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Resumo : O artigo analisa a incomunicação no site do programa Fome Zero (FZ), do 
Governo Federal, por meio da Análise de Discurso de Vertente Francesa, que contribui com 
os conceitos de interdiscursividade e locais de fala. O tema foi escolhido por suas 
contradições: a incomunicação ocorre em um site, um meio que privilegia a interatividade; 
em um momento em que a Comunicação Pública está sens ibilizada para a importância do 
diálogo e da participação na construção da cidadania.São consideradas três abordagens: a 
palavra esquecida, ou seja, a ignorância dos estereótipos e preconceitos que envolvem o 
tema fome no Brasil; a palavra maltratada, em que o uso de jargões e de termos técnicos 
afasta o leitor; e a palavra negada, isto é, a assimetria do site, com pouco espaço para 
contribuições dos leitores.  
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Os teóricos da Comunicação foram, de modo geral, muito otimistas em considerar 

as dificuldades de Comunicação. As falhas no processo comunicacional foram atribuídas a 

bloqueios chamados ruídos. Esses ruídos, normalmente motivados por desconhecimento do 

código e do canal, ou ainda “inadequação” do emissor e do receptor, tinham cura: bastavam 

alguns ajustes para restaurar ou instaurar a eficiência comunicativa. O século XXI, porém, 

também veio contestar essa ilusão: apesar de todo aparato tecnológico, da proximidade 

virtual, da agilidade dos meios, comunica-se pouco e mal. Intolerância, preconceito e ódio 

são mais do que ruídos. Há freqüentemente uma falta de interesse no Outro, um fechamento 

em si mesmo, uma incomunicação. A metáfora para os ruídos da Comunicação é um muro 

alto, mas não intransponível. Já o símbolo da incomunicação é o silêncio, não o silêncio 

pacífico do consenso ou tenso do dissenso, mas o silêncio incômodo da palavra negada. 

Neste artigo, analisaremos um exemplo de incomuniocação no espaço público: o 

site do programa Fome Zero, do Governo Federal. Lançado como primeiro ato do governo 
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Lula, o FZ não emplacou junto ao público ou à mídia. Rendeu várias manchetes sobre a sua 

desorganização, críticas ao populismo e editoriais sobre as outras necessidades da 

população além de um prato de comida. Os recursos investidos no programa cresceram ano 

após ano, mas a sua repercussão encolheu. Tentaremos elucidar como foi construída essa 

incomunicação. 

A principal justificativa para a escolha do tema são as suas contradições. A 

incomunicação do site do Programa Fome Zero ocorre num momento em que a 

Comunicação Pública está sensibilizada para minimizar as assimetrias da relação 

“indivíduo e organizações” e tornar-se uma via de diálogo, de participação, de construção 

de cidadania. Um momento de ruptura com seu ranço de mero instrumento de divulgação 

das ações do estado. Outro paradoxo é essa falta de Comunicação ocorrer num site: as 

novas tecnologias parecem apontar para o surgimento de um novo leitor, não mais um 

receptor, mas, em última instância, um co-autor.        

Dividimos nossa análise em três momentos: a palavra esquecida, em que se discute 

o discurso fundador anterior ao Programa Fome Zero; a palavra maltratada, onde se 

criticam os tecnicismos presentes no site; e a palavra negada, ou seja, o tratamento 

conservador dado ao leitor, cujas contribuições não são estimuladas. 



Elucidação de um Percurso  

Estudar a incomunicação traz uma série de desafios. Um deles é a seleção de 

estratégias metodológicas que permitam não somente percebê-la, mas compreendê- la e 

explicá- la. Como analisar a Comunicação ausente? 

Optamos pela análise de discurso francesa pois ela considera a linguagem como 

discurso, não como instrumento, produto ou produtora do real. Essa linguagem-discurso 

dialoga com outros discursos, num movimento chamado de interdiscursividade. Supera-se a 

linearidade do tempo e a circunscrição do espaço. Por exemplo, ao se falar sobre fome no 

Brasil é impossível ignorar o otimismo do escrivão português, seu deslumbramento diante 

da verdura das matas, do sol intermitente, da água abundante. Seu olhar não via a fome, 

mas a fartura. E mesmo após a destruição dessas matas e da poluição das águas, tal discurso 

não morreu. Sobrevive no imaginário discursivo, é recorrente, tem uma força avassaladora 

na hora de compreender e explicar num prato vazio.  

