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RESUMO 

Com o objetivo de interpretar a representação do programa governamental Fome Zero 

no livro-reportagem Nova geografia da fome (2003), o seguinte trabalho irá apresentar 

uma análise de conteúdo acerca da obra. As problematizações quanto à representação 

sobre o referido programa se dará através da observação de aspectos quantitativos e 

qualitativos no livro. Nesse sentido, o artigo contextualizará acerca do projeto 

governamental Fome Zero, como também destacará aspectos relacionados ao objeto de 

análise do nosso trabalho, neste caso o livro-reportagem citado acima, de autoria do 

jornalista Xico Sá e do fotojornalista U. Dettmar. 

PALAVRAS-CHAVE: fome zero; representação; análise de conteúdo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo temos como objetivo apresentarmos uma análise de conteúdo do livro Nova 

geografia da fome (2003), escrito pelo jornalista Xico Sá e pelo repórter fotográfico U. 

Dettmar. A análise a qual nos propusemos fazer tem como meta compreender a 

representação do programa governamental Fome Zero no livro-reportagem supracitado. 

Entendemos que o mesmo, por ser uma produção jornalística, é gerador de sentido para 

o tema do qual trata: a fome.  

Compreendemos também que tal produção atua como construtora da “realidade” e o 

jornalista como agente na construção de representações através da apropriação de 
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saberes e do uso de ferramentas do seu meio profissional. Dessa forma, “(...) o 

jornalismo lança mão de mapas culturais de significado que existem na sociedade e 

ajuda a reforçá-los ou apagá-los, contribuindo para o estabelecimento de “consensos” a 

respeito de valores e atitudes”. (BENETTI, 2007, p.110). 

O objeto de análise deste trabalho, no caso o livro Nova geografia da fome, foi lançado 

em 2003 e faz uma analogia ao título da obra reconhecida e respeitada 

internacionalmente Geografia da fome, de Josué de Castro – publicado em 1946. No 

caso do livro escrito por Xico Sá e U. Dettmar trata-se de uma narrativa tecida através 

de textos e imagens após a dupla ter percorrido dez Estados brasileiros (cerca de 60 mil 

quilômetros), retratando como estaria o atual quadro da fome no país. Vale pontuarmos 

que focaremos nossa análise de conteúdo à narrativa textual da obra, onde em meio a 

esta buscaremos observar a representação do programa Fome Zero.  

É interessante destacarmos que anteriormente ao seu lançamento em forma de livro foi 

feita a publicação de parte do material relacionada às primeiras viagens de Xico Sá e U. 

Dettmar em veículos de comunicação impresso do Brasil. Estes foram publicados entre 

junho e agosto de 2003, no Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), Jornal do Commercio 

(Recife), O Povo (Fortaleza), Zero Hora (Porto Alegre), Diário Catarinense 

(Florianópolis), Gazeta de Alagoas (Maceió), Correio da Paraíba (João Pessoa), Diário 

de Natal (Natal), Meio Norte (Teresina), Diário do Pará (Belém), Jornal do Tocantins 

(Palmas). Foi feita também a publicação em sites e portais de notícia do país como, por 

exemplo, IG, Terra, Época On Line, Tribuna da Imprensa On Line, entre outros. 

O livro foi escrito e lançado na época em que o então Presidente do Brasil, Luis Inácio 

Lula da Silva (PT), implementava no país o programa Fome Zero, em meados de 

fevereiro de 2003. Uma das empresas parceiras do projeto, o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), convidou então Xico Sá e U. Dettemar para realizarem a viagem que 

resultou no livro Nova geografia da fome (2003). Este é um dos motivos principais para 

a nossa análise de conteúdo: compreendermos o modo como o programa governamental 

Fome Zero é retratado na obra.  

Partimos da hipótese de que a visão apresentada pelo livro-reportagem defende o 

projeto por tratar-se de uma produção financiada por uma instituição do governo – o 
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Banco do Nordeste do Brasil. Tal proposição poderá ser comprovada, ou refutada, a 

partir da análise que iremos apresentar no decorrer do trabalho. Anteriormente, é 

necessário à apresentação da metodologia utilizada em nosso trabalho, como também é 

importante fazermos uma contextualização do que venha a ser o “Fome Zero”. 

