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

provocada pelo COVID-19 pode intensificar esse complexo tema? 

 

 Muitas pessoas (inclusive figuras políticas) andam subestimando a atual pandemia de 

coronavírus. É acreditado que não se passa de uma grande histeria da imprensa e que o 

vírus não apresenta nenhum perigo para o mundo. Na verdade, além de possuir um 

considerável índice de mortalidade, este período promete uma série de mudanças em nossa 

sociedade, tais como um aumento no desemprego e também a fome. 

 A fome foi transformada em uma tema proibido, uma vez que não é abordada 

publicamente. Isto ocorre por interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política. 

Um dos grandes obstáculos para o planejamento de soluções adequadas é pouco 

conhecimento que se tem do assunto em geral, ocorre uma utilização ambígua de conceitos 

de fome, insegurança alimentar e subnutrição que prejudica a compreensão da realidade e 

vai ser fundamental para manter as estruturas das relações econômicas e sociais. Estes 

conceitos vão ser usados, muitas vezes, como um eufemismo para fome. 

 O conceito de “fome” é visto como algo muito distante do Brasil, presente apenas no 

semiárido do Nordeste, e de resto em países da África e da Ásia. Bolsonaro afirmou 

recentemente que não existe fome no Brasil, uma vez que ele não vê “gente pobre na rua 

com físico esquelético”. Esta é uma das visões do conceito de “fome”, em que ocorre a sua 

atribuição somente à pessoas com índice de massa corporal abaixo do recomendado. Outra 

visão é a da FAO, que para medir o índice de famintos em cada país, vai utilizar o indicador 

de prevalência de subnutrição. Ambas são imprecisas, e tem como principal função ocultar 

vários casos.  

 A tendência do impacto da pandemia sobre a fome é grande. Com a ascensão dos 

trabalhadores de aplicativos que são “donos de si” e que tem uma jornada de trabalho 

gigantesca, o vírus irá influenciar na medida que estes não vão poder trabalhar tanto no 

período de isolamento, e consequentemente vão ter dificuldades em se alimentar. O impacto 

não se limita só a esse exemplo, outro seria que com a suspensão gerais das atividades, 

pequenos negócios perderão muito lucro e podem falir. Assim, famílias que possuem grande 

dependência em seus negócios, terão dificuldades para se alimentar. Estes dois exemplos 

estão associados com a estratificação social que tende aumentar após o período de 

pandemia.  

 Cabe ao Estado realizar um conjunto de ações para evitar um grande índice de fome 

e nos aproximar de sua erradicação. José Raimundo Sousa Ribeiro Junior vai indicar em seu 

texto “Do reconhecimento à superação da fome” algumas medidas, tais como o  

“fortalecimento da agricultura camponesa, que produz 70% dos alimentos que consumimos; 



a melhoria da rede de abastecimento alimentar voltada às camadas populares, em especial 

nas periferias das grandes cidades; a generalização de restaurantes populares e 

comunitários, que podem ser utilizados para servir refeições gratuitas ou com preços 

subsidiados em áreas com alta incidência de insegurança alimentar; o aumento dos recursos 

destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo que as 

crianças que necessitem tenham acesso à alimentação gratuita também nos períodos de 

férias; a readequação dos valores dos benefícios do Programa Bolsa Família.” É óbvio que 

também serão necessárias mudanças estruturais em nossa sociedade. 

 


