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Resumo 

 

Esta monografia tem enquanto objetivo central, analisar como o Jornal Zero 

Hora anunciou a relação política entre o Brasil e a Argentina a partir da matéria 

veiculada na capa da sua edição de 23 de junho de 1983, a partir de uma linha de 

estudo da relação entre história e jornalismo. O conflito pela posse das ilhas 

Falklands aconteceu durante o ano de 1982, mas cerca de um ano depois ainda se 

fazia presente, principalmente após a divulgação pelo jornal Zero Hora  de pousos e 

decolagens de aviões britânicos  na Base aérea de Canoas. Tal fato repercutiu não 

só em âmbito regional, mas também internacionalmente, promovendo o papel 

jornalístico de ZH. A escolha do tema foi baseada no caráter histórico e jornalístico 

da reportagem. Os arquivos da própria Zero Hora foram utilizados como fonte de 

pesquisa na elaboração do trabalho, além de entrevista com o repórter fotográfico 

Fernando Gomes, autor do flagrante. O foco foi dado na própria edição do dia 23 de 

junho de 1983 até as publicações subseqüentes, exatamente num período de tempo 

de um mês.  

  

  

Palavras-chave 

 

Zero Hora, política, história e jornalismo. 
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INTRODUÇÃO 

  

Neste trabalho monográfico, o objetivo traçado é a análise enunciativa de 

uma reportagem veiculada no jornal Zero Hora do dia 23 de julho de 1983, cuja 

relevância se dá por sua contextualização, e por se tratar de um acontecimento 

marcante no jornalismo gaúcho e brasileiro. Buscou-se elaborar uma narrativa dos 

fatos acorridos, explorando suas contribuições para o estudo do jornalismo a partir 

de suas possíveis nuances e conexões com outros campos. A reportagem em 

questão diz respeito aos pousos e decolagens de aviões ingleses na Base Aérea de 

Canoas no ano de 1983, pós-guerra das Falklands.  

O interesse pelo tema se deu a partir da publicação do livro de memórias 

das cinqüenta grandes matérias publicadas pelo jornal Zero Hora, em que a 

reportagem em questão é um dos destaques. Com isso, o trabalho propriamente dito 

começou através da coleta de informações sobre o assunto e a montagem do 

corpus de pesquisa na disciplina TFG1, do curso de jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA).  Concluída esta parte, partiu-se para a 

visualização, delimitação, pesquisa de campo e teorização do problema a ser 

estudado, trabalho desenvolvido na disciplina de TFG2.  

Analisando a reportagem e tentando apontar a melhor abordagem teórica 

a trabalhar, dentre suas variáveis, chegou-se a conclusão do estudo da enunciação. 

Como o objeto de pesquisa é um acontecimento jornalístico histórico do passado, 

surgiram algumas problemáticas durante o desenvolvimento do trabalho. Entre elas, 

a necessidade de construir uma linha de estudo entre os campos sociais, mais 

precisamente o do jornalismo e da história que constituem o primeiro capítulo desta 

monografia. Este item teve como principais influências teóricas, os estudos dos 

sociólogos Pierre Bourdieu e Adriano Rodrigues.  

Com apoio destes autores determinou-se o objeto de pesquisa como um 

“acontecimento” enunciado. O acontecimento segundo Adriano Rodrigues (1988) é 

marco inicial ou o zero da significância, interrompendo de forma brusca uma linha de 

fatos na história. O tema da pesquisa nada mais é que um acontecimento que 

ocorreu de forma não linear, modificando de forma não esperada a rotina produtiva 

do jornal Zero Hora. As publicações veiculadas nas edições de Zero Hora, referentes 

ao acontecimento, tornou-se referencia em diversos meios de comunicação do Brasil 

e de países estrangeiros, entre eles Inglaterra e Argentina.  
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Concluído o referencial teórico, os capítulos seguintes revelam o processo 

de investigação e a análise de cada publicação do jornal Zero Hora desde o dia em 

que houve a veiculação do acontecimento estudado aqui, até o período máximo de 

um mês.     

Dentro do corpus, buscou-se a delimitação dos elementos não só teóricos, 

mas também os que efetivamente desenvolveram a reportagem. Com isso, chegou-

se ao ator principal e, conseqüentemente, o responsável pela produção da 

reportagem, o fotógrafo de Zero Hora Fernando Gomes. Gomes foi o profissional de 

imprensa que teve a missão de desvendar um sigilo muito bem guardado pelas 

autoridades brasileiras e britânicas e com sua posterior descoberta, possibilitou que 

o acontecimento fosse publicado e se transformasse em “furo de reportagem”.  

Por fim, o trabalho traz as conclusões apontando para as conexões do 

acontecimento em nível nacional e internacional, através da análise de sua 

enunciação por um dos maiores veículos impressos do Brasil.  
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1. Breves considerações sobre o campo do jornalismo e o campo da história  

 

Este trabalho monográfico se desenvolve no limiar entre a história e o 

jornalismo, o que torna necessário, como ponto de partida, a delimitação entre o 

campo do jornalismo e o campo da história, a partir de uma breve reflexão teórica 

sobre o conceito de “campo”.  

A noção de campo tem como objetivo delinear cada organismo autônomo, 

que contém elementos próprios. Analisando os mais diversos segmentos entre eles 

o jornalístico, o cultural, o político e entre outros, pode-se afirmar que exista uma 

espécie de “junção científica”, conforme BOURDIEU (2004, p. 20).  