Não encontrarmos no meio acadêmico pesquisas que tratem especificamente do livro 

Nova geografia da fome (2003). Porém, é notória a presença de estudos na área da 

comunicação que relacionem a temática da fome e a construção da mesma pela mídia 

como, por exemplo, A fome na imprensa: um estudo sobre critérios de noticiabilidade 

nos jornais Folha de S. Paulo e O Povo (FRANÇA JÚNIOR, 2009), e A fome que não 

sai no jornal: o discurso da mídia sobre a fome (BONFIM, 2002). Apesar disso, é 

perceptível que em ambos os trabalhos o programa Fome Zero não é exposto de forma 

central em meio às problematizações propostas pelos autores.  

A nossa pesquisa espera avançar nesse sentido, de poder apresentar como uma produção 

jornalística pode atuar na construção/atribuição de sentido para determinado tema (no 

caso o programa Fome Zero). Nesta introdução, buscamos situar o trabalho, o problema 

e o interesse pela pesquisa em questão. Vale destacar ainda que este artigo é fruto da 

participação no grupo de pesquisa “Fotografia: mídia, imagens e representações”, 

fomentador de debates dentro da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Cariri. 

2. A TEMÁTICA DO FOME ZERO 

Por estarmos trabalhando em nosso artigo com a ideia da representação do Programa 

Fome Zero no livro Nova geografia da fome (2003), é importante que ressaltemos 

alguns aspectos do programa. A fome ainda é uma realidade enfrentada por muitas 

pessoas no Brasil, basta observar dados e estatísticas divulgadas pelo governo ou pela 

imprensa. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) realizada em 2009, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que cerca de 11,2 

milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar grave no país. Entenda-se 

por insegurança alimentar grave os indivíduos sofrerem a privação de alimentos, 

podendo chegar à sua expressão mais grave, a fome. (PNAD, 2009). 
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A título de contextualização é interessante que apresentemos o conceito de fome, apesar 

de ser uma tarefa complexa, pois não há um consenso. Imaginamos, porém, ser 

pertinente a definição de Monteiro (2003). 

A fome é certamente o problema cuja definição se mostra mais controversa. 

Haveria inicialmente que se distinguir a fome aguda, momentânea, da fome 

crônica. A fome aguda equivale à urgência de se alimentar, a um grande apetite, 

e não é relevante para nossa discussão. A fome crônica, permanente, a que nos 

interessa aqui, ocorre quando a alimentação diária, habitual, não propicia ao 

indivíduo energia suficiente para a manutenção do seu organismo e para o 

desempenho de suas atividades cotidianas. Nesse sentido, a fome crônica resulta 

em uma das modalidades de desnutrição: a deficiência energética crônica. 

(MONTEIRO, 2003, p.8). 

O Programa Fome Zero surgiu como proposta do Instituto Cidadania de São Paulo, em 

2001, e foi elaborado através de um estudo que reunia técnicos, acadêmicos e 

operadores de política em torno de três objetivos. O primeiro era avaliar os programas 

de combate à fome no país, observando os compromissos firmados pelo Brasil na 

Cúpula Mundial de Alimentação de 1996. O segundo objetivo era retomar a 

mobilização da sociedade em torno do tema da segurança alimentar. E o terceiro 

objetivo era fazer com que governos federal, estaduais, municipais, ONGs e a sociedade 

civil se unissem no combate à fome. 

“Na qualidade de Conselheiro do Instituto Cidadania e inspirador da proposta, o 

Presidente Lula abraçou o tema na sua campanha política, colocando-o mais tarde, a 

partir de sua eleição, como prioridade para o seu governo”. (BELIK; GROSSI, 2003, 

p.9). Foi assim que o Fome Zero tornou-se uma das principais bandeiras de luta do 

governo Lula em seu primeiro ano de mandato – no caso, o ano de 2003. O programa 

tinha/tem como meta principal assegurar o direito universal de todo cidadão, que é o 

acesso a uma alimentação adequada, assim como é o direito à Saúde, Educação e 

Trabalho, estabelecidos pela Declaração Internacional dos Direitos do Homem, como 

também pela constituição de diversos países. 

