anos nas 558 microrregiões dos estados brasileiros em 

2000, indicando que as maiores taxas de analfabetos possuem ampla relação com as 

microrregiões brasileiras detentoras das maiores porcentagens de pobres. 
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Figura 4 - Analfabetos nas Microrregiões Brasileiras em 2000

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2004)

 

As políticas educacionais asseguram a transição da situação do pobre, da condição 

de mero assistido, fato predominante numa política exclusivamente de renda mínima, para 

um trabalhador ativo, quando possibilita inseri-lo no mercado de trabalho. A melhoria do 

nível educacional seria então uma outra condição indispensável para a redução da pobreza 

nas microrregiões brasileiras. 

                                                 
10 A ampla literatura existente com respeito à relação entre desigualdade, pobreza e educação pode 
ser consultada em Bonelli (2002).  
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Os programas de renda mínima terão que se atrelar às políticas educacionais e de 

reforma agrária, oferecendo incentivos econômicos para os filhos de trabalhadores agrícolas 

freqüentarem a escola. Do contrário, a estratégia de rompimento da pobreza e da fome será 

insuficiente para a mudança da condição do pobre e do faminto. 

As grandes metrópoles brasileiras, centros dinâmicos do capital, são os maiores 

reservatórios de pobreza, devido à sua grande participação na população do país. As 

metrópoles de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba e Porto Alegre são detentoras das maiores quantidades de pessoas com 

rendimentos inferiores à linha de pobreza (pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes com rendimentos inferiores a R$151,00). A Figura 5 apresenta o 

total de pessoas pobres com rendimentos inferiores à linha de pobreza nas 558 

microrregiões dos estados brasileiros em 2000. 
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Figura 5 - Pessoas Pobres nas Microrregiões Brasileiras em 2000

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2004)

 

Os grandes bolsões de pobreza, destacados em preto no mapa, correspondem às 

regiões metropolitanas, e às microrregiões de Manaus, Vale do Ipojuca no Agreste 

Pernambucano, Feira de Santana no Centro Norte da Bahia e Ilhéus-Itabuna no Sul da 

Bahia, que também compartilham resultados bastante insatisfatórios com as regiões 

metropolitanas. 
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Segundo Rocha (2000), as regiões metropolitanas aumentaram sua participação na 

pobreza brasileira entre 1980 e 2000, chegando a abrigar em 1997, aproximadamente 30% 

das pessoas com insuficiência de rendimentos do país inteiro. 

A intensificação da pobreza nos centros metropolitanos do país pode ser atribuída a 

dois fatores. Primeiro, o crescente processo de êxodo rural, incentivado pela modernização 

agrícola que excluiu pequenos produtores do campo, gerou um enorme excedente de mão-

de-obra pouco qualificada, segregada nas periferias das cidades mais industrializadas do 

país. Num momento posterior, o acentuado processo de extinção de postos de trabalho para 

trabalhadores pouco qualificados contribuiu para ampliação da pobreza e da fome nessas 

regiões. 

Estas exposições mostram que a batalha contra a pobreza nos centros 

metropolitanos não pode se limitar somente no combate ao desemprego. Primeiramente, o 

Estado deve criar mecanismos para qualificação da mão-de-obra segregada, pois somente 

a geração de empregos não reduz o problema, visto que o mercado de trabalho é revelador 

da desigualdade gerada pelo sistema educacional. 

V - As Causas da Pobreza e da Fome no Brasil 

A concepção que se tinha até o final da década de 1960 era que uma população 

crescente, em presença de suprimentos alimentícios decrescentes ou fixos, daria origem à 

generalização da fome, da má nutrição e da agitação social. Os Neomalthusianos, como 

eram chamados, ainda defendiam que em muitas áreas do mundo, o sistema de minifúndios 

limitava a terra apropriada para a agricultura. 