Uma das maiores dúvidas que se tem ao estudar este tema, é em relação 

ao grau de autonomia delegada a cada um:  

 “Um dos problemas conexos será, evidentemente, o de saber qual é a 
natureza das pressões externas, a forma sob a qual elas se exercem, 
créditos, ordens, instruções, contratos, e sob quais formas se manifestam 
às resistências que caracterizam a autonomia, isto é, quais são os 
mecanismos que o microcosmo aciona para se libertar dessas imposições 
externas e ter condições de reconhecer apenas suas próprias 
determinações internas”. 

 

Às vezes, esta autonomia se manifesta de uma forma que faz com ela 

sirva de delimitador referente a fatores que ocorrem externamente e que influenciam 

no campo. A medição de quanto um campo é autônomo se dá com a constatação de 

seu grau de capacidade de delimitação. Aprofundando este ínterim, pode-se pensar 

exemplos de como problemas exteriores podem interferir em um campo. 

Considerando a política como elemento de interferência, podemos citar novamente 

BOURDIEU (2004, p. 22), que diz:  

 “Isso significa que a "politização" de uma disciplina não é indício de uma 
grande autonomia, e uma das maiores dificuldades encontradas pelas 
ciências sociais para chegarem à autonomia é o fato de que pessoas pouco 
competentes, do ponto de vista de normas específicas, possam sempre 
intervir em nome de princípios heterônomos sem serem imediatamente 
desqualificadas”. 

 

Dentro desta caracterização, apresentam-se como elemento central os 

chamados “agentes”, que no caso do campo jornalístico são os conglomerados de 

comunicação. Os agentes são responsáveis por criar a linha de normas de sua 
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esfera de influência. Usando o exemplo da ciência, Enrico Fermi1 - que neste 

contexto faz o papel metafórico de uma empresa-, quando conseguiu reunir 

elementos práticos para construção da cisão nuclear, automaticamente com esta 

descoberta influenciou determinantemente todo o espaço ao seu redor. A partir 

deste momento, todos os físicos que pretendem trabalhar nesta área são afetados 

pela técnica de Enrico Fermi, seja na Europa, Estados Unidos ou em qualquer lugar 

do mundo.  Com isso foi criado um campo onde todos que entram nesse viés 

científico, têm que utilizar os estudos e a metodologia elaborada pelo “agente” em 

questão, neste caso Fermi. 

É neste momento que entra a problemática de onde cada agente pode 

atuar ou o que cada um pode ou não fazer, de acordo com as relações objetivas 

entre si. Só podemos identificar a área de atuação de um agente inserido em um 

campo, no caso deste trabalho no do jornalismo ou da história, se pudermos dizer de 

onde ele fala, ao invés de tentar “virtualizar” seu papel dentro de um espaço global. 

Segundo pensamento de (BOURDIEU, p.24):  

 “Essa estrutura é, grosso modo, determinada pela distribuição do capital 
científico num dado momento. Em outras palavras, os agentes (indivíduos 
ou instituições) caracterizados pelo volume de seu capital determinam a 
estrutura do campo em proporção ao seu peso, que depende do peso de 
todos os outros agentes, isto é, de todo o espaço. Mas, contrariamente, 
cada agente age sob a pressão da estrutura do espaço que se impõe a ele 
tanto mais brutalmente quanto seu peso relativo seja mais frágil. Essa 
pressão estrutural não assume, necessariamente, a forma de uma 
imposição direta que exercia na interação (ordem, "influência" etc.).” 
(BOURDIEU, id., p.24).  

 

 Caracterizando o campo jornalístico em questão, recorremos aos estudos 

de área europeus, mais precisamente os de Chalaby (1996) tendo como base o 

exemplo do jornalismo feito na Inglaterra no século XIX. Partindo do pensamento de 

Bourdieu, CHALABY (1996, p.304, apud Franciscatto, 2008) chegou à conclusão de 

que durante a segunda metade do referido século, o discurso jornalístico chegou a 

um patamar autônomo, por ele denominado “campo jornalístico”:  

“Progressivamente, o discurso jornalístico tornou-se uma distintiva classe de 
textos: agentes no campo jornalístico desenvolveram seus próprios valores 
e normas discursivas, tais como objetividade e neutralidade. O modo 
jornalístico de escrever se caracterizou por práticas e estratégias 
discursivas particulares, nem literárias nem políticas”. 

 

                                                           
1 . Físico italiano e um dos pais do Projeto Manhatan, nos Estados Unidos, que deu origem à primeira bomba 

atômica. 
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A formação do campo jornalístico deu-se, segundo este pesquisador, a 

uma série de fatores. A Europa na época, principalmente a Inglaterra passava por 

uma profunda mudança de teor econômico causada pela revolução industrial. Fato 

este que contribuiu com a expansão dos jornais, delimitando realmente a forma 

discursiva da imprensa que predominou nos séculos seguintes. 

O objeto estudado neste trabalho monográfico, situado no campo 

jornalístico como se pode observar, não sofre com a influência do campo 

econômico, mas situa-se no tensionamento entre os campos político e histórico. A 

partir da coleta de dados, que compõe este estudo, se identifica dois fatores que são 

utilizados na construção do campo jornalístico a partir da matéria em questão: 

a) A percepção por parte do jornalista de que o fato ocorrido tinha alguma 

relevância jornalística.  

b) Preocupação do papel social do jornalismo com o objetivo de fazer 

uma possível “denúncia” do que estava ocorrendo. 

