
 
 

Aluno: Luis Felipe Oliveira 

Classe: 3ºB 

Disciplina: Geografia 

Atividade: 2 - ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Quais as especificidades da fome nas distintas regiões e como a crise global 

provocada pelo COVID-19 pode intensificar esse complexo tema? 

 

O conceito de fome, na perspectiva da maioria dos brasileiros, se mostra um fator 

distante da realidade em que vivemos ou, de forma mais problemática, restrito à uma única 

parcela de território do nosso país, isto é, o Nordeste. Em grande medida, este fato se deve 

a uma tendência histórica que impõe à determinado assunto a condição de tabu, o que se 

mostra bastante controverso já que, a partir do momento em que a sociedade passa a ignorar 

e problematizar as discussões em torno da fome, cresce a alienação humana em relação à 

um direito de todo e qualquer cidadão: dispor de uma dieta saudável para condicionar a 

sobrevivência.  

É claro que, de acordo com Josué de Castro em seu texto A Geografia da Fome, o 

fundamento moral no qual baseia-se a interdição de dado assunto é proveniente do desprezo 

de uma sociedade que, desde o século XVI, prega pelo predomínio da razão e, assim sendo, 

despreza tudo o que é instinto primário do ser humano (sendo a fome parte disso). De todo 

modo, é fato que com a crescente disseminação de uma ideologia conservadora no Brasil, o 

aumento de pessoas na situação de insegurança alimentar e afins (cujo índice mostrava-se 

baixo durante o governo Lula) é quase proporcional, já que há uma necessidade de manter 

determinadas condições a partir do momento em que se adota uma política econômica liberal; 

majoritariamente, os alimentos direcionados à alimentação da população brasileira são 

provenientes da agricultura familiar, sendo assim, a diminuição de pessoas em situação de 

fome depende do fortalecimento deste setor e, consequentemente, em um prejuízo aos 

latifundiários agroexportadores (que atualmente representam o motor econômico do Brasil).  

No entanto, é nítida uma diferença no perfil alimentar dos indivíduos nas diferentes 

regiões do Brasil, o que se dá por intermédio de uma diferença nas relações de produção, 

que classificam determinadas localidades como modernas, tais como o Sudeste, em paralelo 

às regiões arcaicas, como o Nordeste. Isso posto que os traços econômicos de ambas as 

localidades repercutem diretamente nos hábitos populacionais. É claro que, uma vez 

inerentes ao modelo capitalista, as desigualdades (entre elas, a fome) se mostram presentes 

tanto no Sudeste quanto no Nordeste. Todavia, é fato que, com a exceção dos moradores de 

rua, a maior parte da população do Sudeste inserida nesse perfil desigual vive em condição 

de insegurança alimentar - escassez na regularidade de acesso e disponibilidade de 

alimentos - que, apesar da alta gravidade, não se iguala à falta de comida, que por muitos é 

vivida no Nordeste. A real questão em relação à insegurança alimentar é a precariedade na 

alimentação de tais pessoas, que configuram uma péssima condição de saúde, mas que é 

mascarada por um discurso de que a fome é exclusiva àqueles que se mostram fracos e 

magros. Assim, diminuindo a devida importância na resolução de determinado problema. 



No documentário Seis dias em Ouricuri, é explicitada a ação de um grupo de pessoas 

que vivenciam a fome e, assim, reivindicam alimentos pela cidade, que por sua vez pertence 

ao Nordeste brasileiro. E, nesse contexto, o impacto da falta de acesso à comida é tão grande 

que, durante a vida, as pessoas se submetem muitas vezes a comer produtos alimentícios 

próprios para animais (como a batata de umbuzeiro, descrita no documentário), apenas para 

garantir alguma alimentação e, assim, a sobrevivência. Por outro lado, mas não obstante, o 

documentário Fome Oculta narra a situação de algumas pessoas de periferias paulistanas, 

que lutam diariamente para garantir a comida do seu dia a dia, sendo que frequentemente 

lidam com a indisponibilidade de alguns produtos (mesmo insumos básicos de vital 

importância, como o arroz e o feijão) e, além disso, dependem muitas vezes de doações para 

garantir uma refeição. 

Atualmente, no mundo, lidamos com a veloz disseminação do vírus Covid-19 (tendo 

já adquirido a condição de pandemia). E, numa tentativa de diminuir o contágio de um grande 

número de pessoas para evitar o colapso do sistema de saúde, o Brasil têm adotado uma 

medida de isolamento social, que por sua vez impacta a organização econômico-social da 

população. Assim, o cenário é ideal para a intensificação do quadro de pessoas que 

vivenciam a fome, já que a não movimentação da economia e o aumento dos gastos estatais 

(que são direcionados à saúde pública frente a situação de pandemia), garantem o 

empobrecimento dos cidadãos. Dessa forma, a renda de pessoas que já não conseguiam 

garantir uma alimentação estável passa a ser ainda mais insuficiente, o que diminuí o acesso 

à produtos alimentícios, agravando o quadro da fome. Ademais, os próprios indivíduos que 

normalmente doam comidas à essa parcela da população passam a ser impactados, o que 

diminui suas atuações.  

 