O programa Fome Zero foi então implantado pelo governo federal e teve como área 

inicial de atuação a região Nordeste, “(...) dada a situação de pobreza generalizada da 

sua população e os elevados níveis de desigualdade”. (BELEIK; GROSSI, 2003, p.25). 

É possível notar também no livro Nova geografia da fome (2003), de Xico Sá e U. 
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Dettemar – objeto de nossa análise, que dos dez Estados visitados pela dupla, nove 

estão situados no Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), tornando claro o recorte geográfico escolhido 

pelos jornalistas de onde estaria situada a fome no Brasil. 

Não é de interesse do nosso trabalho fazermos um balanço do que venha a ser positivo 

ou negativo no Programa Fome Zero. O objetivo desse artigo é observar como esse dois 

pólos são apresentados no livro Nova geografia da fome (2003), através de uma análise 

de conteúdo. Desse modo, assim como contextualizamos o projeto governamental 

supracitado, é importante que façamos o mesmo com a obra de Xico Sá e U. Dettemar. 

3. NOVA GEOGRAFIA DA FOME 

Nova geografia da fome (2003) constitui-se de uma narrativa textual, realizada pelo 

jornalista Xico Sá, e por uma narrativa imagética, a partir das fotografias do repórter U. 

Dettemar. O primeiro trabalhou na revista Veja (Recife e Brasília), no Jornal do 

Commercio, Estado de S. Paulo, Diário Popular (SP) e Folha de S. Paulo. Neste, ganhou 

em 1993 o prêmio Esso de reportagem especializada, em conjunto com o jornalista 

Oscar Pilagallo, com o trabalho “Anatomia de uma licitação”. Já o repórter fotográfico 

U. Dettemar desenvolveu trabalhos na revista O Cruzeiro, Manchete, Isto É, Veja e nos 

jornais Diário de Notícias, Última Hora, Correio da Manhã, Folha de S. Paulo e O 

Globo. Além disso, foi fotógrafo da Presidência da República no período de Fernando 

Collor, e ganhador de prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Vladimir Herzog 

e o Concurso Anual Nikon de Fotojornalismo. 

Trata-se de uma dupla de jornalistas com vasta experiência em importantes veículos de 

comunicação do país, buscando mostrar para o seu público (no caso, aqueles que leram 

o livro ou entraram em contato com o material de alguma forma) qual seria o retrato 

atual da fome no Brasil, como destaca a jornalista Marilene Felinto na introdução do 

livro: 

Este diário de viagem do jornalista Xico Sá tem a pressa que a denúncia exige. 

Esta “Nova Geografia da Fome” – homenagem de heterônimo ao médico e 

escritor pernambucano Josué de Castro e sua “Geografia da Fome”, primeiro 

tratado de respeito sobre o assunto, escrito ainda nos anos 40 - é um retrato da 

fome atual, assim como ela se dá nos municípios brasileiros incluídos no 
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programa Fome Zero (...). (FELINTO in NOVA GEOGRAFIA DA FOME, 

2003, p.9). 

É valido destacar que Xico Sá e U. Dettemar foram convidados pelo Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB), empresa parceira do Programa Fome Zero, para realizarem a viagem. 

Ambos percorreram aproximadamente 60 mil quilômetros pelos Estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. Na introdução do livro é citado que seriam onze Estados, pois alguns 

bairros de São Paulo teriam sido visitados. Porém, na parte de anexos do livro este não é 

incluído. Percebe-se que a principal rota da viagem está centrada no Semi-Árido 

brasileiro, composto por nove Estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e uma parte 

do território do Espírito Santo (este, contudo, não foi visitado pelos jornalistas e não há 

na obra uma nota de explicação para tal motivo). 

No intuito de fazermos uma apresentação mínima de Nova geografia da fome (2003) é 

que ressaltamos alguns aspectos deste. Com relação às questões formais e a construção 

de sentido proposto pelo livro para o Programa Fome Zero buscaremos explicitar a 

partir de uma metodologia voltada para a análise de conteúdo, que será descrita no 

subitem seguinte. 