Chegar a esta percepção levou em consideração o entendimento do 

jornalista como ator social, imerso nos processos de produção, circulação e 

recepção de notícias e, principalmente, do jornalismo como campo. Situar essa 

percepção do fazer jornalismo levam ao caminho de uma convergência 

interdisciplinar com a história. 

A disciplina (ou campo) história mantém um forte vinculo com o 

jornalismo, tanto no campo profissional e como no científico. É possível afirmar que 

existe um nexo entre os dois campos, pois historiadores podem pesquisar a história 

a partir de jornais (fontes) e, em contrapartida, o jornalista é capaz de construir a 

chamada “história imediata”.                    

Cabe ressaltar brevemente que a evolução da noção de objetividade 

como estudo epistemológico, tem-se um delimitador entre este dois campos. Na 

história, a objetividade que antes servia como visualização da realidade histórica 

propriamente dita, atualmente tornou-se um elemento mais importante na 

construção do objeto. Esta mudança tornou o historiador mais crítico em relação ao 

“corpus” documental enquanto “prova”. Já no jornalismo a objetividade ainda 

sobrevive, na forma de legitimação da imprensa enquanto defensora do interesse 

público, ou como aparato de proteção ao jornalista perante processos judiciais 

(TUCHMAN, 1993, p. 90). 
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Nesta perspectiva é possível afirmar que a história foca a temporalidade 

do objeto e o jornalismo trabalha na ampliação da legitimidade ou popularização do 

mesmo. Ao mesmo tempo, decorre de uma reação deste grupo de atores à 

hegemonia do campo midiático como agente de interpretação da realidade social. O 

resultado desse duplo processo, ainda segundo Tuchman, é a visualização de um 

espaço intermediário, híbrido, partilhado por historiadores-jornalistas e jornalistas-

historiadores. 

 

 

1.1. Conceito de campo jornalístico dentro do espaço social 

 

A composição da área de atuação de determinada atividade profissional 

ou social, que nesse trabalho monográfico determina-se por campo, possui variadas 

“versões” teóricas. Neste item tem-se a identificação do campo jornalístico dentro de 

uma esfera global dentro do campo social. Entre os teóricos do tema, um dos mais 

célebres é o sociólogo Pierre Bourdieu, já citado anteriormente, e a sua noção de 

“campo”.  Segundo Bourdieu (id) dentro de um campo existe uma competição entre 

determinados fatores externos, tanto de ordem econômica como de ordem 

simbólica. Com isso, tem-se em mente que o conceito de campo é um espaço de 

influência e ação com baixo grau de institucionalidade ou de institucionalização. Sua 

autonomia se dá, relativizando todos os campos contidos dentro do espaço social, 

levando em consideração hierarquias complexas, variáveis e cruzadas entre os 

campos (SILVA, 1994). 

O transporte teórico do campo social para a atualidade, que no estudo de 

Adriano Duarte Rodrigues é uma resultante que vem desde o século XV/XVI, 

observa-se a “quebra” de forma constante e progressiva , porém evidente, da ordem 

totalizante dos acontecimentos, que tem como objetivo agrupar diferentes formas ou 

esferas sociais. Rodrigues (1990) diz que o campo social é um “sujeito de 

enunciação”, com isso possui o poder de constituir uma legitimidade indiscutível ao 

elemento que formata o tecido social. E dentro da esfera social, o campo jornalístico 

possui um grau específico de atuação e autonomia dentro do campo social e 

mediático, possuindo a tarefa de mediar os variados campos sociais e o da 

enunciação e informação do campo social atual. Bordieu (id) cita duas formas de 

pensamento que determina lógicas de oposição dentro do campo jornalístico 
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inserido no campo social. Uma levando em conta os trabalhos internos dentro do 

jornalismo e outro o externo, especificado pelo caráter comercial. Respectivamente, 

a primeira lógica diz respeito ao reconhecimento dos fatores de formatação contidos 

dentro do jornalismo e de preocupações com caráter social presentes na profissão 

jornalística e a segunda seria a ruptura destes valores, por conseqüência de um 

pensamento de mercado, ou seja, comercial. 

Para Bourdieu a interferência da área comercial é uma ferramenta de 

desvirtualização do jornalista e do próprio jornalismo, em relação ao seu papel 

realmente jornalístico. Dentro deste panorama a televisão teve um papel 

determinante, pois a mesma tem uma característica muito mais comercial do que 

outros meios de comunicação, “os elementos de que o campo jornalístico é a vitrine 

e os efeitos os mesmos exercem sobre os outros campos são determinados na sua 

força e na sua orientação pela estrutura  que o caracteriza.” (BOURDIEU, 1994, 

p.36).  

Este sociólogo, por outro lado, conota que a verdadeira função do campo 

jornalístico dentro de um denominado sistema social, advém do seu domínio 

exclusivo do modo como é feita a produção de divulgação das informações. Com 

isso o jornalismo na visão de Bourdieu, pode definir como acontecerá a inserção do 

mesmo no campo social e as suas notoriedades no público. Em relação a esta 

noticiabilidade (notoriedade), diz que os jornalistas costumam levar em consideração 

apenas alguns pontos de vista que são apenas seus, com isso deixando de abordar 

ou deixando em segundo plano as suas conseqüências no campo social como um 

todo. 

