
A CRISE DO PLANEJAMENTO
Ospianos de combateàpobreza ainda não conseguiram dernbar
as estatísticas que denunciam a condição de miséria absoluta a
que estão condenados mais de 32 milhões de brasileiros, o
equivalente a duas vezes a população de Minas Gerais

BARRIGAS VAZIAS
Francisco de Morais Mendes

N

o til de abril deste ano, o
governo federal apresentou
ao país o "Plano de comba-
te à fome e à miséria", onde

se reconhece que cerca de 32 mi-
lhões de brasileiros são indigentes,
vivendo em condições indignas,
sofrendo fome e miséria. Os objeti-
vos básicos do plano são enfrentar
as causas desta situação e deflagrar

111 11 II 1O - 1i flefli o nacional (!UC Pos-
sibilite a imediata adoção de provi-
ciências indispensáveis para a erra-
dicação cia fome e da miséria".

O plano assenta-se sobre três
princípios: solidariedade, parceria e
descentralização. O primeiro e o
segundo princípios implicam von-
tade e trabalho coletivos, envolvi-
mento do governo e da sociedade,

ColU O 1CCCJÍIIICI.'l11ICFIt() de que
ações isoladas têm pouco resultach
efetivo. A descentralização é neces-
sária para que o problema se i:i
tratado em sua heterogeneidade e
para que o plano possa ser adapi;
do a distintas realidades. O pIa
reconhece que "as políticas maco
econômicas têm-se constituído
causa fundamental da persistên
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de padrões inaceitáveis de fome e
miséria no País".

O órgão máximo na estrutura
organizacional do plano é o Conse-
lho Nacional de Segurança Alimen-
tar (Consca), que tem à frente o
presidente da República e é com-
posto pelos ministros de Estado e
por representantes da sociedade
civil. Ao discursar para os ministros,
no dia 24 de abril, o presidente
Itamar Franco citava o sociólogo
Hcrbert de Souza, o Betinho, ao
referir-se ao Conselho de Segurança
Alimentar: "1 importante registrar
que é a primeira vez na história (Ia
República que tal definição é feita e
que tal prioridade é definida e assu-
iiiida por um governo. Já era tem-
po'..

Sem dúvida. Se posto em prá! i-
. 1	1((IRI' C	'ftli

plano do governo terá vencido um
primeiro entrave para a solução do
binômio fome-miséria, que é a au-
sência de políticas sociais. Órgãos
como a Comissão Econômica para a

fome e miséria

América Latina (Cepal), da Organi-
zação das Nações Unidas, e institui-
ções como o Banco Mundial apon-
tam a falta de políticas sociais dos
governos e países cm desenvolvi-

manutenção da situação de miséria
em que se encontra considerável
parcela da humanidade. Ao lado da
omissão, outro fator contribui para
o agravamento da situação: as res-

trições impostas por
políticas recessivas,
que começam sempre
pelos programas soei-
:I is

Números e geo-
grafia da miséria -
Em 1990, a Comissão
Econômica para a
América Latina (Cepal)
publicou o Estudo

"Magnitude da Pobreza na América
Latina dos Anos 80". Segundo o
professor Ivo Brito, o relatório cons-
tata dramaticamente "os efeitos per-
versos das políticas de estabilização
C( • ( )fl.')Ii 1(( ,'H )lC IS c:iinadas so()-

As políticas macroeconômicas
têm-se constituído na causa

fundamental da persistência
de padrões inaceitáveis de

A fome em Minas
No Estado, mais da metade da sua população economi-
camente ativa recebe apenas até dois salários-mínimos
.1 iva tlistribuiçao da ,'i(/lwza no Brasil espelha-se

também Miva,ç Gerais. Em 1960» os 20% mais
pobres daJ)o/)ulaçáo economicamnente ativa do Es'ta-
do dispunham de apenas 6,3% da renda. Em 1980, o
processo de concentração de rendafez este percentual
baixar ainda mais, para 3,8%. Este empobrecimento
dos ?flaiSJ)ohres é maior nas áreas rurais e concentra-
se, no Estado, no Vale dojequitinhonha e regiões do
Vale do Rio Doce e da Zona da Mata. Em 1986,
enquanto 47,80% da população economicamente
ativa do Brasil percebiam até dois salários m ímiimos
em Minas, este percentual subia a 55,54%.