Castro (1968), à luz dos fatos biológicos e sociais, mostrou que a superpopulação 

era antes de tudo uma conseqüência da fome. Em Geopolítica da Fome o autor mostra que: 

as imensas massas humanas que habitam certas regiões da China não são mais do que 

subprodutos da fome; nos calamitosos períodos de fome e de pestes, as populações 

aceleravam sempre a marcha do seu crescimento; e por fim, os países de maior miséria 

alimentar são também, paradoxalmente, aqueles nos quais as populações crescem com 

mais violência. 

O discurso de que a superpopulação era a causadora da fome estava rodeado por 

motivos de ordem política ou de ordem econômica, quando se atribuía a condições naturais, 

o que seria mais produto de condições sociais desumanas (CASTRO, 1968). 

A monocultura, prática que consiste em cultivar a mesma espécie numa área 

extensa, tem perturbado o equilíbrio biológico da natureza, desestabilizando o ecossistema 

ao exterminar os inimigos naturais por meio da maciça utilização de inseticidas e de 
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espécies geneticamente modificadas11. A soja, principal produto da monocultura brasileira, é 

uma das responsáveis pela alarmante taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal, 

estimada em 5,1 milhões de campos de futebol para o período de agosto de 2001 a agosto 

de 2002 (D’AVILA, 2003). 

O tipo de produto cultivado determina claramente a forma de propriedade da terra. 

Culturas como a da cana-de-açúcar, da soja, entre outras, estimulam ao máximo a 

monocultura, o latifúndio e a sua exploração por capitalistas ausentes. Os grandes grupos 

empresariais, detentores e/ou financiadores da exploração da maior parte das terras 

agricultáveis do país, implementam políticas incentivadas pelo Estado visando à obtenção 

de lucros cada vez mais orbitantes, não se atendo no desenvolvimento social das 

populações nativas. 

A Figura 6 mostra a porcentagem das terras ocupadas pelas propriedades acima de 

500 hectares (ha) nas 558 microrregiões dos estados brasileiros, segundo o último Censo 

Agropecuário do IBGE em 1995/96. 

Como se observa, a concentração de terra no Brasil ainda é um dos maiores 

entraves à superação da pobreza e da fome, visto que em algumas microrregiões 

brasileiras, as propriedades acima de 500 ha chegam a ocupar 99% da área, gerando um 

extremo impacto social. Essa concentração excessiva da terra coincide, em grande parte, 

com as áreas destinadas às grandes monoculturas e/ou à pecuária extensiva. 

                                                 
11 Um estudo divulgado no dia 02 de outubro de 2003, pela Sociedade Real Britânica no jornal 
britânico The Guardian apud Kanashiro (2003), mostra que está ocorrendo perda de biodiversidade 
causada pelas plantações de transgênicos. De acordo com a pesquisa, duas entre três plantações de 
transgênicos se mostraram mais danosas ao meio ambiente - destruindo plantas e animais ao seu 
redor - do que os cultivos com sementes convencionais.  
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Figura 6 - Porcentagem das Terras Ocupadas pelas Propriedades Acima de 500 
ha nas Microrregiões Brasileiras em 1995/96

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (1998)

 

A análise do mapa infere que a concentração de terra é característica de todos 

estados brasileiros, sendo menos expressiva nos Estados de Santa Catarina e Espírito 

Santo, onde o grau de concentração de terra é baixo. Isto nos permite afirmar que o 

latifúndio e a monocultura e/ou pecuária se territorializam, paralelamente, por quase todo o 

Norte, Nordeste e Centro-Sul do país, se constituindo num dos fatores ideais para 

desenvolvimento e ampliação da pobreza e da fome no Brasil. 

Na contramão do processo de concentração fundiária, quando se analisa a 

porcentagem da área ocupada pelas propriedades com menos de 10 ha, vê-se que as 

mesmas se comprimem em pequenas ilhas no território brasileiro, devido à restrição da terra 

pelos grandes latifúndios. A Figura 7 expressa a porcentagem das terras ocupadas pelas 

propriedades com menos de 10 ha nas 558 microrregiões dos estados brasileiros, segundo 

o último Censo Agropecuário do IBGE em 1995/96. 