4. PROPOSTA METODOLÓGICA 

Para observarmos a construção de sentido do Programa Fome Zero no livro Nova 

geografia da fome (2003), decidimos utilizar como ferramenta metodológica a análise 

de conteúdo. A mesma surgiu, enquanto metodologia voltada para os estudos 

midiáticos, em 1927, com um dos precursores dos estudos de comunicação nos Estados 

Unidos, Harold Lasswell. (HERSCOVITZ, 2007, p.124). Para o teórico norte-

americano, através da análise de conteúdo seria possível descrever com precisão e 

objetividade o que era dito sobre determinado tema a partir de um recorte temporal e 

espacial. 

Neste artigo, optamos pela análise de conteúdo por compreendermos que a mesma, 

 “(...) revela-se como um método de grande utilidade na pesquisa jornalística. 

Pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios de 

noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Serve também para descrever 
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e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, para avaliar 

características da produção de indivíduos, grupos e organizações, para 

identificar elementos típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para 

comparar o conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas”. 

(HERSCOVITZ, 2007, p.123). 

Na época em que a análise de conteúdo começava a ser empregada por Harold Lasswell 

e Paul Lazarsfeld nos estudos de audiência – décadas de 20 e 30 do século XX-, era 

notória uma ênfase das pesquisas na dimensão quantitativa, isso devido à influência 

herdada do positivismo de Augusto Comte e dos neopositivistas que formavam o 

Círculo de Viena. Algumas críticas, porém, começaram a surgir na segunda metade do 

século XX, defendendo o fato de que a análise quantitativa seria superficial e daria 

margens a simplificações. Nesse sentido, ao tentarmos entender em nosso trabalho a 

construção do Programa Fome Zero no livro Nova geografia da fome (2003), 

imaginamos que prender-se a uma linha exclusivamente quantitativa poderia nos limitar 

a compreender os fatos de forma não-contextualizada e, possivelmente, generalizada. 

Inserir a dimensão quantitativa em conjunto com a perspectiva qualitativa parece-nos a 

melhor trajetória a ser seguida.  

Assim, para Heloiza Herscovitz (2007), a tendência atual na análise de conteúdo seria 

desconsiderar a dicotomia entre o quantitativo e o qualitativo, mesclando as duas visões 

para que nos estudos possa ser possível uma compreensão de significado não somente 

aparente do texto, mas o contexto onde ocorre e seu significado. Ou seja, o fato de 

determinado tema, por exemplo, os programas sociais do governo Lula, ser apresentada 

em nove das dez edições de uma revista não quer dizer, necessariamente, que exista 

uma abordagem positiva ou de apoio àquele governante. Apenas será possível fazer tal 

inferência caso seja analisado também qual enquadramento foi realizado em cada uma 

das nove edições. 

Desse modo, para que fosse possível compreendermos a representação do Programa 

Fome Zero no livro de Xico Sá e U. Dettmar, utilizamos o seguinte método: realizamos 

um levantamento de quantas vezes o termo “Fome Zero” foi citado de forma direta em 

Nova geografia da fome (2003). A partir dessa perspectiva quantitativa observamos 

também qual o enquadramento/sentido é proposto nos momentos em que o programa é 

citado, realizando uma abordagem qualitativa. Dessa forma, interpretamos a 
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caracterização do projeto governamental através de um ângulo que ressalte os aspectos 

positivos ou negativos. 

Esperamos que assim seja possível identificar “(...) tendências, conflitos, interesses, 

ambiguidades ou ideologias presentes nos materiais examinados”. (HERSCOVIZ, 2007, 

p.127). Como dito anteriormente, partimos da hipótese de que há um enquadramento 

positivo para o Programa Fome Zero no livro Nova geografia da fome (2003) por esse 

ter sido financiado por uma empresa parceira – Banco do Nordeste do Brasil (BNB), do 

projeto governamental. Através desta abordagem quantitativa e qualitativa temos o 

intuito de não realizarmos um trabalho impressionista ou simplista para com o tema 

aqui tratado. 

5. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

O livro-reportagem Nova geografia da fome (2003), escrito por Xico Sá e U. Dettemar 

tem 127 páginas e é divido em pequenos textos onde são narrados fatos relativos à 

viagem. Para definirmos o que seria o livro-reportagem utilizaremos o argumento 

proposto por Edvaldo Pereira Lima. Segundo o pesquisador,  

(...) o livro-reportagem é o veículo de comunicação impressa não-periódico que 

apresenta reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento costumeiro 

nos meios de comunicação jornalística periódicos. Esse “grau de amplitude 

superior” pode ser entendido no sentido de maior ênfase de tratamento ao tema 

focalizado – quando comparado ao jornal, a revista ou aos meios eletrônicos -, 

quer no aspecto extensivo, de horizontalização do relato, quer no aspecto 

intensivo, de aprofundamento, seja quanto à combinação desses dois fatores. 

(LIMA, 2009, p.26). 

Na obra, Xico Sá distribui sua narrativa em 32 (trinta e dois) textos servindo estes, 

muitas das vezes, para delimitar onde começa um relato sobre determinada cidade ou 

personagens, e onde já se inicia outro. 

Em nosso levantamento quantitativo sobre a presença do termo “Fome Zero” em Nova 

geografia da fome (2003), observamos que o mesmo é citado de forma direta 20 (vinte) 

vezes. Essas citações estão dispostas em 14 (quatorze) dos 32 (trinta e dois) textos 

existentes no livro. Isso porque, em três casos, o Programa Fome Zero é citado mais de 

uma vez no mesmo texto. É notório que o número de vezes em que o projeto foi citado 

no livro-reportagem é relativamente alto, pois o mesmo está presente em quase metade 
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dos textos da obra. Apesar disso, não é possível inferirmos que o enquadramento para o 

“Fome Zero” seja positivo. Tal proposição só poderá ser feita através de uma análise 

qualitativa de todos os momentos em que o projeto governamental foi citado. 

Nesse sentido, observamos qual a angulação que o programa recebeu nas 20 (vinte) 

vezes em que foi apresentado – análise qualitativa. Percebemos que os aspectos 

ressaltados na narrativa textual do livro expõem o “Fome Zero” como sendo o 

responsável por fazer com que famílias carentes tenham acesso a uma alimentação 

adequada; por trazer desenvolvimento econômico para os municípios onde foi 

implantado; o programa seria o responsável por colocar no mapa do Brasil cidades até 

então esquecidas; por ser a possibilidade de melhoria para as cidades que seriam 

incluídas no projeto e por passar a ideia de que seria a sociedade civil organizada a 

responsável pelo programa. Seguem abaixo trechos retirados de Nova geografia da 

fome (2003) que ilustram algumas destas situações. 

Esquecida desde que se tornou uma vila, no começo do século passado, a 

Guaribas piauiense entrou no mapa, como dizem os mais velhos da cidade, 

depois de se tornar vitrine e pioneira do programa Fome Zero, no início de 

2003. Tudo cheira a novo por lá: as casas em construção, as escolas com adultos 

rabiscando o nome pela primeira vez, a água perto das residências, as cartas de 

amor da primeira agência dos Correios, os lençóis de algodão da pousada aberta 

recentemente, o esmalte forte do primeiro salão de beleza (...). (SÁ; 

DETTMAR, 2003, p.34). 

A xará pernambucana, nos grotões onde moram as famílias que descendem de 

escravos do século XIX, ainda vive o banzo do esquecimento. Os moradores 

ouviram falar da homônima piauiense pela TV. Como as áreas de quilombolas 

serão incluídas no Fome Zero, os de lá imaginam dias melhores com as ações 

do programa. Não querem nada demais, só entrar para o mapa também, o que 

ocorreria no início do segundo semestre deste mesmo ano. (SÁ; DETTMAR, 

2003, p.34). 

É possível observar que em ambas as passagens descritas acima o sentido dado ao Fome 

Zero é o de responsável por incluir as cidades que fazem parte do programa no mapa do 

país. É como se anterior à implantação do projeto as cidades não recebessem qualquer 

tipo de ajuda e assim não fossem vistas enquanto municípios do Brasil. 

Um caminhão vende panelas e quinquilharias no crediário aos aposentados. 