Partindo desta constatação de Bordieu, pode-se perguntar se esta visão 

do campo jornalístico no meio social dá margem para indagações e opiniões 

divergentes de atores contidos dentro do campo social. A abordagem visando 

visualizar as hierarquias complexas dos variados campos, logo identifica que os 

mesmos co-determinam. Tomando como ponto principal o jornalismo que já possui 

internamente uma relação de conflito entre suas vertentes de atuações e 

abordagens, temos também que considerar a variação de trocas e de bases 

(influências) entre o campo jornalístico e os demais campos sociais. 
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1.2. Jornalismo e linguagem no espaço social 

 

Em paralelo às variadas maneiras de divulgação da informação, 

proporcionada pelas tecnologias atuais, percebe-se que o receptor das 

notícias(público), necessita de um constante estado de legitimidade. Esta dita 

preocupação do que é legítimo, recai sobre dois elementos do campo jornalístico, a 

manipulação discursiva dos média, com uma cada vez mais autonomia aparente em 

relação aos outros campos sociais e a notoriedade, conforme RODRIGUES (1985, 

p.23 ), que afirma:  

“(...) por outro lado, o campo dos media faz repercutir capilarmente até ao 
mais íntimo recôndito do domínio privado a dominação do poder, nada 
escapando hoje ao ferrete da sua inscrição. A imprensa, a rádio, a TV, a 
revista, o cartaz publicitário, o cinema, formam hoje como que uma 
gigantesca máquina mediadora, uma engrenagem embraiadora entre, por 
um lado, o domínio privado, doméstico, sedentário, onde a crítica 
incontrolada e desviante se desenvolve à margem das legitimidades dos 
campos sociais, e a racionalidade dos interesses autônomos escapa à 
dominação do poder regulador do Estado, e, por outro lado, a esfera 
pública, anônima e circulante, nômade.” 

 

Nos tempos atuais a tecnologia permitiu que os media tenham um livre 

trânsito no campo social, o que os tornam um elemento imperceptível e corriqueiro 

no dia a dia da sociedade. Com essa participação tão comum no viver do indivíduo 

atual, os media podem, por meio de seus elementos midiáticos “segregar” este 

indivíduo em sua própria intimidade. Assim, segundo o autor, ao terminar com toda a 

sociabilidade concreta, o campo social, transforma-se em um caminho de circulação 

constante, onde tudo vira visível aos olhos do campo social como um todo. 

Tomando-se os media como linguagem dentro do campo social, percebe-

se um campo de variadas análises ideológicas que dominam a sociedade atual por 

meio de sua homogeneidade de seus víeis culturais e informativos.  

Edgar MORIN (1994, apud. Mesquita, 2009. p.101) diz que a linguagem 

dos media nos leva a uma relação entre a certeza de uma “lógica industrial-

burocrática-monopolística-centralizadora-estandardizadora e a contralógica 

individualista-inventiva-concorrencial-autonomista-inovadora”. Com isso, podemos 

interpretar esta linha explicativa como uma montagem teórica entra o código e suas 

variáveis. Essa linha, por sinal, obedece a uma narrativa, sendo parte de uma 

estrutura formada por códigos e com um ilimitado número de variantes. Quando os 
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códigos presentes dentro dessa estrutura se repetem, formam uma programação 

atraente, ou seja, o receptor saberá que encontrará algo interessante.  

No campo dos media, as atividades discursivas sobrepõe-se sobre as 

funções que possuem pragmatismo. Com isso podemos afirmar que é a 

administração dos discursos que forma a sua natureza. Mas por outro lado, não 

existe uma limitação do discurso no campo dos media, no que diz respeito à 

expressão de valores ou formas de comportamento, com o intuito de criar e impor, 

assumindo assim uma característica pragmática no momento em que a sua função 

dominante é um universo de atos de linguagem. A partir disso, o discurso recebe 

equivalência de uma ação ou uma interferência constituída de efeitos que geram 

repercussão sobre os campos sociais que tem a maior hierarquia sobre ele, 

conforme analisa Rodrigues (1999). O pesquisador ainda menciona um fenômeno, 

que nada mais é que a atuação dos media sobre o campo social em geral, 

denominado por ele como “efeito da realidade”. Teorizando este efeito dos media, 

Adriano diz que essa dita realidade conduz as regras de funcionamento da 

mediação, criando uma autonomia da mesma em relação à percepção instantânea 

dos nossos sistemas sensoriais.   

Há ainda outra constatação de Rodrigues dentro dos media, decorrente 

do efeito da realidade, a simulação e a performance (teatro), dos dispositivos 

mediáticos. Essa nuance tem por sua vez o poder de transformar ou em até alguns 

casos substituir a realidade, fazendo com que o campo dos media utilize a 

característica da tecnologia atual, ao dotar-nos de elementos que podem agir em 

substituição ao funcionamento e os sistemas sensoriais de ótica da realidade. Ou 

seja, a disposição dos media em divulgar a informação, utilizando sua forma peculiar 

do “contar” com suas ferramentas de construção jornalística, em alguns casos 

substituem o modo de pensar do receptor. Essa característica é denominada por 

Rodrigues como efeito de realidade. O mencionado efeito diz respeito à tendência 

que a realidade tem em motivar o resultado funcional dos media, tornando-o 

independente em relação a idéia de mundo e sobre saindo aos órgãos sensoriais do 

receptor (olhos, pele, língua, nariz e orelha). 
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1.3. O lugar do receptor 

 

Diferentemente do funcionamento intermitente do restante dos campos 

sociais, o campo dos media atua de forma contínua, com uma forte tendência a 

incluir-se no cotidiano da vida social. O receptor (público) da informação jornalística 

é o elemento central dentro do espaço social, pois ele que tem o objetivo de além do 

simples fato de ser informado, ser um agente de decisão e de legitimação. Segundo 

Adriano Rodrigues, esta constituinte do jornalismo perante seu público recebe a 

denominação “saber”. Fatores e fatos (acontecimento) contidos dentro da 

informação podem ser usados como um contraponto a uma outra constituição dentro 

do campo jornalístico, que recebe o nome de “querer”. Este “querer” para este autor, 

diz respeito ao poder maior, ou seja, aos que mandam no campo social, como a 

política, por exemplo.(RODRIGUES, 1985, p.37). 