O documento "Economia mineira - 1989: diag-
nos! ic os epenqiectiras", do Banco de 1)esenm'oivimn eu/o
de Mimias Gemais, r istra que 35% da renda fi.mm iliar
do brasileiro era, em 1975, consu m ida com aiim en-
lação. Não há dados espec (ficos para Minas Gerais. Os
námneros apontavam para o agravamento da situa-
ção nos anos 80, pois no período entre 82184, o índice

de preços subiu 2,5 vezes, enquanto que o preço dos
alimentos básicos aumenlou quatro vezes izu período.

Esta situação é rjieticla nos baixos índices de
escolarização e nas precárias condições de saúde da
população. Embora nas á/limas duas décadas se obser-
ia queda da mortalidade geral e infantil, o Estado
apresenta ainda grande deficiência nas políticas de
melho,'ia das condições de vida da população. Dos
óbitos causadospordoenças infecciosas eparasi/árias
em 1980, 24,96% se a causas redutíveis por
programas especiais,' 46, 10% a causas redutíi.'eis por
saneamento básico, e 14,58% a causas redutíveis por
imunização.

Em 1986, Minas apresentava um percentual de
22,99% de analjabetos, um pouco abaixo da taxa
nacional (2Õ,44 1,16). Mas em regiões como a do Rio
Doce, este percentual chega a 40,6%. Dos óbitos do
Estado, 1696 derivam de más condições de vida e
precariedade de atenção médica.
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rAd-

ais pobres da América
Latina'.

O relatório mos-
tra que o Brasil encer-
rou a década de 80
com 40% de pobres e
18% de indigentes. Um
exemplo dos efeitos
perversos é dado pelo
Plano Cruzado.

Durante a vigên-
cia do plano, em 1986,
a proporção de famí-
lias pobres na região
metropolitana de São
Paulo caiu de 43% para
26%. Seis meses após
o seu fracasso, o nú-
mero de famílias po-
bres na região subia
para 42%. Segundo
Brito, a queda do número de pobres
se deu em razão de que durante um
curto período aquelas famílias con-
seguiram acesso a bens que nunca
tiveram antes.

Entre os anos 70 e 80, o Brasil
registrou queda de 10 pontos no
contingente de pobres (49% em
1970, para 39%, em 1980) e de 8%
no contingente de indigentes (25%
em 1970, para 17%, em 1980). Nos
seis anos seguintes, estes números
foram estabilizados e em 1986, eram
40% de pobres e 18% de indigentes.
A famosa década perdida foi ainda
mais perdida para pobres e indigen-
tes. Para a Cepal, são pobres as
famílias de renda mensal inferior ao
dobro do custo de urna cesta básica;
são indigentes as famílias de renda
mensal inferior ao Custo da cesta
básica. A América Latina possui 183
milhões de pobres e 88 milhões em
estado de indigência.

A situação do Brasil mostrada
no "Relatório sobre o Desenvolvi-
mento Mundial - a pobreza", do
Banco Mundial, publicado cm 1990,
é também pouco alentadora. O do-

cumento analisa o período de 1965
a 1985. Nestes trinta anos, o consu-
mo per capita do mundo em desen-
volvimento cresceu quase 70%, mas
em contrapartida, constatou-se que
1 bilhão de habitantes do mundo
em desenvolvimento vivem na po-
breza, ganhando menos de USS 370
por ano. E outro indicador de que
a década de 80 foi perdida para os
pobres.

Os problemas dos anos 80, de-
monstra o documento, afetaram mais
vigorosamente a África Subsaariana
(exceto a África do Sul) e a América
Latina e Central. Sobre o Brasil, diz
o relatório: "0 crescimento elevou a
renda dos pobres, mas se deu P011 -
ca atenção aos serviços sociais, ten-
cio corno conseqüência mortalida-

de infantil alta e bai-
xos índices de malrí-a	cula no primário". Tra-

&ficia	(luzindo em números

i a	a situação do país, o
Banco Mundial cons-los	tatou que, no período
de 1960 a 1980, houve
uma queda no núme-

ro de pobres do Brasil, de 36,1
milhões para 25,4 milhões. Mas de
1981 para 1987, este número cres-
ceu para 33,2 milhões.

Uma das distorções da política
brasileira, na ótica do Banco Mundi-
al, está na política agrícola, que
favorece os grandes agricultores e
tem conseqüências anti-sociais, anti-
econômicas e anticcológicas. O país
possui uma legislação favorável à
agricultura, mas somente os ricos
são beneficiados. Empresas e pes-
soas físicas compram terras para
deduzir renda tributável do Impos-
to de Renda. Isto eleva o preço da
temi, gerando especulação e for-
mando grandes latifúndios.

