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RIO e RECIFE.Farinha, um pacote de macarrão e dois ovos. Esses eram os alimentos que, 
anteontem, Lindalva Oliveira, de 63 anos, dispunha para alimentar as nove pessoas que vivem 
às custas da aposentadoria de R$ 350 de seu marido, o aposentado José Francisco Sales, de 
78 anos, na periferia de Recife. A refeição do dia seguinte ainda era um mistério e ela só tinha 
certeza de contar com 200 gramas de leite em pó. Nesta semana, mais uma vez, a experiência 
de passar fome será inevitável:  
 
— Esse leite tem que durar quatro dias. Fica ralo, mas ainda assim, falta — contou.  
 
Situações como a vivida pela família de Lindalva são comuns em 3,3 milhões de domicílios no 
país, onde a fome é uma realidade, segundo uma pesquisa inédita feita pelo IBGE. Nessas 
residências, vivem 13,9 milhões de brasileiros. Nelas, pelo menos um dos moradores não teve 
o que comer nos 90 dias anteriores à pesquisa, realizada em 2004 e divulgada ontem. Não é 
possível, segundo os pesquisadores, dizer que todos os moradores dessas residências 
passaram fome. Ainda assim, os domicílios foram considerados em situação de insegurança 
alimentar grave.  
 
Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004, o instituto aplicou pela 
primeira vez uma escala de insegurança alimentar criada por especialistas brasileiros. 
Constatou que 72 milhões de brasileiros (39,8% da população) vivem atormentados pelo 
pesadelo de não ter o que comer.  
 
— No Brasil, 72 milhões de pessoas convivem com a preocupação de faltar comida e com a 
queda de qualidade do que comem. Ou então tiveram dificuldade em obter comida em 
qualidade e quantidade. Ou pior, conviveram com situação de fome — explica a coordenadora 
de Trabalho e Rendimento do IBGE, Márcia Quintsr.  
 
Outros 109 milhões (60,2%) estão em situação de segurança alimentar, ou seja, dispõe de 
recursos para garantir uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente.  
 
Promessa de Lula em 2003  
 
Os dados do IBGE mostram que ainda está longe de se tornar realidade a promessa feita pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tomar posse.  
 
— Se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da 
manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida — disse Lula, na ocasião.  
 
Segundo o secretário de Avaliação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Rômulo Paes, não é possível dizer quando os brasileiros estarão livres da fome. Ele 
disse que, mesmo nos Estados Unidos, o índice de insegurança alimentar grave é de 3,5%.  
 
— O Brasil tem avançado muito, mas tem um desafio de avançar muito mais.  
 
As desigualdades no país novamente aparecem com destaque. Quase metade dos brasileiros 
em insegurança alimentar grave, cerca de 6 milhões de pessoas, vivem em domicílios com 
renda per capita de até um quarto do salário-mínimo. E nos domicílios com moradores que se 
declaram pretos ou partos, o índice de insegurança alimentar grave é de 11,5%, quase três 
vezes maior do que as residências habitadas por pessoas que se declaram brancas (4,1%).  
 
Paes disse que a pesquisa será um instrumento importante para orientar os gastos do 
ministério:  
 
— Pela primeira vez, se fez uma pesquisa nessa escala — afirmou. 
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 maio 2006, O País, p. 16. 
 
 