Neste contexto, o receptor com sua missão de legitimação, tem a 

possibilidade de reivindicar ou setor público, por exemplo, o “querer”, a 

transparência de fatos. No entanto, RODRIGUES, id., p.35), tal 

 “Transparência ambivalente na medida em que se joga, através da 
notoriedade pública, tanto a fama ou o prestígio como o desprestígio e até a 
ignomínia, numa dualidade entre a sociedade civil, constituída pelos 
projectos e pelos jogos de interesses privados dos cidadãos, por um lado, e 
o Estado organizador das regras formais de gestão das contradições 
inerentes à individualização cada vez mais exacerbada da sociedade civil, 
por outro.”  

 

 

2. Acontecimento e o campo social 

 

              O “acontecimento” pode apresentar em um primeiro contato, uma idéia 

simplista. Dentro dos mais variados campos de atuação, como o esportivo, da 

cultura ou mesmo do núcleo deste estudo que é o da história e o do jornalismo, este 

conceito pode apresentar faces e conotações diferenciadas. Situando-o no campo 

do jornalismo, podemos referenciá-lo como uma espécie de explosão midiática, que 

se lança sobre uma linha de atuadores2 contidos dentro de uma rotina produtiva. 

Mas como podemos identificar o acontecimento jornalístico?  

Adriano Duarte RODRIGUES (1999, p. 24) diz: 

                                                           
2 Agentes(jornalistas) e elementos (critérios de noticiabilidade) responsáveis pela construção da notícia 
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 “É acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de 
entre uma multiplicidade aleatória de fatos virtuais. Pela sua natureza, o 
acontecimento situa-se, portanto, algures na escala das probabilidades de 
ocorrência, sendo tanto mais imprevisível quanto menos provável for a sua 
realização.” 

       

Levando em consideração esta afirmação de Rodrigues, o ato de 

“acontecer” é um fenômeno imprevisível e sem temporalidade com os 

acontecimentos rotineiros dentro de uma redação ou esfera de produção jornalística. 

Fato este que tem capacidade de modificar todo um cronograma de forma 

permanente durante um indeterminado tempo.  

Ocorrências de caráter notável têm esta característica. Por exemplo, os 

desvios de conduta efetuados por elementos centrais dentro de um contexto 

fortemente midiático. É possível tomar a política internacional como exemplo, mais 

especificamente o caso recente do Egito onde o presidente Hosni Mubarak foi 

deposto. O presidente em questão estava num meio altamente exposto 

publicamente e presidindo uma ditadura que já durava mais de 30 anos sem 

previsão de término. Foi quando de repente uma revolução popular estourou de 

repente neste país africano e depois de muita pressão o referido político acabou 

cedendo e renunciou. Jornalisticamente falando, todos responsáveis pelas 

coberturas políticas da imprensa, foram pegos de surpresa por tal fato, por ser um 

acontecimento impactante e de um alto grau de repercussão mundial. 

É por isso em função da maior ou menor previsibilidade que um fato 

adquire o estatuto de acontecimento pertinente do ponto de vista jornalístico: 

“quanto menos previsível for, mais probabilidades têm de se tornar notícia e de 

integrar assim o discurso jornalístico”. (RODRIGUES, 1999, p. 27). 

Recorrendo ao campo da história, temos o conceito de Pierre Nora (1979) 

para o que é acontecimento. Nora identifica como ponto de partida dos 

acontecimentos modernos, os últimos trinta anos do século XIX na França com os 

Comuna de Paris3 e o Caso Dreyfus4. Sua conceituação diz que a formação do 

presente só foi possível por meio de um componente histórico, inerente obviamente 

na formação de um contexto contemporâneo, produzindo uma idéia de que este 

componente ainda possui uma generalização no presente (NORA, 1979, pág. 180).  

                                                           
3 Foi o primeiro governo operário da história, fundado em 1871 na capital francesa por ocasião da resistência 

popular ante a invasão prussiana. 
4 Alfred Dreyfus (1859-1935), capitão do estado-maior geral do exército francês, acusado de espionagem em 

favor da Alemanha. 
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Isto provocou uma duplicidade: de um lado os positivistas, utilizando os 

acontecimentos do passado como componentes na criação da história propriamente 

dita formando o “acontecimento” como ator principal. No outro lado, os veículos de 

jornalismo, resgatando a história que, segundo NORA (id.p.181), na geração atual, 

apenas por pelo campo jornalístico, onde o acontecimento se faria presente como 

uma espécie de “acontecimento monstruoso” que “ emerge no século XX, fazendo 

com que este, antes do domínio da história positivista, objetiva e passadista, seja 

resultante do imediatismo histórico provocado pelas mídias”. 

             

 

2.1. A narrativa do acontecimento 

 

Narrar um acontecimento cronologicamente, desde o primórdio de seu 

acontecimento, não é uma tarefa fácil. Primeira dificuldade é por sua natureza óbvia, 

que diz respeito a sua imprevisibilidade; segunda é a construção da notícia em cima 

dele.  

