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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? 

 

 Não há nada mais humano do que a necessidade de se alimentar. "Matar a fome" é 

um instinto natural e primário, isso pois não estar faminto é o mínimo para que um ser humano 

prospere e cresça de forma saudável. 

Há quem acredite que a fome seja um mal distante, longínquo, e que se expresse somente 

na inquestionável inanição física ao qual alguns corpos são expostos quando vivenciam fome 

extrema, contudo, apesar dessa ser uma das mais graves faces da fome, ela não é a única. 

A fome, ou como se tem sido nomeada no Brasil ultimamente, a insegurança 

alimentar, é provocada por diversos fatores econômicos, sociais e políticos, e se evidencia 

tanto em regiões centrais de nossas metrópoles, como nos sertões enigmáticos de nosso 

país; nestes sertões um dos principais motivos da existência e permanência da fome são as 

secas que assolam a região e aleijam a produção de alimentação básica, assim sendo, a 

fome nessas localidades pode ser vinculada a questões geográficas e climáticas antes de ser 

relacionada à questões financeiras, ligadas ao modo de produção capitalista, como se pode 

notar nas nossas metrópoles; a fome quando existente nessas metrópoles revelam não um 

problema de abastecimento, como vemos nos sertões, mas revelam sim uma falha na 

distribuição de alimentos e, por consequência, de recursos básicos, sendo essa distribuição 

caracterizada pela desigualdade, uma desigualdade que nada mais é do que um fruto das 

relações de produção capitalista que regem nossa realidade. 

Nesse sentido a fome é, em algumas regiões, consequência de condições financeiras 

desfavoráveis, e nesse sentido, a atual pandemia do vírus COVID-19 pelo qual passamos é 

um sério agravante em potencial para a condição, já delicada, dessas pessoas que estão 

expostas a situação de fome. 

A pandemia do COVID-19 está colocando em cheque antigas instituições deste modo 

de produção capitalista, basta considerar o fato de que o lucro, o objetivo final do capitalismo, 

se dá por meio de uma delicada equação entre preço de produção e as expectativas de lucro, 

nesse sentido o preço da produção depende do preço da mão de obra e a disposição da 

mesma (dentre outros fatores). Não se engane, quando me refiro à disposição da mão de 

obra, me refiro à possibilidade dessas pessoas de produzir, de ir aos seus respectivos locais 

de trabalho e dedicar uma parte do dia deles para a realização de seus trabalhos, e vemos 

que por conta da nova pandemia do Coronavírus essa possibilidade, de locomoção e 

produção, está debilitada, nota-se que atualmente o grau de circulação de pessoas é 

proporcional ao risco que esses sujeitos têm de adoecerem. 

Logo, a existência do Coronavírus gera mais complicações dentro de um sistema de produção 

que já ignorava culturalmente o problema da fome. É necessário nesse momento tão delicado 



reconhecer o problema da fome como uma sombra do mecanismo de produção vigente, um 

mecanismo que está sendo ameaçado por causas naturais, como a pandemia pelo qual 

passamos, e a partir do reconhecimento dessa lacuna, desse defeito, dessa ameaça, tratar 

de nossas prioridades, que deveria ser a extinção da fome, por se tratar de um aspecto tão 

básico, tão crucial, para a prosperidade humana. 

 


