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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? 

 

Apesar de a fome ser um tabu, como afirma Josué Castro, ela não é tão simples e 

fácil de se definir como muitos pensam. A fome é atualmente dividida em quatro graus, que 

medem a intensidade da fome. Estes graus foram definidos por pesquisadores 

estadunidenses em 1990, e são ainda hoje em dia utilizados pelo IBGE nos questionários do 

país. São os graus: segurança alimentar; insegurança alimentar sem fome; insegurança 

alimentar com fome (moderada); e insegurança alimentar com fome (grave). Vemos assim 

que passar fome não se limita ao simples fato de “ser magrelo” ou “comer uma vez a cada 

três dias”, pegando exemplos do senso comum. Há pessoas que podem estar em situação 

de fome e nem saberem que estão nela. Ademais, para muitos admitir que se enquadram 

neste perfil é uma humilhação, ficando difícil para diversas pesquisas conseguir classificar a 

situação de um país em relação a este quesito. No Brasil, por exemplo, a fome é visto como 

endêmica do Nordeste, muito distante para quem habita outras regiões, como a Sul e 

Sudeste. É verdade que a fome é presente no Nordeste, por várias razões, mas não é 

predominantemente por causa das condições naturais, como a seca que muitos sempre 

culpam. Muitos aspectos do atraso nordestino em relação ao conceito capitalista de moderno 

se dá pela sua submissão à economia do Sudeste/Sul e da manutenção e reprodução de 

uma lógica de produção pré-capitalista que sustenta a economia nordestina desde seus 

primórdios. A exploração dos camponeses é um dos pilares desta economia, e para muitos 

deles, ter o que comer é uma luta constante e diária- cotidiana.  

 A respeito da crise da Covid-19, muito se especula sobre a economia mundial e os 

rumos que ela irá tomar. Com a quarentena, uma medida inicial por parte da população é a 

estocagem, e muitas brigas no supermercado e carrinhos cheios de produtos foram vistos 

nas últimas semanas. Isso pode levar a uma queda da atividade comercial: após comprar 

tudo o necessário para três meses em um dia, a demanda tende a cair bastante, o que pode 

levar a um aumento do preço e depois a uma queda na produção. Porém, pessoas que em 

situações normais não têm como comprar alimento todos os dias sofrerão ainda mais com 

isso, tendo um poder de compra mais reduzido, tanto pela falta de mercadorias quanto pelo 

aumento de seu preço. 

Uma coisa que preocupa muitos é a produção. Muitos trabalhadores foram 

dispensados das empresas, e estão trabalhando de casa. Mas e quanto aos operários, que 

precisam estar fisicamente na fábrica? Uma vez que as fábricas concentram aglomerados de 

pessoas, elas em tese deveriam ser fechadas para impedir a disseminação do vírus. Mas há 

coisas sem as quais não vivemos. Como ficará a produção de bens básicos? Vai continuar 

ou ser interrompida? Será que, além de alimentos, pessoas irão ficar sem papel higiênico, 



pasta de dente e sabonete? E enquanto aos produtos importados? As exportações e 

importações também são um assunto delicado uma vez que os portos podem se tornar locais 

de disseminação da doença. Porém, em um país que muito mais importa do que produz tanto 

os bens básicos quanto outros, a estimativa é de que a inflação aumente ainda mais com 

uma queda da atividade comercial internacional, o que pode intensificar uma vida tão 

complicada que é a das pessoas com fome. 

 

 


