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TEXTO 1 

 

Alimentação 

A alimentação é primordial na rotina diária das pessoas, não apenas por 

ser necessidade básica, mas principalmente porque a sua obtenção tornou-se um 

problema de saúde pública, uma vez que o excesso ou falta podem causar doenças. 

As condições naturais da região (como clima, latitude, característica do 

solo, etc) onde habitam uma população tem relação com os recursos alimentares 

disponíveis. Condicionados fortemente à disponibilidade de alimentos estão também 

os hábitos alimentares – disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de 

um ato, uso ou costume. Esses hábitos fazem parte da cultura e do poder econômico 

de um povo (MEZOMO, 1994). 

A distribuição de alimentos é bastante desigual no mundo, e afeta de 

forma importante os padrões de consumo de uma população. São visíveis as 

diferenças na distribuição de alimentos nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, o que deixa claro a relevância do fator político econômico, assim 

como as diferenças dentro de um mesmo país. Nos países desenvolvidos há uma rica 

oferta de alimentos, porém, o consumo sob o ponto de vista nutricional, nem sempre é 

adequado, podendo ocorrer excessos, ao mesmo tempo, as populações dos países em 

desenvolvimento convivem com a escassez de alimentos e não dispõe de recursos 

ambientais, educativos e até financeiros para obtenção dos mesmos, tendo como 

consequência a fome e/ou subnutrição. 

A espécie humana, assim, como os demais seres vivos necessitam se 

alimentar para obtenção dos diversos nutrientes necessários para o funcionamento do 

organismo.  

Uma alimentação adequada é um direito humano contemplado no artigo 

25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

(ABREU et al. Alimentação mundial – uma reflexão sobre a história. Disponível 

em:< https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12902001000200002>. Acesso em: 22 Ago. 2020. ADAPTADO) 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902001000200002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902001000200002


 

 

TEXTO 2 

 (Des)Ordem Globalitária 

 

A ordem globalitária  

canta hoje as regras do jogo 

em que políticas autoritárias, totalitárias, 

fragmentárias, comandam os passos do globo: 

a cultura dos povos e as definições das produções 

e políticas de aberturas comerciais que favorecem grandes capitais 

e também as privatizações e precarizações do trabalho que se 

espalham por todo lado, em todas escalas globais. A  riqueza, 

crescente  e concentrada, se alimenta da pobreza (material, espiritual) cada vez mais 

espraiada. 

Os pobres reinventam a   sobrevivência como podem, aderindo  à sociedade de consumo  

(que consome o planeta, os homens, seus rumos…). 

Enquanto isso, as cidades  se sacodem, convivências se implodem, 

populações buscam ocupações, lutam por humanizados espaços em quaisquer lugares, 

geralmente seguindo ou refutando os passos e vãos traçados pelos voláteis capitais 

que buscam  os lucros onde derem mais. 

De qualquer modo, experimenta-se o caminhar num fio de navalha em tempos difíceis 

de muitas lutas e enguiços que se lançam, se embalam 

à imagem e semelhança das malhas tecidas  na (des)ordem globalitária. 

(Fonte:   CARLOS FlÁVIO,  Luiz. Geografia em poesias: tempos, espaços, 

pensamentos. Presidente Prudente: Grafisul, 2008. P. 37) 

 

TEXTO 3 

Homem-globo 

Oh, homem, olha  a esfera 



Oh, homem, você é o globo da Terra, 

mas você é o lobo das plantas, águas, 

animais, atmosfera...Oh, homem, você  tem 

que cuidar mais da Terra, deixar de ser fera, deixar  

de ser guerra. A vida cobra a sua parte. Pra que 

destruir  sua Terra e sonhar com a vida em Marte?  

Oh, não se mate não! Enquanto você  perde  

energias em guerras, descuida da vida 

e se perde na Terra. 

(Fonte:   CARLOS FlÁVIO,  Luiz. Geografia em poesias: tempos, espaços, 

pensamentos. Presidente Prudente: Grafisul, 2008. P. 33). 

 

 

TEXTO 4 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1. A partir da leitura dos textos escreva um parágrafo comparando os 

fragmentos a seguir, retirados do texto 1 e do texto 2: 
 

a) “A distribuição de alimentos é bastante desigual no mundo, e afeta de forma 

importante os padrões de consumo de uma população. São visíveis as diferenças 

na distribuição de alimentos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o 



que deixa claro a relevância do fator político econômico, assim como as 

diferenças dentro de um mesmo país.” 

b) “A riqueza, crescente e concentrada, se alimenta da pobreza (material, espiritual) 

cada vez mais espraiada.” 
 

    2. Leia o fragmento e responda: 

“As condições naturais da região (como clima, latitude, característica do solo, etc) 

onde habitam uma população tem relação com os recursos alimentares disponíveis. 

Condicionados fortemente à disponibilidade de alimentos estão também os hábitos 

alimentares – disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, uso ou 

costume. Esses hábitos fazem parte da cultura e do poder econômico de um povo 

(MEZOMO, 1994).” 

Você pode notar os costumes alimentares do estado de Goiás? Cite alguns exemplos de 

comidas típicas do estado:  

 

      3 - Como você compreende ou imagina a distribuição de alimentos no mundo 

da (Des)Ordem Globalitária? 

5. Na sua compreensão, a pandemia atual (Covid 19) pode ser parte da falta 

de cuidados do ser humano com o Planeta? Por quê? Reflita e apresente 

seus argumentos sobre essa questão. 

6. A charge (texto 05) sugere que há dois mundos no planeta Terra. Você 

concorda com essa afirmação? Sustente sua opinião com argumentos. 

 


