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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? 

 

Passar fome diariamente, não ter a possibilidade de escolher o que irá comer, não ter 

diariamente os nutrientes necessários para uma vida saudável, é a realidade de pelo menos 

13,5 milhões de brasileiros. Enquanto alguns jogam comida fora, há aqueles que buscam o 

mínimo para sobreviver no lixo dos outros.  

É muito comum o entendimento de que a fome existe restritamente no Nordeste, África 

e Ásia, o que não se passa de uma incompreensão do tema. Na região Nordeste do Brasil, a 

seca agrava a precariedade já existente por conta da pobreza. Em outras regiões, como no 

Estado de São Paulo por exemplo, o causador da fome é exclusivamente devido condições 

econômicas. Brasilândia por exemplo, bairro da zona  norte do município de São Paulo, é 

uma das 3 regiões com mais mortes por desnutrição nos últimos 12 anos em SP. Portanto, a 

fome de fato não está restrita à região Nordeste, está presente em todo território brasileiro, e 

é  há muito tempo um problema público, que deve ser resolvido a partir do Estado.  

Essas pessoas que passam fome, dependem da busca diária pelo dinheiro, ou de se 

manter no trabalho que tem. Na situação de pandemia que estamos vivendo, a recomendação 

é ficar em casa, alguns têm a possibilidade de trabalhar mesmo em casa e continuar se 

mantendo, mas essas pessoas  em situação de fome não dispõem desse privilégio. 

Infelizmente, o que irá acontecer é: aqueles com boas condições econômicas, ficam em casa 

sem passar grandes dificuldades e evitando a contaminação pelo vírus,  mas aqueles que 

sobrevivem com pouco dinheiro ao mês precisam sair de casa para trabalhar e colocam a si 

e suas famílias em risco devido a contaminação. Nem todo mundo tem a escolha de ficar em 

casa, mesmo em uma situação de pandemia. Afinal, para muitos, ficar em casa consiste em 

não ter a possibilidade de obter dinheiro ou alimento algum, o que resultaria em passar ainda 

mais fome.  

Dessa forma, a pandemia do Covid-19  agrava brutalmente a situação das famílias 

carentes, colocando-as em um risco duplo: morrer de fome e contrair o vírus. Além disso, 

muitas pessoas ao saberem que deveriam ficar de quarentena, correram para o mercado 

para estocar comida e outros produtos, egoístas… Essa ação desencadeia-rá na falta de 

comida  para aqueles que não puderam comprar antes, o trabalhador que ainda não recebeu 

o pagamento, quando for ao mercado, dará sorte se encontrar os restos daqueles que 

correram para fazer um estoque em casa.   

 