A constante fragmentação das pequenas propriedades, oprimidas e ilhadas pelo 

processo de concentração da terra, a falta de políticas públicas para a agricultura familiar e 

o tamanho ínfimo das pequenas propriedades, ineficientes para produção em função do 

tempo de pousio requerido pela terra, são fatores limitantes da produção agrícola dos 

pequenos agricultores. Isto gera uma forte pressão sobre o uso das pequenas propriedades, 

culminando em fracas colheitas, fatores agravantes da pobreza e da fome. 
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Figura 7 - Porcentagem das Terras Ocupadas pelas Propriedades com 
Menos de 10 ha nas Microrregiões Brasileiras em 1995/96

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (1998)

 

Segundo João Pedro Stedille, Líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), o Brasil possui 3,9 milhões de estabelecimentos pobres que exploram áreas 

insuficientes para seu sustento e 4,9 milhões de famílias sem terra, refletindo a elevada 

concentração da propriedade da terra. Nos Estados do Piauí e Paraíba a média das famílias 

que vivem no meio rural como trabalhadores que estão passando fome chega a 70% do 

total (STEDILLE, 2000). 

A Figura 8 manifesta a distribuição espacial da produtividade de grãos nas 558 

microrregiões dos estados brasileiros em 2002. A espacialização da produtividade de grãos 

aponta que a baixa produtividade agrícola se concentra, em sua maior parte, nos estados da 

região Nordeste. 

As causas decorrentes dessa baixa produtividade são a falta de políticas agrícolas 

para os pequenos agricultores, a pressão dos grandes latifúndios, a falta de crédito agrícola 

e de assistência técnica para direcionar uma exploração racional da terra pelo pequeno 

produtor rural, o desgaste excessivo da terra devido à sua fragmentação, formando áreas 

insuficientes para o sustento da família e a carência de saúde e energia de grandes grupos 

de populações afligidos pela pobreza e pela fome. 
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Figura 8 - Produtividade de Grãos nas Microrregiões Brasileiras em 2002

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2003)

 

Uma comparação entre a evolução das produtividades de grãos entre 1990 e 2002 

indica que grande parte das microrregiões brasileiras tiveram aumentos significativos no 

período, porém as microrregiões do Nordeste, ou continuaram na mesma situação, ou 

reduziram as suas produtividades no período referido. 

Enquanto a produtividade das culturas alimentares básicas do brasileiro, arroz e 

feijão, cresceram entre 1970 e 1998, respectivamente 1,5 e 1,4 vez, as culturas de 

exportação, cana-de-açúcar e soja, que receberam de forma mais intensa a modernização 

com incentivos fiscais e financeiros regionais, cresceram respectivamente 5,2 e 16,6 vezes 

(IBGE apud RAMALHO, 2003)12. 

Burnier (2000) aponta que a melhor distribuição entre os grupos de alimentos nos 

estados do Brasil deve-se à existência de uma estrutura fundiária menos concentrada nos 

estados. Porém, a modernização brasileira privilegiou a grande propriedade agrícola, fato 

visualizado nas características do espaço agrário brasileiro. Apenas 1% dos proprietários 

são donos de 46% de todas as terras. 

A concentração da propriedade da terra, com expropriação dos trabalhadores rurais, 

a falta de uma política de produção para o mercado interno e o destino da terra para cultivos 

                                                 
12A recente parceria entre a Monsanto e a Embrapa para estudo da soja resistente a um tipo de 
herbicida mostra que nos investimentos priorizados pelo Estado, as culturas voltadas para exportação 
tem sido beneficiadas em detrimento das culturas alimentares básicas do brasileiro. 
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de produtos agrícolas orientados para exportação, por meio das grandes monoculturas, 

constituem, pois, as causas principais da pobreza e da fome no Brasil. 

