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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? 

 

 No Brasil, a disparidade regional é um produto histórico, iniciado desde a colonização, 

com a ocupação portuguesa na região do atual estado da Bahia, e agravado pelos processos 

de industrialização por substituição de importações promovidos por Getúlio Vargas (1930-

1945) e Juscelino Kubistchek(1956-1961) durante o século XX. Uma das evidências dessa 

disparidade, atualmente, se dá através do âmbito da fome, conceito que, normalmente, é 

associado como sinônimo de inanição, apesar de haver uma ambiguidade em sua aplicação.  

 De modo geral, essa disparidade se dá entre as regiões Nordeste  e Sudeste do país. 

Na primeira, percebe-se que a fome ocorre, literalmente, pela escassez de recursos naturais 

e hídricos. O documentário “Seis dias em Ouricuri”(1976), dirigido por Eduardo Coutinho, 

retrata esta de forma direta, principalmente no momento em que todos os integrantes do 

grupo estão reunidos numa parte do campo e um deles capta uma raíz da terra, 

demonstrando do que se alimentam. De certo modo, a curta-metragem mostra, 

implicitamente, a visão naturalista, tratada por Herbert de Souza, posto que as condições do 

próprio solo não condicionam a população a ter autossuficiência alimentar e, juntando com o 

fator renda, acaba por resultar em altos índices de fome na região. Por outro lado, no Sudeste, 

a questão da renda é a que prevalece.  A oferta de alimentos é, comparada ao Nordeste, 

disparadamente maior, entretanto, o que limita a autossuficiência alimentar às pessoas 

humildes é o baixo poder aquisitivo, viabilizando uma dieta de baixíssima qualidade calórica 

e nutricional. A Agência Pública, em sua produção “Fome Oculta”, exibe essa questão com o 

caso de uma senhora que diz sentir saudades de uma fatia de Pão Pullman.  

 A crise global, provocada pela atual pandemia do Covid-19 (o novo coronavírus), pode 

agravar a situação por meio de um processo de encadeamento com outros problemas sociais. 

Conforme as notícias nos telejornais, o vírus está causando um enorme pânico na população, 

fomentando um exagero na compra de alimentos e produtos higiênicos nos diversos 

estabelecimentos (supermercados, atacados e etc) por parte dos clientes. Assim, esses que, 

provavelmente, possuem maior poder de compra em relação aos mais necessitados irão 

promover um estoque de alimentos em casa, o que propicia a falta de alimentos ao resto da 

população. Isso se evidencia com notícias que, recentemente, trataram sobre o aumento do 

preço do álcool em gel por conta da diminuição de sua oferta, além de várias outras 

mercadorias. Ademais, a crise criará um enorme desequilíbrio fiscal para o Governo Federal, 

que, consequentemente, irá retrair as políticas públicas voltadas à fome e outros problemas 

sociais. Hoje, através de uma MP (Medida Provisória), o presidente Jair Bolsonaro decretou 

que empresas podem deixar de pagar seus funcionários por 4 meses, acarretando na 



diminuição da renda da classe trabalhadora e, consequentemente, uma piora de sua 

alimentação. 


