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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? 

  

A fome é um tópico muito discutido em nosso país, mas é evidente que há uma 

espécie de filtro na mente da maior parte das pessoas ao se depararem com o assunto. 

Quando se fala de fome pensamos em crianças descalças e esqueléticas, o que de fato é 

uma realidade ainda enfrentada em regiões do Brasil e do mundo, mas dessa formas 

acabamos por excluir diversos cenários e situações onde a fome atua que estão muito mais 

próximos à nós do que imaginamos. A fome não se encontra somente no campo, onde 

camponeses e suas famílias vivem em situações miseráveis; também se encontra em regiões 

metropolitanas e nas periferias próximas a elas. Muitas vezes são desconsiderados esses 

grupos ao se tratar de fome, pois na maior parte dos casos não se tratam de casos extremos 

de subnutrição, as pessoas comem, mas não comem o que querem, e sim o que podem para 

sobreviver. Lembrando que é um direito do ser humano não só ter o que comer, mas também 

poder escolher o que comer, ter opção. Infelizmente, situações assim não parecem ser 

tratadas com a devida seriedade.  

No entanto, a situação na qual estamos vivendo atualmente no Brasil e no mundo por 

conta do Covid-19, pode expor essa falha alarmante da sociedade de forma intensa. Afinal, 

a principal medida adotada por países no enfrentamento do vírus seria o auto-isolamento. 

Para camadas mais bem estabelecidas da sociedade, essa medida não é um problema, há 

quem possa trabalhar em casa sem problemas, mas grande parte da população ainda precisa 

sair de casa cedo para trabalhar para garantir o mínimo para a família. Se essas pessoas 

pararem de trabalhar por não se sabem quantos meses, ainda com a ameaça de medidas 

provisórias que permitiriam a suspensão de seus salários por tempo indeterminado, é no 

mínimo extremamente alarmante. Se milhares já mal tinham o que comer no dia a dia, 

quantos milhares passariam a se encontrar em situações como essa agora?  

 