Midiaticamente descrevendo, tudo que sai na mídia impressa, on-line ou 

televisiva passa por um processo de elaboração criteriosa de profissionais, levando 

em conta, principalmente, os critérios de noticiabilidade. Citando o exemplo do 

impresso, a notícia pode desenvolver-se discursivamente a partir de variadas formas 

de textos: títulos, nota e artigo.  Estas variações textuais levam o nome de 

“acontecimento relatado” (CHARAUDEAU, 2007).       

 Para Charaudeau, casos de corrupção em cargos públicos dentro deste 

pensamento são vistos como uma ação do indivíduo (político) dentro de um 

panorama próprio (política). E há casos de ação de fenômenos da natureza que 

geram efeitos catastróficos. Estes dois “agentes” dentro da narrativa do 

acontecimento são chamados de “fatos”. Relatos que adquirem formatação de 

testemunhos, ou de decisão de alguém, se denominam “ditos”. Então o que forma o 

acontecimento relatado são os “fatos” e os “ditos”. 

Segundo CHARAUDEAU (2007), o fato relatado é um elemento contido 

dentro de um universo descritivo. Relatar um fato requer uma divisão entre duas 

temáticas dentro do mesmo. O primeiro estudo que sai desta divisão é o relato de 

atividades que tem marcações pré-determinadas e outras que não tem previsão de 

tempo.  
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A intenção aqui é a elaboração da história dentro de um cronograma 

narrativo já existente. Baseando-se na construção respeitando este cronograma, o 

sujeito construtor pode fazer a identificação dos atores e suas conseqüências dentro 

do contexto. O Lead é fundamental na narrativa a ser feita: o quê, quem? Onde? E 

quando? 

A narrativa nada mais é que o ato de explicar o fato, dando a ele um 

corpo completo com começo, meio e fim. Pegando como exemplo uma tempestade 

que destruiu uma cidade (fenômeno da natureza), dizer como ela se formou como 

ocorreu e suas conseqüências no presente e no futuro. CHARAUDEAU (2007, p. 

154): 

“Isso porque toda narrativa se fundamenta não na simples lógica dos fatos, 
mas na conceituação intencional construída em torno de diferentes 
questões: a da origem (“por que as coisas são assim?”); a da finalidade (“ 
para onde vão as coisas?”) e a do lugar do homem no universo (“por que eu 
sou assim no meio dessas coisas?”).” 

                       

Narrar as reações ao fato é também muito importante, pois voltando ao 

exemplo da política que é um meio que afeta toda sociedade, é importante 

descrevê-lo, pois suas implicações podem modificar a democracia de um país. Estas 

reações podem transformar-se numa declaração (oral ou escrita) ou de um ato 

(CHARAUDEAU, id., p. 155). Na forma de declaração, o fato demonstra a relevância 

com que é tratada pelos atores responsáveis pela sua narrativa, desde o momento 

que ele ocorre. Não dar espaço midiático ao certos fatos, supõe-se que o mesmo 

não tem muita importância dentro de uma previsão de acontecimentos futuros.  

Conseqüências a um determinado fato são tratadas como reação. Tomar partido a 

partir de uma declaração de caráter pessoal ou oficial pode transformar esta ação 

num miniacontecimento referente ao mesmo, e assim suplantá-lo (CHARAUDEAU, 

id. ibid.). 

A mídia como um todo tem como trabalho tornar pública a reação como 

ato na forma de notícia. A reação em questão explica as conseqüências do ato, além 

de mostrar como o ator que o constrói está com sua iniciativa em dia em relação ao 

ato. CHARAUDEAU (2007, p. 157): 

“Dito isso, é sempre possível apresentar uma reação como uma 
conseqüência explicativa: “sob a mira de um revólver, passageiro entrega 
sua carteira”; nesse caso, entretanto, trata-se de uma estratégia discursiva 
que consiste em mostrar a inelutabilidade da reação do protagonista, o qual 
não teria nenhuma margem de manobra, nenhuma iniciativa, nem 
autonomia como agente. O indivíduo é desumanizado, tratado com um fato 
e não como um ator responsável.” 
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Dentro deste espaço midiático, existe um “contrato” de credibilidade onde 

as mídias ficam restritas ao relado do fato como situação real, sem utilização de 

acontecimentos fictícios. A partir do acontecimento, o jornalista estrutura a 

formatação do mesmo, seguindo seus meios profissionais jornalísticos 

transformando-se automaticamente no relator do fato.   A figura do especialista não 

se faz presente, pois o jornalista resume-se apenas em construir a notícia narrando 

os acontecimentos exatamente como ocorreram.  

Por outro lado, certos acontecimentos oferecem ao jornalista uma 

oportunidade de pesquisa de sua extensão no passado e possivelmente para o 

futuro.  Exemplo disso são os golpes políticos que acontecem em alguns países da 

África. Quando um ditador africano sofre um golpe militar se faz como rotina, um 

comparativo com os tempos dos governantes anteriores a ele anteriores. Isto 

representa o acontecimento como uma resultante, respeitando uma linha que 

aconteceu como o ápice de uma linhagem temporal. E em questão do futuro de suas 

conseqüências, obviamente ninguém pode saber, só com o passar do tempo pode-

se tomar conclusões. Desta linearidade temporal resultam dois fatores levantados 

por Louis QUÉRÉ 5 (1999, p. 56): 

 “De tal dualidade temporal resulta que o acontecimento seja, 
simultaneamente, explicável e explicativo. Explicável através da produção 
de narrativas. Explicativo pelo poder que transporta, como revelador daquilo 
que transforma, nas coisas e nas pessoas.” 