Os latifúndios, detentores da terra produtiva para o cultivo, vêm explorando uma 

grande quantidade de arrendatários e parceiros, milhões de agricultores que não têm terra 

para plantar. A Figura 9 exibe a área dos estabelecimentos segundo a condição do produtor 

como parceiro nas 558 microrregiões dos estados brasileiros, de acordo com o último Censo 

Agropecuário do IBGE em 1995/96. 
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Figura 9 - Área dos Estabelecimentos Destinadas a Parceiros nas 
Microrregiões Brasileiras em 1995/96

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (1998)

 

As microrregiões dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Ceará e Minas Gerais são aquelas nas quais prevalecem as 

maiores áreas de estabelecimentos com terras exploradas segundo a condição do produtor 

como parceiro. A maior parte dessas áreas coincide com os locais marcados por grandes 

propriedades agrícolas. Esta coincidência também é perceptível, em menor escala, nos 

Estados de Roraima, Rondônia, Acre, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Goiás. 

A parceria consiste num tipo de relação pré-capitalista, indicando que, paralelamente 

ao processo de acumulação de capital que se dá nas áreas de grande concentração agrária, 

o capitalismo também abarca as relações não-capitalistas visando à maximização dos seus 

lucros. 
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A concentração de capital e a ampla hegemonia do capital financeiro, concentrador 

de terras nos locais onde predominam a monocultura exclusivista e a pecuária extensiva, 

obrigam os pequenos produtores ilhados a se sujeitarem como trabalhadores arrendatários, 

parceiros ou assalariados nas grandes fazendas, ou ainda, a migrarem para os centros 

urbanos, gerando excedente de mão-de-obra pouco qualificada nas periferias. 

Nos centros urbanos, o enfraquecimento do poder do Estado devido ao receituário 

neoliberal contribui para intensificação do processo de marginalização dos despossuídos da 

terra, com conseqüências negativas como pobreza, violência urbana, fome e exclusão 

social, advindos da flexibilidade dos salários e dos empregos, e da necessidade cada vez 

mais crescente de mão de obra especializada. Por outro lado, no campo se observa um 

aumento dos miseráveis, dos deserdados da terra e do conflito pelo direito da terra entre os 

trabalhadores despossuídos e os grandes produtores. 

A produção de ilhas de riqueza em meio a mares de pobreza passa a ser marca 

inquestionável do desenvolvimento capitalista brasileiro, caracterizado por intensa 

concentração econômica da renda. Essa desigualdade faz com que a esperança de vida 

seja próxima de 54 anos em vários municípios pobres do Nordeste, enquanto ela é de cerca 

de 78 anos em poucos municípios do Sudeste. É o fator político e econômico que pesa na 

probabilidade de viver das crianças até 5 anos no Brasil da abundância e da escassez, 

desde que a mortalidade infantil na ilha da abundância pode ser de apenas 6 por mil, 

enquanto no mar da escassez pode alcançar 135 por mil 13. 

VI - Nordeste: miséria, fome e investimentos contraditórios 

Desde o império, até por volta da década de 1950, a questão nordestina foi vista 

somente na dimensão das condições naturais e seus efeitos danosos sobre a população 

regional. As políticas implantadas procuravam agir no sentido de amenizar os efeitos da 

seca, investindo principalmente na construção de açudes, sem atacar o principal elemento 

causador da pobreza e da fome na região. 

Castro (1966) mostrou que a pobreza e a fome no Nordeste não se explicavam por 

condições naturais (pobreza da base física), mas devido às distorções e erros acumulados 

durante a exploração econômica da região. A exploração do tipo colonial, baseada na 

monocultura e nos latifúndios, eram as principais causas da pobreza e da fome generalizada 

na região. 

O domínio histórico dos grandes proprietários rurais na região já era objetivo de lutas 

políticas no contexto dos movimentos pós-independência do país, a exemplo da Revolução 

Praieira em Pernambuco no ano de 1842. Um jornal combativo da época (O Progresso) não 
                                                 
13 Essas comparações foram embasadas no Censo Demográfico de 2000 do IBGE. 
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apontava a extrema concentração fundiária na região, mas já propunha a reforma agrária, 

desmascarando o conservadorismo dos políticos que tratavam o tema como um problema 

climático (COSTA, 1991). 