Na Análise de Discurso de vertente Francesa aprende-se a considerar os locais de 

produção de discurso. Um discurso não é o mesmo se enunciado de diferentes espaços, por 

diferentes atores. No caso do site do Fome Zero, a Comunicação Pública é um local de fala 

privilegiado: tem recursos, tem poder. Mas também gera resistências, tensão. Como 

agravante, esse processo ocorre na comunicação digital, com suas exigências, 

possibilidades e especificidades. 



A palavra esquecida 

No princípio era o verbo.  O discurso fundador pertence ao tempo mítico, sagrado. 

Todos os outros não são originais. Inscrevem-se sobre valores, ditos, expectativas e visões 

de mundo anteriores. Discursos são permeados por discursos e são prenhes de discursos. 

O discurso sobre a fome no Brasil surgiu com a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, um 

dos textos fundadores da brasilidade. Nele, há a negação da fome e a profecia/ promessa da 

abundância. Afinal, em se plantando tudo dá. Na bandeira e no hino nacionais, há a 

reafirmação do verde, do ouro e da fartura. Embora a fome no país seja ancestral, Josué de 

Castro foi um dos teóricos que buscaram mapeá-la, pois ela se constrói no ocultamento, na 

vergonha, no recolhimento do espaço privado. 

Há vários discursos que atenuam a fome no Brasil. Fala-se em desnutrição. Critica-

se a dieta do brasileiro, colocando-se a culpa no arroz feijão, como se os pobres não 

comessem pouco, mas comessem mal. A fome é, no máximo, considerada um fenômeno 

temporário e distante, uma ocorrência de vilarejos do Nordeste brasileiro, não uma situação 

do meio urbano. O senso comum muitas vezes a atribui à falta de interesse pelo trabalho, à 

preguiça.O dito popular sentencia: a vida é dura para quem é mole.  

Um dos sucessos da Campanha de mobilização contra a fome e pela cidadania, 

capitaneada pelo sociólogo Betinho, foi mostrar a fome próxima, do porteiro, da empregada 

doméstica, do vendedor de loja mal remunerado. A campanha tentou refundar o discurso 

com a premissa de que a alma da fome é política, não uma contingência individual; resolvê-

la vai além do assistencialismo, é uma premissa da cidadania a ser assumida pela sociedade. 

A campanha mostrou as várias fomes do Brasil, primeiramente de alimentos, mas também 

de emprego, educação, justiça, distribuição de renda, segurança. 

O site analisado desconsiderou o discurso fundador do tema no Brasil. O leitor é 

saudado com um flash do Cozinha Brasil, programa de educação alimentar e 

aproveitamento de alimentos do Serviço Social da Indústria (Sesi), parceiro do Fome Zero. 

Basta clicar para acessar receitas como fricassé de miúdos e bolo de casca de banana. 

Novamente a fome é tratada como uma questão de desperdício. Embora esse aspecto seja 

importante, é apenas um deles, e tenta esvaziar o componente político da fome, sobretudo 

por ser enunciado pelo patronato (Sesi). 



Em nenhum momento na página de abertura a fome é discutida, não se investe na 

reconstrução do conceito. Em seu silêncio, o site exige leitores já sensib ilizados e 

convencidos da gravidade do problema. O texto que apresenta o site é do presidente da 

República e contribui muito pouco para aproximar quem não está convertido ao tema. 

Primeiro, porque tem ranço oficial, desvinculado da sociedade organizada, com tom de 

comício. Segundo, porque remete a um tipo  de fome: a dificuldade de uma parcela 

significativa da população brasileira de comer de forma adequada três vezes ao dia. A 

polissemia da fome no país não permite o fechamento nesse único objetivo.  



A Palavra Maltratada 

Tecnicamente, o site não compromete. Mas também não comunica. Em dois 

aspectos, trata mal as palavras e afasta o leitor: nos jargões acadêmicos e na ausência de 

narrativas.  

Os leitores são invadidos, na página principal, por uma série de siglas e nomes de 

projetos que integram o programa. Embora um clique resolva o significado de Consea, por 

exemplo, essa dança de palavras desmotiva e afasta os não especialistas. Aliás, são os 

estudiosos do tema que têm vez no site: é possível conhecer um longo artigo do Frei Beto 

sobre a luta contra a fome, ao lado de outros nomes da academia e da política. 