 

Mais uma vez utilizando o exemplo do acontecimento na política, este 

seria um típico caso explicativo. Por que como já foi dito anteriormente neste 

trabalho, acontecimentos políticos podem modificar um panorama democrático de 

um país. O explicável é quando o agente na forma do jornalista produz uma 

narrativa em cima de um determinado fato. 

 

 

2.2. A influência dos media no acontecimento 

 

Toda complexidade vivida pela nossa sociedade atual, com seus variados 

tipos de valores, eventos midiáticos e parâmetros constituídos pela relação ator e 

campo social, são formatados e disponibilizados no quesito visibilidade pelos media. 

                                                           
5 Louis Quere (1947) est un sociologue français, directeur de recherche au CNRS et directeur de 

l'Institut Marcel-Mauss 
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Usando o estudo de Patrick Champagne (apud REIS6 e MARQUES7,1993), não é 

necessariamente uma regra a limitação do campo social em geral à sua viés 

(tamanho/dimensão) midiática. Ainda nesta perspectiva, pode-se dizer, ao mesmo 

tempo, que quando tomam forma de narrativas e trabalhadas no ambiente discursivo 

elaborados pelos media, os acontecimentos ganham uma dimensão que é vista por 

todos. HABERMAS (apud Reis e Marques, 2006, p.416): 

  “A esfera pública está enraizada em redes de fluxos de mensagens – 
notícias, reportagens, comentários, conversas, cenas, imagens, shows e 
filmes de conteúdo informativo, polêmico, educacional ou de 
entretenimento. Essas opiniões publicadas, originadas de vários tipos de 
atores (políticos, grupos de pressão, atores da sociedade civil, etc.) são 
selecionadas e formatadas pelos profissionais da mídia e captados por 
amplas audiências, campos, sub-culturas, etc.” 

               

O acontecimento não nasce dos média ou ao menos nas tem seu fim a 

partir de sua publicação  (NORA, 1972). Ainda segundo Patrick Champagne (id), 

levamos a crer que o acontecimento é o resultado de uma série de fatores coletivos 

dentro de uma produção, os sujeitos do mesmo são considerados agentes 

midiáticos. Patrick diz que um acontecimento só leva certa importância quando os 

média o elevam como tal. QUÉRÉ (1992, apud Reis e Marques, 2006, p.56): 

“A individualidade e sociabilidade das ações, acontecimentos e relações 
não preexistem à sua configuração em uma cena de aparição; elas tomam 
forma incorporando mediações simbólicas que são, por definição, públicas, 
partilhadas, transcendendo os indivíduos, acessíveis a todos e passíveis de 
serem observadas e descritas.”  

 

Neste contexto, os média não são resumidos apenas como um ambiente 

neutro de passagem de diversos discursos. Mesmo assim eles são responsáveis 

pela filtragem das informações e os discursos que podem aparecer. A maneira como 

os média atuam é um motivo de questionamentos, pois eles não agem apenas no 

campo do discurso, mas também em beneficio próprio em nome de empresas com 

ideologias capitalistas (BRAGA, 2001; GOMES, 2004).  Tem-se como conclusão a 

afirmativa que o espaço ocupado pelo acontecimento na questão da visibilidade 

pública, é levada a cabo pelos média.  

                                                           
6 * Roberto A. Reis é mestre em Comunicação Social pela UFMG e professor da Faculdade da Cidade de Santa 

Luzia/FACSAL. 
7 Ângela C. S. Marques é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 

Universidade Federal de Minas Gerais, FAFICH/UFMG, e membro do Grupo de Pesquisa sobre Mídia e 
Esfera Pública (EME). 
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Quéré constitui a formação do grupo que da vida ao acontecimento dentro 

deste, contribuem todos os tipos de atores* que são demarcados pelos média. Um 

acontecimento de ordem pública não pode ser considerado uma simples resultante 

dos média, com isso tem-se a sua origem num processo contínuo de recepção 

reflexiva e de constituição de sentidos compartilhados. Separando isso em duas 

partes de pensamento, de um lado os média como agente delimitador do 

acontecimento, agindo como transformador do mesmo em problema de ordem 

pública. De outro lado os média são elevados em contribuintes na problemática das 

discussões publicas, buscando assim soluções ao acontecimento. (MAIA, 2004 apud 

REIS e MARQUES, id.). Nesta linha de pensamento, pode-se afirmar que os média 

não são apenas identificadores dos acontecimentos, mas também agem na busca 

de soluções de um problema que atinge toda uma sociedade na forma de uma 

acontecimento. 

Neste ínterim, temos a idéia de que na sociedade aberta (que vem a 

público) existe um viés onde se tem espaço para debates e tomadas de posições. 

Com isso interlocutores são respeitados e levados a sustentarem suas opiniões 

diante de todos de forma individual e autoral, tudo intermediado e construído pelos 

média, e onde os participantes (atores sociais) dentro dos média tem condições de 

atualizar os eventos contidos no acontecimento, podendo inclusive mudar o seu 

desenrolar, dando-lhe uma conotação problemática distinta. Dependendo do tipo de 

discurso adotado, eles podem agir com influência no modo de percepção das 

pessoas e com isso, lidar com o acontecimento.  