Celso Furtado, em 1958, através do famoso relatório do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste, mostrou que a renda per capita da região Nordeste era 

inferior a 1/3 daquela da região Centro-Sul do Brasil, partindo de fundamentos históricos da 

colonização regional como determinantes da dicotomia social da região nordestina (GTDN, 

1967). 

Hoje, sabe-se que as causas naturais no Nordeste atuam apenas como fatores 

imediatos, promovendo a explosão da pobreza e da fome, que se constitui, na verdade, 

conseqüência de situações decorrentes da estrutura de vida econômica do povo nordestino. 

O fenômeno da seca traz por conseqüência, a pobreza e a fome, e os efeitos são tão graves 

porque as condições do meio físico e, principalmente social favorecem a ampliação desses 

malefícios. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada pelo 

Governo Federal para reduzir o problema da miséria da região, não conseguiu romper a 

oligarquia regional, imbuída pelo fenômeno do coronelismo. Essa oligarquia regional 

transformou a pobreza e a fome numa arma política no Nordeste, caracterizado pela 

“indústria da seca” e por investimentos muito contraditórios dos necessitados pelo povo 

carente da região. 

A Figura 10 mostra a porcentagem de pobres (percentual de pessoas com 

rendimentos inferiores a R$ 151,00) nos 1787 municípios dos estados da região Nordeste 

em 2000. Observa-se que a pobreza se encontra disseminada em todos os municípios da 

região. 
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Figura 10 - Porcentagem de Pobres nos Municípios da Região do Nordeste, 2000

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2004)

 

Os municípios com porcentagens de pobres entre 28 e 35% da população são 

Fortaleza, Natal, Cabedelo, João Pessoa, Paulista, Parnamirim, Recife, Toritama, Aracaju e 

Salvador. Apenas 4% dos municípios totais possuem um percentual de pobres entre 28 e 

50% da população, enquanto 96% dos municípios apresentam entre 50 e 90% da população 

vivendo na extrema pobreza. 

Os municípios do Nordeste possuem 11.401.385 pessoas responsáveis pelos 

domicílios particulares, segundo o Censo Demográfico de 2000 do IBGE. Desses, 6.441.575 

pessoas, ou 57% do total, estão abaixo da linha de pobreza, ou seja, vivendo com 

rendimentos inferiores a R$ 151,00. 

A atuação da SUDENE no Nordeste foi conservadora e conflitiva, pois visou a 

promover o desenvolvimento da região por meio de incentivos à introdução de atividades 

com tecnologias modernas, proposta que não combatia a fundo os problemas advindos do 

latifúndio na região. 

Recentemente, municípios do Nordeste como Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) vêm se 

destacando na produção de frutas de mesa para exportação, via irrigação de alta 

tecnologia14. Esses investimentos, decorridos da atuação de órgãos estrangeiros (Banco 

                                                 
14 A Plataforma Tecnológica do Caju também visa a divulgar uma série de tecnologias que aumentam 
a produção de cajueiros da região do semi-árido por meio de uma planta de alta produtividade. 
Porém, cerca de 80% do caju produzido no Brasil é exportado (DAMIANI, 2003). 
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Mundial e Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO), e de 

órgãos federais (Banco do Nordeste, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF) introduziram 

nesses espaços, tecnologia de ponta para o cultivo de produtos alimentares voltados para 

exportação. Esses investimentos são muito contraditórios, pois têm-se incentivado o cultivo 

de produtos agrícolas orientados para os mercados internacionais, em áreas de fome aguda 

e violenta, já identificadas por Josué de Castro em Geografia da Fome na década de 1940, 

substituindo aqueles cultivos com espécies tradicionais. 