O imposto progressivo SOl)rc
terra, que resolveria o probleirki,

0 Brasil possui unzi
legisla çíki favorável

agricultura, mas só ben
os ricos, estimulandc

formação de latzfúnd
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re as regiões pobres e
as do país e entre as

zonas rurais e
opolitanas, a miséria e
me optam por ambas

Barricjas vazias

fracassou, no caso do Brasil, em
decorrência da sonegação e das
exceções. O crédito agrícola é dis-
torcido, promovendo o desempre-
go e impedindo que o pequeno
produtor seja dono da
terra.

Contudo, o rela-
tório destaca uma ex-
periência positiva: o
Programa de Desen-
volvimento Rural do
Piauí, desenvolvido na .
década de 80, primei-
ro projeto apoiado
pelo Banco Mundial a
dar ênfase à reforma
agrária. O programa,
segundo o relatório,
"demonstra que a -'
transferência de terras
para pequenos agri-
cultores é viável e que
a segurança da posse
estimula os agriculto-	Ent
res pobres a adotarem
novas tecnologias".

Entre as regiões
pobres e ricas do país,	metr
a miséria opta por	af.
ambas. Entre a zonas
rurais e metropolita-
nas, a miséria também
elege as duas. Os indi-
cadores da pobreza podem sofrer
variações de acordo com a institui-
ção que os utiliza. Seja em cestas
básicas ou cm salários mínimos,
renda per capita ou familiar, os
resultados são deprimentes.

A Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação
(FAO) considera pobre aquele que
possui renda per capita de meio
salário mínimo ou a família com
renda de 2,5 salários mínimos. O
IBGE constata que, no Brasil, 70%
das famílias têm renda inferior a três
salários mínimos.

Uma queda de braço entre os
números distribui a pobreza pelo

país. O Nordeste tem 84,4% de
pobres na zona rural e 55% de
pobres nas áreas urbanas metropo-
litanas. No Sul, as áreas rurais regis-
tram 480/6 de pobres, enquanto 47,2%

do total de carentes das metrópoles
do país estão nas regiões metropo-
litanas do Rio de Janeiro e de São
Paulo. As regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste abrigam de 23 a 28%
dos pobres do Brasil.

Índices da fome - A irmã
gêmea da miséria, a fome, reuniu
em 1990, era Bellagio, na Itália,
cientistas, técnicos e pesquisadores
de 13 países (o Brasil não estava
representado), com o objetivo de
propor metas para reduzir a fome
nos próximos dez anos. O encontro
constatou que o mundo tem 650
milhões de famintos, sendo que 450
milhões destas pessoas vivem em

condições de penúria máxima em
áreas rurais. A Organização Mundi-
al de Saúde (OMS) considera famin-
to - vítima de penúria alimentar -
aquele que consegue sobreviver

com níveis de nutri-
entes abaixo de 2.240
calorias e 54g de pro-
teínas/dia. O relató-
rio de Bellagio con-
clui que "a fome-	
pode ter varias faces

aguda ou cronica,
/ - visível ou invisível -

mas fundamenta-
mente está enraiza-
da na pobreza e nas

. estruturas sócio-eco-
nômicas predató-
rias".

.1.	 O Brasil não está
sozinho ao propor o
"Plano de combate à
fome e à miséria". A

preocupação de organismos inter-
nacionais - manifestada em encon-
tros, documentos e programas de
ajuda aos famintos - demonstra que
as proporções do problema são as
de uma calamidade mundial. O
plano brasileiro se defronta com
números que, falando do humano,
esbarram na desumanidade.

Em 1986, 61% da mortalidade
infantil era causada pela desnutri-
ção. Em 1989, registrava-se que
21,8% das crianças com menos de
seis meses de idade sofriam de
desnutrição, ocorrendo o mesmo
com 31% das crianças com menos
de cinco anos. O Nordeste registra-
va um contingente de 2,6 milhões
de crianças desnutridas e o Sudeste,
1,4 milhão.

