
 
 

Alunas: Lola Aguiar e Alice Rossi 

Classes: 3ºA e 3ºB 

Disciplina: Geografia 

Atividade: 2 - ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Quais as especificidades da fome nas distintas regiões e como a crise global 

provocada pelo COVID-19 pode intensificar esse complexo tema? 

 

 Analisando os vídeos, textos e música propostos pela atividade, podemos concluir 

que não existe só uma forma de fome no Brasil. Primeiramente, é preciso definir o 

conceito de fome a que estaremos nos referindo. A imagem comumente associada à fome 

é aquela que revela seu lado extremo: quadros de subnutrição, que no imaginário comum 

estão associados à regiões de grande pobreza na África ou Ásia. Porém, a concepção 

de fome que vem ao caso não é a subnutrição, mas sim os diferentes níveis de 

insegurança alimentar que os domicílios brasileiros pobres enfrentam.  

Quando escutamos a palavra “fome” no contexto nacional, tendemos a associá-la 

diretamente a região Nordeste do país, relacionando-a com a seca e a extrema pobreza 

que existe no local. Pensamos em corpos extremamente magros, e a total falta do que 

comer. Essa visão está muito presente no documentário “Seis dias em Ouricuri”, em que 

os trabalhadores da cidade vivem em condição de extrema miséria. Homens passam dias 

sem ter o que pôr na boca, chegando a ingerir raízes e sementes que servem de 

alimentação para o porco e para o gado. Há relatos de pais que não tem com o que 

alimentar as suas crianças, ou que até que viram seus filhos morrerem por inanição.  

Esse tipo de fome foi o alvo do projeto empreendido pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) para tirar o Brasil do Mapa da Fome. O Brasil se encontrava nessa 

relação até 2014, uma situação muito grave de saúde pública, quando o país tem mais 

de 5% da população ingerindo menos calorias que o recomendável. Sua saída só foi 

possível por via das intensas políticas públicas aplicadas pelo PT  a partir de 2003, pelo 

órgão CONSEA, como o programa Bolsa Família e as garantias da posse de terra 

concedidas a 771 mil famílias.  

Sair do mapa da fome foi um grande feito, mas não significa que a situação da 

insegurança alimentar foi remediada - inclusive, está muito longe de deixar de ser um 

problema: em 2013, ainda havia 17,5 milhões de pessoas convivendo com a fome em 

seus domicílios. Fome esta que não significa a total falta de alimentos ou uma situação 

de subnutrição muito grave, como aquela enfrentada pelos trabalhadores rurais de 

Ouricuri, mas sim quando há uma parte grande da população que ainda enfrenta 

dificuldade para se alimentar de forma adequada. Como defendeu Josué de Castro no 

prefácio de seu livro “Geografia da fome”, lançado em 1946, há uma forma de fome “na 

qual pela falta permanente de determinados elementos nutritivos, em seus regimes 

habituais, grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome, apesar 

de comerem todos os dias”.  



Essas formas de fome que não se expressam por meio da total falta do que comer 

estão não só na zona rural do Nordeste do país. Agrupadas em um conceito de 

“insegurança alimentar”, a dificuldade para comer se apresenta por exemplo, na rica e 

metropolitana cidade de São Paulo, como mostram os vídeos “Fome Oculta”, da revista 

Pública. Nos vídeos, que focam na narrativa feminina da luta diária pelo que comer, as 

famílias apresentadas tem o que ingerir, porém sem ter nem a quantidade, nem o que 

gostariam de comer. 

 Localizadas nas periferias urbanas da grande metrópole, as famílias retratadas 

na reportagem se encontram em nível de insegurança alimentar moderada ou grave e 

dependem de, para além de um salário mínimo de R$900 - nos poucos casos das mães 

assalariadas -, dos R$89 do Bolsa Família e doações de agentes que lutam pelas causas 

sociais e instituições como a Igreja. Há ainda uma das mulheres que precisa revirar os 

lixos das casas de classe média para poder alimentar a sua família, e outra que depende 

do trabalho informal de vender batatas na rua à noite, para conseguir uma renda a mais 

que, com sorte, garante mais de uma mistura na semana.  

Muitas das mulheres, quando entrevistadas, declaram que não passam fome, mas 

a sua situação é de clara insegurança alimentar.  

A insegurança alimentar no país ainda é muito grave, porém atualmente é tratada 

com grande negligência pela política nacional: o CONSEA foi fechado pelo atual governo 

em 2019, além deste também apresentar duras e inconsistentes críticas ao programa do 

Bolsa Família, projeto principal no combate à fome conduzido pelo PT. Mais ainda, o 

presidente da República afirmou, mais de uma vez, que de jeito nenhum estaríamos 

vivendo uma situação de fome, uma vez que não vê “pessoas esqueléticas” andando na 

rua. Essa sua fala, além de revelar a ainda forte associação da fome à subnutrição, 

também evidencia a falta de olhar político que esta questão têm recebido. A urgência da 

pauta da fome deveria ser prioridade nacional, principalmente em face da situação da 

pandemia de Covid-19 que estamos vivendo, que pode agravar-la seriamente.  

 Para além de uma “gripezinha”, como o chefe do nosso Executivo se referiu, o 

vírus pode gerar um quadro gravíssimo de insuficiência respiratória, entre outros 

sintomas, para a população em geral, não só do grupo de risco. Outros fatores podem 

agravar o quadro, como histórico de doenças como a asma ou bronquite crônica. Para 

mais, é certo que para populações que passam por uma situação de insegurança 

alimentar, a doença gerada pelo vírus que se alastra rapidamente pela cidade de São 

Paulo, não será apenas um resfriado a ser tratado com uma boa canja, ou se alimentando 

bem e descansando. Não existe essa possibilidade para essas famílias periféricas, e elas 

estão bem mais suscetíveis a desenvolverem quadros mais graves por conta dessa maior 

exposição.  

Embora o sujeito que preside o Brasil insista em negar, é extremamente 

necessário que o maior número de pessoas possível permaneça em suas casas nesse 

momento, para evitar o contágio muito acelerado e o colapso total do nosso sistema de 

saúde. A permanência de grande parte da população em suas casas paralisa boa parte 

da nossa economia. Sem clientes para sua barraca de batatas fritas, por exemplo, uma 

daquelas mães pode não conseguir alimentar a sua família durante os tempos de 

quarentena. A mulher idosa que procura complementos para a alimentação de sua casa 

nos lixos da classe média vai estar sujeita à contaminação pelo Covid-19. A senhora que 

entregava pães franceses para uma das casas atingidas pela situação de insegurança 



alimentar provavelmente não vai fazer isso pelos próximos meses. E mesmo as igrejas 

estão suscetíveis a paralisarem completamente as suas atividades, afetando famílias 

como a da reportagem, que não ia às compras há mais de três meses; sua alimentação 

dependia completamente de doações.  O que temos aqui é um cenário preparado para o 

agravamento da fome já existente nas periferias urbanas.  

 

 

 