E os personagens? E as narrativas? O site fala da fome sem ouvir quem a sente no 

estômago, quem a vivencia. Escolhendo como fontes intelectuais, políticos e patrões, 

aborda de forma preferencialmente técnica um tema mítico. É importante lembrar que as 

narrativas podem humanizar as abordagens, resgatando sua complexidade. O programa luta 

contra a fragmentação no combate à fome, mas é apresentado, no site, de forma 

fragmentária, como uma junção de projetos interessantes e bem intencionados, mas sem um 

fio condutor.A soma das partes não é o todo. 

Se utilizasse narrativas, o site poderia mostrar a ancestralidade da fome, que muitas 

vezes acua gerações de brasileiros. Poderia resgatar seus aspectos culturais e religiosos, 

como é vista com a resignação do castigo ou com a expectativa de uma premiação pós-

morte; e seu componente étnico. Poderia apontar a questão de gênero, o sofrimento da 

cuidadora, a mãe que seleciona, prepara e reparte os alimentos. Poderia falar das fomes 

ocultas pela fome: falta de perspectivas, de mobilidade social, de motivação pelo estudo. 



A Palavra Negada 

Definir a especificidade da Comunicação Pública é tarefa difícil e contraditória. 

Afinal, mesmo a comunicação interpessoal tem um caráter público; o esforço de comungar, 

de compartilhar vivências, sensações e experiências. Toda Comunicação exige um 

repertório comum. O sujeito sai de si para encontrar o outro. 

Para fins didáticos e pragmáticos, pode-se conceituar Comunicação Pública não por 

seu sujeito, mas por seu objeto: o bem comum. Mas quem pode discutir o bem comum, 

envolver-se no assunto, ser público desse debate? Teoricamente, todos os cidadãos. Um dos 

maiores desafios da Comunicação Pública é definir os públicos aos quais pretende se 

dirigir, tratá- los de forma específica e diferenciada. 

A quem o site do programa Fome Zero pretende atingir? Aos parceiros do 

Programa? Se assim for, por que o tom de propaganda, de convencimento?:Aos 

especialistas? Mas quais são eles e onde estão? À imprensa? E como justificar a falta de 

dados sistematizados?Aos estudantes, curiosos, interessados em geral na forma como os 

recursos públicos são alocados? Para esses, falta a linguagem mais despretenciosa, mais 

coloquial, menos técnica. 

Quando um produto comunicacional não pode ser definido a partir de seu público-

alvo, costuma ser explicado pela necessidade de seu “emissor”em comunicar. O leitor do 

site analisado é tratado como um receptor clássico, cuja contribuição se resume a um fale 

conosco e a um “vamos participar”.Ele não é estimulado a interagir, a questionar 

informações, a interferir no processo.Essa palavra lhe é negada. 



Considerações finais (mas preliminares) 

O Programa Fome Zero é um sobrevivente das boas intenções da eleição do 

presidente Lula, em que vários setores da sociedade aderiram a uma proposta de 

transformação do país. Ilusões perdidas à parte, o programa sobreviveu e tem no mínimo 

dois méritos: a coragem de enfrentar a fome e o desejo de integrar projetos já existentes, 

racionalizando a distribuição de renda no país.Além disso, dinamiza economias locais, cuja 

incapacidade de geração de empregos impulsionava seus habitantes para a migração 

compulsória. Tem, no entanto, um grande desafio: a construção de critérios para a seleção 

de beneficiários, num país com imenso número de pobres e miseráveis. 

Podemos elencar quatro sugestões para que o site corresponda à diversidade do 

programa e se torne mais comunicativo: 

a)Definir com clareza seu público-alvo. Elaborar uma página inicial mais inclusiva para 

quem não conhece o Programa; 

b) Apontar, já na página inicial, a polissemia do conceito fome. Mostrar que o programa 

quer contemplar as várias fomes do Brasil; 

c) Resguardar os termos técnicos para os links. Inserir narrativas com projetos que deram 

certo no combate à fome, mostrando o empoderamento popular e o protagonismo de 

mulheres, de jovens; 

d) Incentivar a criação de fóruns sobre o tema. Fomentar, no site, a criação de listas de 

discussão. Convidar o público a  construir o programa, enfatizando a dimensão processual 

do Fome Zero. 

Há um longo caminho a ser percorrido pelo site. Talvez a incomunicação seja uma 

premissa do tema fome no país, talvez não. Culpa de Pero Vaz de Caminha ou desafio da 

contemporaneidade?    
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