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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? 

 
 Se falarmos, especificamente, na questão da fome no Brasil, é possível identificar 

grupos de duas principais estruturas sociais que estão dentro do que, de acordo com o 

documentário Fome Oculta, seria a fome: a estrutura rural e a urbana.  

A partir de Seis dias em Ouricuri, podemos identificar que, por conta da adoção do 

sistema de mão de obra agrária - caracterizada pelo salário extremamente baixo e pelo, no 

máximo, pouquíssimo latifúndio que o trabalhador recebe (lembrando que esses aspectos 

certamente não se limitam à Ouricuri) -, os trabalhadores e camponeses da cidade não 

conseguem atingir quase nenhum meio de subsistência, ao ponto de, em alguns casos, serem 

obrigados a comerem vegetais utilizados para a alimentação pecuária; assim, podemos 

encaixar a alimentação dos que vivem no ambiente rural no espectro de fome moderada e, 

principalmente, no de fome grave.  

Enquanto isso, o ambiente urbano apresenta uma comunidade de quem vive na 

miséria que pode ser encaixada tanto no espectro moderado quanto no grave de fome. Nesse 

caso, a falta de dinheiro também é identificado como uma das principais causas da escassez 

de alimentação e nutrição. Adicionalmente, enquanto não há o consumo emergencial dos 

vegetais mencionados anteriormente, parte das famílias  dentro do espectro grave precisam 

obter comida por meio da coleta de produtos descartados. 

No entanto, o aspecto que seria o mais crucial de notar, levando em consideração os 

impactos do Covid-19, seria o fato de que ambas pessoas rurais e urbanas possuem uma 

dependência muito forte com agentes exteriores ao espaço domiciliar: no documentário de 

Ouricuri, uma das questões discutidas era a necessidade da vinda de mais mantimentos (por 

meio do transporte aéreo) para que o as famílias pudessem comprar o possível com seus 

salários - portanto, em casos de uma baixa improdutividade do mercado interno 

(considerando o fato de que quase toda a produção está destinada à exportação), os 

moradores dependem de uma subsistência que vem de fora; enquanto isso, no Fome Oculta, 

vimos como as famílias que fizeram parte dos curtas dependem de diversos trabalhos sociais 

(como as doações das igrejas e o dinheiro oferecido pelo Bolsa Família, um programa que 

também está presente em locais rurais como os do Nordeste). 

Isso é extremamente alarmante por conta de como as sociedades ao redor do mundo 

tiveram que agir para amenizar a quantidade de infectados em relação ao tempo: a 

quarentena. Por conta de tal isolamento, podemos acreditar que, em um caso de quarentena 

obrigatória, famílias tanto rurais como urbanas, por conta da renda extremamente insuficiente, 

terão uma dificuldade ainda maior de ao menos comerem algo: os transportes de 

mantimentos para cidades como Ouricuri serão menos frequentes (ou, pior ainda, totalmente 



inviabilizadas), enquanto projetos sociais possam ter menos atuação direta com famílias 

urbanas - assim dificultando o acesso à recursos alimentícios.   

Por último, é importante ressaltar como, por conta da falta de pesquisas elaboradas e 

abrangentes sobre a fome, o mundo não tinha planos de redistribuição do alimento em casos 

de epidemia, e, juntando isso, por exemplo, à acumulação de produtos para o período de 

quarentena, a distribuição geral vai ser ainda pior. Portanto, enquanto dá pra esperar que, 

idealmente, o mundo em geral conseguisse repensar o modo no qual a alimentação é 

circulada, o esperado agora é que essas pessoas que estão na situação de fome estarão em 

uma situação ainda pior, senão mais mortífera, não importa a região na qual se situa. 

 


