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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? 

 

 

Consumir é um ato político 

 

Como vimos nos recursos de referência desta semana, a questão da alimentação e 

principalmente da fome, são tomados como tabus e encobertos pela sociedade. Quando 

genuinamente vamos discutir sobre esses tais temas, muitos já os relacionam unicamente ao 

Nordeste, esquecendo que, na sua própria cidade, há fome. 

No Nordeste, a fome é símbolo de toda a situação que lá foi imposta, que supera as 

condições naturais da região, tomada como única culpada por tudo para, no fim, proteger os 

interesses de muitos que se alimentam dessa exploração. Não apenas a culpa da seca que 

assola o plantio humilde e o pouco gado mantido pela maioria da população, são as mãos do 

que possuem muito que remuneram os de mãos atadas com quase nada, para um lucro mais 

extraordinário do que já obtém. 

Nas áreas urbanas, entre as sombras dos grandes prédios, pessoas que dão a vida 

para colocar um prato na mesa, comprar o mínimo de comida de qualidade para os filhos, e 

sem poder de escolha do que comer, passam fome. Diferente do que pensa o presidente em 

atividade, a fome não é a só a situação de se encontrar morrendo de fome (da expressão em 

Inglês ‘starving’), mas também a segurança da qualidade do que está sendo consumido. 

Comer hambúrguer de um real como todas as refeições do dia, e dizer que esta pessoa não 

está numa situação de insegurança alimentar por não estar desnutrido ou abaixo do peso - 

pensando na relação altura e peso - é um erro.  

Diante de uma corrida contra o tempo, que nem cita Betinho em uma de suas 

entrevistas diante de seu programa de combate à fome, imagine como essas pessoas vão ter 

que se manter diante da pandemia que nós nos encontramos agora. A ordem do Ministério 

da Saúde de isolamento social, por causa do vírus COVID-19, para famílias no qual a refeição 

é uma luta, que tem de todo dia batalhar pelo próprio prato, manter-se em casa não torna-se 

uma opção. A escassez de produtos no mercado dado o pânico faz com que os preços 

aumentem, o medo de se contaminar, mas ao mesmo tempo o medo de passar fome.  

 

 


