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Infelizmente, é a volta da fome no Brasil. Mais da metade da população brasileira está em 

situação de insegurança alimentar de acordo com Inquérito Nacional sobre Insegurança 

Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. As regiões Norte e Nordeste voltam 

a ser as mais afetadas. Certamente, em nosso país, a fome tem gênero, cor e grau de 

escolaridade. A fome atinge 11,1% dos lares que são chefiados por mulheres, 10,7% dos lares, 

por pessoas pardas ou pretas e 14,7%, por pessoas com baixa escolaridade, contra 7,5% dos 

lares chefiados por brancos e 4,7%, por pessoas com segundo grau ou nível superior. Todas as 

formas de insegurança alimentar se expandiram com uma velocidade nunca vista! A insegurança 

alimentar grave atingiu 9% dos domicílios, e 113 milhões de pessoas foram afetadas com algum 

grau. São 19 milhões de brasileiros passando fome no nível mais grave, cerca de 9% da 

população. E o mais cruel, é que em 2014, não era assim, há somente sete anos atrás mais de 

70% das famílias estavam em segurança alimentar, em 2018 esse percentual já havia 

retrocedido para 60%, portanto, era uma tendência de melhora da segurança alimentar, 

observada de 2004 até 2014, que sofreu drasticamente uma inversão e que certamente se deu 

por conta das crises econômica e, sobretudo, política posterior a 2016. Para se entender a 

gravidade do quadro, entre 2018 e 2020, a fome atingia 7,5 milhões de brasileiros, contudo 

entre 2014 e 2016, esse número era bem menor: 3,9 milhões. Hoje, a falta de renda atinge em 

cheio mais de 14 milhões de desempregados. A insegurança alimentar quase dobrou, segundo 

FAO, ONU, OMS e para a tristeza dos seguidores de Josué de Castro, o Brasil voltou 

inexoravelmente ao mapa da fome! Na nação que já celebrou a redução da miséria, falta quase 

tudo até mesmo esperança em dias melhores para tantos compatriotas. Atualmente, somos 

49,6 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. 

É verdade que a pandemia de covid-19 ajudou ainda mais a agravar o cenário. Todavia, os fatores 

causais parecem ter sido outros e anteriores. O atual Congresso Nacional, a duras penas, 

aprovou um sofrível auxílio emergencial. Entretanto, o teto de gastos públicos aprovado em um 

passado bem recente pelos poderes executivo e legislativo prejudicou drasticamente 

investimentos em áreas básicas com a redução brutal do orçamento e sobretudo a renda mínima 

de milhões de brasileiros. O auxilio emergencial criado é pequeno e beneficia poucas pessoas 

em relação aos brasileiros atingidos pela insegurança alimentar, ou seja, a fome. Ano passado, 

o auxílio custou 290,9 bilhões de reais, valor que sofreu uma queda cruel para 44 bilhões, esse 

ano. O auxílio menor inviabiliza a sobrevivência, pois diminui os gastos com a alimentação e 

nega o direito básico à nutrição de qualidade. 



É notório que nos últimos 4 anos no Brasil, houve um desmonte da rede de proteção social e 

combate à pobreza. Além disso, estabeleceu-se o caos administrativo em áreas sociais decisivas 

como a saúde e a educação. São esses elementos de destruição do estado social brasileiro que 

condenam milhões de brasileiros à morte. Um exemplo do descalabro que afeta a área da 

política de segurança alimentar e nutricional no país é o fechamento pelo poder executivo do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar, em janeiro de 2019. Assim, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

ficou duramente atingido na sua efetividade, funcionando em condições precárias pela ausência 

do apoio Federal. 

A Nutrição do corpo e da alma de nossos compatriotas está sendo duramente atingida! Quem 

tem fome não pode esperar. A Academia Pernambucana de Ciências extremamente 

sensibilizada vem pelo presente trazer reflexões no sentido do auxilio de reverter esse 

panorama. Frente à falta de ação efetiva do Executivo e do Legislativo, esperar-se-ia uma ação 

corretiva por parte do judiciário. No entanto, vemos com preocupação a falta de resposta efetiva 

do STF a diferentes arguições de descumprimento de preceitos fundamentais que tratam de 

temas centrais ao combate à fome, quais sejam:  a)ADPF nº 831, que trata do enfrentamento da 

fome e que questiona a afronta grave aos princípios e direitos fundamentais relativos à 

dignidade da pessoa humana e aos direitos à alimentação adequada e à assistência social; 

b)ADPF nº 709, que identifica falhas no enfrentamento da pandemia do coronavírus em relação 

aos povos indígenas; c) ADPF nº 742, que aponta falhas no enfrentamento da pandemia do 

coronavírus em relação aos quilombolas, entre outras. 