Com a chegada do programa Fome Zero, pelo menos 300 famílias irão 

acrescentar mais recursos para comprar comida no município ainda este mês. 

Mais panelas serão vendidas nas redondezas, apostam. (SÁ; DETTMAR, 2003, 

p.107). 
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Novidade é o que não falta na Guaribas descoberta em 2003, como relatam os 

moradores. Durante os festejos juninos, além da rádio Esperança, a cidade 

assistiu à abertura da primeira lanchonete. Dias antes, havia sido aberto um 

salão de beleza pioneiro na região. [...] “Vocês vieram ver que a gente virou 

gente, né?”, indaga Lídio Duarte Rocha, 27 anos, que trabalha como pedreiro 

em uma das casas, logo atrás de uma placa do Banco do Nordeste que anuncia a 

chegada à cidade do Fome Zero. (SÁ; DETTMAR, 2003, p.46). 

Nestas passagens o que se percebe é a presença do Fome Zero como um dos 

responsáveis pelo crescimento do comércio dos municípios citados. A transferência 

direta de renda, realizada pelo governo federal, para os mais necessitados, 

proporcionaria um desenvolvimento econômico maior das cidades onde o projeto foi 

implantado. 

Acauã é um dos municípios mais castigados pela estiagem nos últimos anos do 

Nordeste. Daí sua inclusão no Fome Zero, programa que juntou as duas filhas 

de “seu” Melchiades, Josefa Paulina e Joana Paulina. São mães de família, com 

três e dois filhos, respectivamente. No dia de receber os R$ 50 para a compra de 

comida, as duas irmãs saem das vendas com duas jumentas carregadas de 

produtos (...). (SÁ; DETTMAR, 2003, p.81). 

Benedito Severino da Silva, de 57 anos, morador de Várzea Redonda, povoado 

do município de Caridade (CE), recebeu o primeiro benefício emergencial do 

programa Fome Zero, e trouxe para casa, com sua mulher, Osmarina Ferreira da 

Silva, 48, uma feira que não estava acostumado a fazer. “Dez quilos de açúcar, 

nove de arroz, três de Vitamilho (massa de cuscuz), uma lata de óleo, dois 

pacotes de macarrão, dois pacotes de bolacha, pimenta, alho, três quilos de 

farinha, café...”, recita Osmarina, quase de um fôlego só. (SÁ; DETTMAR, 

2003, p.86). 

Aqui o programa Fome Zero é posto como o responsável por garantir uma alimentação 

adequada a famílias carentes. O que se ressalta nesta passagem do livro-reportagem é o 

fato de através do benefício recebido por estas famílias será possível fazer a compra de 

alimentos livrando-as da fome.  

Não é o interesse principal do nosso trabalho fazermos um balanço dos prós e contras 

do “Fome Zero”. Destaquemos, porém, como o Estado muitas vezes assume um papel 

de provedor de certos direitos – neste caso o de garantir uma alimentação adequada à 

população carente do país -, porém, sem que apresentem mecanismos para que esse 

mesmo sujeito possa dar prosseguimento a sua vida sem uma ajuda governamental. Ou 

seja, o fato de uma família receber uma transferência direta de dinheiro no valor de R$ 

50,00 pode garantir a alimentação desta por determinados dias. Porém, caso este 
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benefício seja anulado de uma hora para outra, o que garantirá que essa mesma família 

continuará a ter o que comer? 

Foi possível observar através da análise qualitativa que das 20 (vinte) vezes em que o 

Fome Zero é mencionado, 16 (dezesseis) ressaltam um enquadramento positivo, como 

mostramos nos exemplos citados acima. Nas outras quatro vezes em que aparece, três 

são para destacar a futura implantação do projeto em outras cidades e regiões do Brasil. 

Em um único caso, o que se ressalta é a falta de esperança de um morador do município 

de Malacacheta (MG) em possíveis mudanças com a chegada do programa. 

“Na última vez que sentou para escutar o rádio, no começo do ano, o pai, 

Sebastião, cuja origem é o município de Ladainha – geografia é destino -, ali no 

mesmo vale da miséria, conta que ouviu falar, sem entender direito, em “um tal 

de Fome Zero”. No seu jeito guardado, faz cara de quem não aposta mais em 

nenhuma inclusão”. (SÁ; DETTMAR, 2003, p.20). 

