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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? 

 

 

Observando os documentários “Seis dias em Ouricuri” e “Fome Oculta”, e levando em 

consideração as colocações de Josué de Castro e José Raimundo Souza Ribeiro, é possível 

chegar à conclusão de que, grosso modo, existem dois tipos de fome no mundo. Um seria a 

inanição, ou starvation, que configura um quadro de fome extrema, no qual o indivíduo passa 

dias sem comer e em seu corpo faltam nutrientes essenciais para o funcionamento, chegando 

a morrer de fome. O outro seria a fome parcial, ou fome oculta, na qual raramente há falta de 

comida, mas o alimento é escasso e não nutritivo.  

No Brasil, é possível observar que os dois tipos de fome coexistem, mas com uma 

diferença regional entre elas. A inanição estaria mais presente no interior do país, como por 

exemplo nos sertões nordestinos, como é mostrado em “Seis dias em Ouricuri”, onde um 

grupo de trabalhadores recebem um punhado de feijão para dividir entre mais de 15 pessoas 

no serviço, e tem que recorrer ao consumo de raízes e sementes típicas da região para 

sobreviver, sendo que vários deles tinham filhos que morreram de fome. A fome parcial 

estaria presente nas periferias dos grandes centros urbanos, como é mostrado em “Fome 

Oculta”, onde moradores da periferia paulistana vivem basicamente de arroz e feijão. 

Com o tempo, os índices de fome de maneira geral flutuaram bastante mas com a 

crise iminente que acompanha a pandemia do vírus Covid-19, eles devem definitivamente se 

agravar. Nas palavras de Josué de Castro: “ela (a fome) constitui a causa mais constante e 

efetiva das guerras e a fase preparatória do terreno, quase que obrigatória, para a eclosão 

das grandes epidemias.”. Epidemia e fome andam atreladas, e na sociedade capitalista 

ocidental na qual vivemos, onde a economia é tida como a grande preocupação mundial ao 

invés das políticas e serviços públicos, é claro que, com a desaceleração da economia por 

conta da situação de pandemia, a fome irá se agravar, uma vez que a circulação de alimentos 

é vista apenas como subjugada à economia, e não como uma prioridade das políticas 

públicas. 

 

 