Frente a ausência de resposta dos três poderes, consideramos fundamental o acolhimento e 

divulgação ampla da sentença do Tribunal Popular da Fome, convocado pela Conferencia 

Popular de Soberania e Segurança alimentar e nutricional, enquanto um elenco de medidas cuja 

implementação seja cobrada do estado brasileiro, visando o enfrentamento da fome, entre elas: 

a) a revogação imediata do teto de investimento público imposto pela Emenda     Constitucional 

95/2016, que comprometem os gastos necessários ao combate à fome e garantia da soberania 

e segurança alimentar e nutricional; 

b) a sanção presidencial imediata e integral do PL 823, que dispõe sobre medidas emergenciais 

de amparo à agricultura familiar, para mitigar os impactos socioeconômicos da Covid-19; 

c) a retomada imediata da Reforma Agrária e da demarcação de Terras Indígenas e Territórios 

Quilombolas; 

d) a revogação imediata da Medida Provisória no. 1.061/2021, que cria o Programa Auxílio Brasil 

e institui o Programa Alimenta Brasil. Estas propostas desmontam os programas Bolsa Família e 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de criar concorrência orçamentária ao 

incorporar novos auxílios. 

e) a manutenção, aperfeiçoamento e ampliação do Programa Bolsa Família, com  a imediata 

inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema, superando a “fila de 

espera” de mais de 2,1 milhões de famílias; o reajuste tanto na renda transferida, quanto nos 

critérios de inclusão, de modo que todas famílias brasileiras com renda por pessoa de até R$ 

600,00 sejam atendidas, com um benefício médio por família de R$ 640,00 e que sejam criados 

mecanismos de atualização periódica pela inflação. Para isso há necessidade de um 

investimento anual de R$ 230 bilhões; 



f) a manutenção e ampliação dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), pelas três esferas de governo. O Governo Federal deverá garantir o repasse do 

recurso financeiro suplementar destinado à aquisição de alimentos aos estados e municípios e 

estipular um reajuste anual, a fim de aumentar os valores per capita repassados do PNAE às 

entidades executoras, tendo em conta a alta inflação dos alimentos, medida pelo IPCA. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve promover ações junto aos gestores 

locais do PNAE no sentido da implementação da Resolução CD/FNDE nº 06/2020, sobre a 

restrição da aquisição e da oferta de produtos ultra processados aos estudantes. Estados e 

municípios devem realizar, com regularidade mensal, a distribuição de cestas de alimentos, 

enquanto perdurar a pandemia, e assegurar a aquisição de um mínimo de 30% da agricultura 

familiar; 

g) a ampliação dos recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a 

garantia de um investimento de R$ 1 bilhão, atualizado anualmente pelo IPCA, a partir dos quais 

poderão ser atendidos 208 mil agricultores/as, e adquiridos 420 mil toneladas de alimentos para 

o atendimento de 12 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, a adoção de 

procedimentos administrativos simplificados, dando-se prioridade às modalidades de Compra 

Direta, Compra com Doação Simultânea, e a retomada da modalidade Formação de Estoques; 

h) a Revitalização do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas), com a retomada das chamadas públicas para 

universalização do acesso às cisternas de consumo (350 mil cisternas) e de produção (800 mil 

cisternas) para as famílias do Semiárido, com prioridade, na construção dos equipamentos pelas 

organizações sociais. De acordo com estimativa da Articulação do Semiárido para se atender a 

demanda de acesso a água para consumo e produção no semiárido é necessário o investimento 

anual de R$1,82 bilhões nos próximos 3 anos; 

i) a ampliação da capacidade de resposta do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

atendimento e proteção social à população em situação de rua, com o investimento mínimo de 

R$ 2,55 bilhões, tendo como referência para a aquisição de alimentos o valor mínimo de R$ 

115,00 mensal por pessoa; 

j) a Condução de uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, com a tributação 

emergencial dos setores mais ricos para ampliação das condições de financiamento das políticas 

públicas para a garantia de realização plena dos direitos constitucionais. 

Somente com o enfrentamento efetivo das desigualdades sociais através de um conjunto de 

iniciativas públicas emergenciais e estruturantes articuladas, seremos capazes de erradicar a 

fome e a desnutrição no Brasil. A fome é um flagelo inaceitável em um país que alimenta uma 

parte significativa do rebanho bovino do mundo. Nesse particular, se torna indispensável o papel 

criativo e transformador da ciência brasileira. As universidades e os institutos brasileiros de 

pesquisa que abrigam ainda os melhores quadros de pesquisadores e propositores de ideias, ou 

seja, nossos cientistas são fundamentais para orientarem na reversão desse quadro atual. 

Temos que assumir a responsabilidade coletiva enquanto povo de eliminar esta mazela de nosso 

território, o quanto antes. E nos conseguiremos, pois já o conseguimos antes. 
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