Na maior parte do livro percebe-se que são as fontes entrevistadas por Xico Sá as 

principais geradoras de sentido para o “Fome Zero”. Porém, isso não quer dizer que a 

dimensão subjetiva presente no repórter seja excluída e deixe de interferir no sentido 

pretendido pelo jornalista. Ao utilizar, por exemplo, a afirmação de fontes entre aspas 

em uma notícia ou reportagem fica explícito que tal opinião é pertencente a uma pessoa 

qualquer, e o repórter estaria, teoricamente, sendo objetivo, pois não estaria expressando 

sua opinião. Mas, de maneira implícita, as fontes escolhidas para serem entrevistadas ou 

o “recorte” feito pelo jornalista, a partir da declaração dada, podem expressar um forma 

de comportamento profissional. Neste caso, “(...) embora o repórter concordasse com 

todas as afirmações e termos inclusos entre aspas, estas permitiram-lhe afirmar que não 

inserira as suas opiniões na notícia”. (TUCHMAN, 1996, p.74). 

Como o próprio Xico Sá destaca em determinada parte do livro, “A moto de Costa puxa 

um tambor que abastece as escolas locais. “Meu barulho só mata sede” diz, direcionado 

pelo repórter – ah, os vícios da coleta da boa frase forçada em jornalismo -, a comparar 

as novidades de ontem e de hoje no município”. (SÁ; DETTMAR, 2003, p.102). Assim, 

apesar de serem as fontes, em grande parte, as “responsáveis” por atribuir sentido ao 

“Fome Zero”, nada impede que haja um direcionamento das falas dos entrevistados. 
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Uma outra problematização acerca da representação construída para o programa em 

Nova geografia da fome (2003) é que, como foi dito neste artigo, anteriormente ao seu 

lançamento em forma de livro foi feita a publicação de parte do material relacionada às 

primeiras viagens de Xico Sá e U. Dettmar em veículos de comunicação impresso e 

digitais do Brasil. Desse modo, uma parcela da imprensa brasileira teria sido uma das 

vias de difusão da representação positiva construída para o programa Fome Zero, 

apresentado no livro. Ou seja, haveria uma concordância destes veículos para com a 

visão apresentada na obra. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de conteúdo aqui descrita observamos que há uma representação 

positiva do Programa Fome Zero, por meio do livro-reportagem Nova geografia da 

fome (2003). É possível tirarmos a seguinte conclusão pela análise qualitativa que 

realizamos – onde das 20 (vinte) vezes em que o “Fome Zero” é citado, 16 (dezesseis) 

ressaltam aspectos positivos do programa -, como também pela notória presença de 

menções ao projeto governamental – análise quantitativa. 

O artigo aqui apresentado não tem de modo algum o objetivo de desqualificar o livro 

Nova geografia da fome (2003), mas sim buscar a partir de referenciais teóricos do 

campo do jornalismo destacar aspectos construídos/gerados pelo nosso objeto de 

análise. Desse modo, a intenção principal era buscar entender uma possível 

representação do Programa Fome Zero na obra supracitada, produzida pelo jornalista 

Xico Sá e pelo fotojornalista U. Dettmar. 

Compreendemos, também, a possibilidade de outras abordagens a serem estudadas no 

livro como, por exemplo, a representação do Nordeste. Isso seria possível tanto pela 

narrativa textual de Xico Sá, quanto pelo discurso imagético de U. Dettmar. Sabemos 

das limitações do nosso artigo, e que o mesmo poderia avançar e contemplar outras 

discussões. Apesar disso, esperamos contribuir com os trabalhos no campo da 

comunicação que possuem como perspectiva de estudo a análise de conteúdo. 

A nossa pesquisa buscou então fazer problematizações sobre a temática da fome, como 

também, a partir da análise de conteúdo, compreender a representação do Fome Zero no 
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livro-reportagem Nova geografia da fome (2003). Esperamos, desse modo, dar os 

primeiros passos rumo a um entendimento maior sobre tramas jornalísticas, rompendo a 

barreira do senso comum. 
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