Estes últimos dados foram re-
gistrados pela Pesquisa Nacional
sobre Saúde e Nutrição (PNSN),
realizada pelo Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição (INAN),
IBGE e Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA, em 1989.
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entre 20 e 25 anos, têm altura que aponta que "existem quatro vezes
tecnicamente pode ser classificada mais homens anormalmente baixos
de "nanismo". A possibilidade de em famílias de renda mensal per
ocorrência do "nanismo" no Nor- capita inferior a um quarto do salá-
deste é 50% maior que no Sul. (Em rio mínimo do que em famílias com
26/5/93, o jornal "Folha de São renda igual ou superior a 2,2 salá-
Paulo" publicou resultado de uma rios mínimos per capita". Embora

constatasse redução dos casos
mora ia, CUIIS	A face fria dos números não	de desnutrição entre 1974 e

tatou-se que nas idades de 1 a	 1979, o perfil apontava a exis-
25 anos, a área rural tem,	esconde que afome e a	tência de 5 milhões de crian-
sistematicamente, pior desem-	 miséria levam à	ças, até cinco anos, com alto
penho que a urbana. Por re-	animalização do ser humano,	grau de desnutrição.
glao, verifica-se que os jovens
do Norte e Nordeste são, em
média, cinco centímetros mais
baixos que os jovens do Sul.

Comparados com dados de
1979, a pesquisa mostrou que o
brasileiro teve um ganho de estatu-
ra que corresponde à mudança de
indicadores nutricionais. O ganho,
no entanto, foi considerado insu fi-
ciente pois 2O	dos Inasilciros,

Sirvam-se à vontade
Ratos, cacos de telha, casca de batata, carvão e folhas de chuchu

compõem o cardápio principal dos pobres brasileiros

Utilizando a relação altura/idade -
indicador síntese das condições de
vida de urna população, a pesquisa
produziu o "Perfil de Crescimento
da População Brasileira de O a 25
anos".

Baseando-se nas curvas de cres-
cimento da população, segun-
.4....	-........ .-l.-.	..._....J.....__..

reduzindo-o a nada	A face fria dos números
não esconde que a tome e a
miséria levam à animalização
do ser humano. Vencendo o

pesquisa realizada pela epidemio- último reduto da dignidade huma-
logista Denise Aerts, que indicava na, a fome, num primeiro momen-
retardo de crescimento em 69 de to, converte o corpo em mercadoria
cada cem crianças de O a 5 anos, barata. Mas em seguida,seguida, nem para a
numa favela de Porto Alegre, no Rio exploração mais vil aquele corpo
Grande do Sul).	 servirá. É o ser humano reduzido a

Eni relaçau à renda, o perfil	na.la.

Audição da revista "Jsíoe", de 2110/95, trouxe a
público pela primeira vez os resultados de um estudo
realizado onze anos antes, em 1974, pelo Instituto
Brasileiro de Geogr[ía e EstatLçtica - IBGE. Tratava-
se do "Estudo Nacional de Despesa Familiar" (Endef),
que consumira 20 milhões de dólares epusera na rida
1 .200pesquisadorespara acompanhar, pesar e medir
a comida de 55 mi/famílias de todos os iíveis de renda
do pais.

.4 primeira parte da pesquisa iria servir de base
para o cálculo do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor. A segunda parte da pesquisa, onde os
pesquisadores relatavam o cotidiano das famílias
visitadas, foi impressa em 250 exemplares, depois
escondidos nospories cio 113GB. Liste relatório mostrava
a outra face do milagre econômico, urna /ãcc tão
dramática que mesmo o ministro da Saúde da época,
Paulo de Almeida Machado, teve dflculdade para

obter um exemplar.
O que escandalizava no relatório era o prato

principal que Jstoé serviu ao leitor na reportagem
"Retrato proibido da fome". Um pesquisador que
levasse ao pé da leira a ordem de pesar a comida
pesaria, no Rio Grande do Sul, mn estado rico, casca
de batata cozida. Em Porto Feliz, São Paulo, pesaria
ratos ("queremos frisar que não era preá ", diz o
relatório do Eide]). Em Goiás, pesaria cacos de telha,
e no Ceará, pesaria "barro, carvão, sabão e outras
coisas ". Em Minas Gerais, pesaria talos e folhas de
abóbora e chucha.

A revista publicou um quadro mostrando a quan-
tidade de vezes que cada aspecto da vida do brasileiro
é mencionada no relatório censurado: condições de
saúde boas- 73; alimentação boa - 190, subnutrição
e desnutrição - 259, doenças graves - 457; penúria
alimentar- 841 vezes.
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