Diversos pesquisadores têm ainda salientado a característica exclusivista dos 

cultivos desses produtos agrícolas voltados para exportação, pois estão associados a 

maiores concentrações de terras, gerando redução de empregos e pobreza15. Para se ter 

uma idéia, a CODEVASF distribuiu terra irrigável na forma de loteamentos entre 50 e 100 

hectares para empresas agrícolas, enquanto os pequenos produtores receberam terras 

entre 6 e 12 hectares (DAMIANI, 2003). Os modernos canais de irrigação pouco atingiram 

as culturas alimentares da região, sendo beneficiados, quase que exclusivamente, os 

produtos de exportação, portanto, não sendo a saída imediata para a solução da pobreza e 

da fome na região. 

A introdução maciça de tecnologias na região do semi-árido, levada a cabo pelos 

organismos internacionais e federais, consiste em medidas extremamente paliativas e que 

podem intensificar a pobreza e a fome na região. 

A ausência do Estado na consecução de políticas sociais redistributivas eficientes, a 

estrutura agrária, a predominância das culturas irrigadas exclusivistas voltadas para o 

mercado internacional, a “indústria da seca”, a corrupção política e a arma política da fome 

são os verdadeiros entraves ao rompimento da reprodução da pobreza e da fome na região 

Nordeste. Nas palavras de Josué de Castro: 

... para os camponeses do Nordeste a morte é que conta [...] a vida 

não lhes pertence. Dela, eles nada tiram, além [...] da ameaça 

constante da seca, da polícia, da fome e da doença. Para eles, só a 

morte é uma coisa certa, garantida. Um direito que ninguém lhes 

tira: o seu direito de escapar um dia pela porta da morte, do cerco 

da miséria e das injustiças da vida (CASTRO, 1964, apud 

FERNANDES & GONÇALVES, 2000, p. 68). 

VII - São Paulo: de Centro da Abundância à Periferia da Escassez 

                                                 
15Para mais detalhes, consultar Assirati (1994), Marsden et al. (1996) e Salete (1997). 
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Na década passada, a pobreza e a fome estavam concentradas, em sua maior parte, 

no campo e nas pequenas cidades. Agora, os grandes bolsões de reprodução da pobreza e 

da fome se espalharam pelas grandes cidades, atingidas pela crise social dos anos de 1990. 

As metrópoles brasileiras estão praticamente inabitáveis, com problemas sociais 

como falta de emprego, fome, miséria, marginalidade, violência, moradia, saneamento 

básico, entre outros. Em 1970, São Paulo tinha aproximadamente 1,0% de sua população 

morando em favelas, enquanto em 1993, esse número era de 19,4% (Maricato, 1996), 

indicando que os anos de 1990 foram o período de explosão das favelas, principalmente nos 

centros metropolitanos do país. Os moradores de favela no Brasil já são 6,5 milhões, 3,84% 

da população do País, sendo que o crescimento desses espaços foi tão expressivo que 

superou as taxas de crescimento do Brasil (IBGE, 2004). 

A explosão desses espaços impróprios decorreu da migração desordenada para as 

periferias das metrópoles, da inexistência de crédito habitacional para os pobres, do 

desemprego, da concentração fundiária e da renda e do empobrecimento da população. 

Segundo a Pesquisa Mensal de Empregos do IBGE, em abril de 2004, a taxa de 

desocupação foi de 13,1% nas regiões metropolitanas brasileiras de Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A região metropolitana de São Paulo 

representava sozinha, mais da metade dos desocupados (IBGE, 2004b). 

A Figura 11 exibe a distribuição espacial da porcentagem da população pobre 

(pessoas com rendimentos inferiores a R$ 151,00) nos distritos do município de São Paulo 

em 2000. 
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Figura 11 - Porcentagem de Pobres nos Distritos de São Paulo, 2000

Elaboração do Autor. Dados: IBGE (2004)

 

O processo de urbanização brasileira, e da metrópole paulista, impulsionaram e 

continua a impulsionar, a expulsão dos pobres para a periferia, fato observado na Figura 11, 

quando as maiores porcentagens de pobres se concentram nos bairros mais afastados do 

centro urbano. 

O município de São Paulo possui 2.985.977 domicílios particulares, de acordo com o 

Censo Demográfico de 2000 do IBGE. Desses domicílios, 502.802 ou 17%, são 

considerados pobres, ou seja, possuem rendimentos inferiores a R$ 151,00. O problema 

aumenta na região periférica, concentradora de mais de 70% dos domicílios pobres do 

município e com porcentagens de pobres próximas de 50% do total de pessoas. 

Essa pobreza extrema, segregada na periferia da maior metrópole produtora de 

riquezas do país, indica que São Paulo tornou-se, de centro da abundância e da riqueza, a 

periferia da escassez e da pobreza, pois não foi capaz de gerar condições de inclusão social 

em seu próprio território, visto que seus distritos guardam realidades muito díspares. 

VIII - O Combate à Reprodução da Pobreza e da Fome 

A condição essencial para o rompimento da pobreza e da fome no Brasil requer o 

fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a construção de políticas sociais 

redistributivas, entre elas as políticas educacionais e de renda mínima. Não basta produzir 

alimentos lançando mão de todas as técnicas disponíveis. É preciso criar condições para 
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que esses alimentos possam ser produzidos ou adquiridos pelas populações que deles 

necessitam. 

Nas áreas assoladas pelo problema dos grandes latifúndios, a reforma agrária é a 

principal política redistributiva. Essa não reside somente na desapropriação e distribuição de 

terra aos trabalhadores sem-terra. Ela deve ser debatida num processo de releituras das 

relações jurídicas e econômicas, entre os que detêm a posse da terra e os que dependem 

exclusivamente dela para retirar o seu sustento. A propriedade agrícola deve ser eqüitativa 

nos termos do acesso e com políticas não-diferenciadas de fomento à produção para os 

diferentes agricultores, visando à maior coletividade rural. 

A reforma agrária deve estar aliada a programas de garantia de renda mínima e a 

políticas de inserção socioeconômica para os pobres, entre elas, as políticas educacionais, 

as quais asseguram o rompimento da condição de pobreza do indivíduo, ao possibilitar a 

sua inserção no mercado de trabalho. Os programas de garantia de renda mínima somente, 

não conseguem romper o “círculo vicioso” de reprodução da pobreza, devendo ser 

implementados conjuntamente com a reforma agrária e com as políticas educacionais, 

mecanismos redistributivos mais eficientes. 

Na agricultura familiar é necessário ampliar as bases de técnicos especializados que 

a orientem, garantindo assistência técnica das zonas mais carentes, incentivos a técnicas de 

exploração racional do solo, restauração de terras degradadas, concessão de crédito rural, 

obras de eletrificação e infra-estrutura. 

Nas regiões metropolitanas, a batalha contra a pobreza não pode se limitar somente 

ao combate do desemprego. A baixa qualificação da mão-de-obra consiste num entrave ao 

aumento da renda do trabalhador. Portanto, o Estado deve criar mecanismos para 

qualificação da mão-de-obra segregada, pois somente a geração de empregos não reduz o 

problema, visto que as maiores taxas de desocupados são representadas pela população de 

baixa escolaridade. 

A “segurança alimentar” do país e de suas regiões de maior carência não pode ser 

deixada ao livre arbítrio e juízo do interesse privado. Compete ao Estado, e não ao mercado, 

a maior responsabilidade pela promoção da inclusão social. 

Finalizando, o combate às práticas corruptas das elites vorazes que saqueiam o 

orçamento público (Wilhelm Hofmeister apud Fonseca, 2003) deve ser mais agressivo, tanto 

na fiscalização quanto na aplicação das penalidades da lei, pois as mesmas se apoderam 

indevidamente de recursos coletivos, quando estes deveriam ser destinados para o 

desenvolvimento social de populações necessitadas. 
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