No inverso da questão, a exposição de idéias por meio de debates 

públicos veiculados pelos média, possuem um poder de formação de opinião 

pública. Considerando a formação de conflitos discursivos, que desdobram junto aos 

atores sociais, não se pode referenciar somente aos média a missão de colocar em 

processo transitório um acontecimento de ordem pública. Esta afirmação se dá a 

partir da observação da troca de comentários públicos, debates e variados pontos de 

vista dos atores sociais resultantes de um determinado acontecimento sendo ele 

interpretado, eleva-se ao grau público. Assim temos que observar todos os aspectos 

de formação deste acontecimento em que os média invariavelmente fazem parte. 

Cabe ainda observar o grau de importância que o acontecimento recebe 

pelo público alvo, a partir de sua constituição através dos média. Maia e Reis (2006), 

dizem que quando um fato acontece com uma formatação de “problema público”, 
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tem o poder de mobilização social através de debates amplos no próprio âmbito 

discursivo dos média, e ainda organizar a atuação dos atores individuais e coletivos 

que atuam neste ambiente. Na concepção destes autores o papel midiático possui 

uma influência muito intensa no surgimento de uma mentalidade reflexiva na 

sociedade. 

 

 

3. O corpus da pesquisa e a opção metodológica 

 

Considerando os objetivos desse trabalho monográfico percorreram-se as 

seguintes etapas metodológicas: inicialmente realizou-se uma profunda pesquisa 

bibliográfica, com o objetivo de elucidar questões referentes os estudos conceituais 

sobre campos e acontecimento, buscando identificar as linhas tênues do 

relacionamento entre os campos sociais. Estudou-se o que é o acontecimento 

propriamente dito, através do fato ocorrido, com base na perspectiva discursiva de 

Charaudeau e da abordagem sociológica de Quérè. A pesquisa de campo também 

fez necessária, pois a captura do depoimento do ator principal no acontecimento 

(Fernando Gomes) foi de suma importância, junto do material recolhido nos arquivos 

do jornal Zero Hora. Segundo Santos (2002, p.29 )este processo de coleta são 

procedimentos práticos que servem para “casar” as informações necessárias à 

elaboração de pensamentos e raciocínios em torno de um fato/ fenômeno/processo.  

Nessa etapa do trabalho, o autor desta monografia foi à sede do jornal 

Zero Hora em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ouvir o relato do fotógrafo 

Fernando Gomes, responsável pela captura das fotos que serviram de elemento 

principal na elaboração do objeto de pesquisa, ou seja, a reportagem que 

denunciava a presença militar britânica na cidade de Canoas no ano de 1983. Com 

o depoimento de Fernando Gomez foi possível fazer uma primeira contextualização 

do acontecimento e ao mesmo tempo tomar conhecimento de como era feito o 

trabalho jornalístico naquela época no Brasil. A segunda forma de contextualização 

do acontecimento, foi através do material colhido nos arquivos do jornal Zero Hora, 

possibilitando a análise do acontecimento página por página num período de até um 

mês após sua publicação. 
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3.1. O contexto histórico do acontecimento 

 

Entre os dias 2 de abril e 14 de julho de 1982 em plena Guerra Fria, duas 

nações pertencentes ao mesmo bloco de influência dos Estados Unidos, entraram 

em conflito por um conjunto de ilhas situadas no Atlântico Sul situadas a quinhentas 

milhas do litoral da argentina. As Ilhas Falklands estão em poder dos ingleses desde 

o século XIX, fazendo assim do vasto império britânico ao redor do mundo. Com o 

final da segunda guerra mundial, houve um processo de “descolonização” de países 

dominados por nações colonizadoras, sobretudo européias. Alguns territórios os 

ingleses recusaram-se a fazer a retirada de suas forças, os mais famosos desses 

são Gibraltar na Espanha e as Ilhas Falklands ao largo do litoral argentino. O 

arquipélago das Falklands, que pelos argentinos é chamado de Ilhas Malvinas 

pertenciam à Argentina até o ano de 1833 quando foi tomada como o uso da força 

pela Inglaterra. Os argentinos sempre sentiram que este território lhe pertence e na 

época do conflito a Argentina era governada por uma junta militar, comandada pelo 

General Leopoldo Fortunato Galtieri e o regime estava sofrendo uma terrível crise 

política e econômica.  

Com o objetivo de “mascarar” os problemas internos, os argentinos foram 

ao ataque e invadiram as ilhas, tomando a capital das Falklands, Port Stanley após 

pequena luta com as forças de segurança britânicas. Como primeiro ato de governo 

os argentinos, trocaram os nomes tanto da capital como das próprias ilhas, Puerto 

Argentino e Malvinas respectivamente. Neste período o regime de generais 

argentinos propagavam na mídia da Argentina a vitória sobre as forças militares 

inglesas. Ao ficar sabendo da agressão argentina a Primeira-Ministra da Inglaterra, 

Margaret Hilda Thatcher (conhecida na época como a “Dama de Ferro”) convocou 

uma força tarefa com o objetivo de retomar as Ilhas Falklands, que continham 

elementos da Marinha, Força Aérea e Exército. Inclusive algumas fontes dizem que 

a junta militar argentina não esperava reação dos ingleses, pois na visão dos 

generais argentinos a Inglaterra estava fraca, pois era governada por uma mulher.  

A Argentina então, de forma desesperada, pediu o apoio de vários países 

sul-americanos, entre eles o Brasil. O Brasil preferiu ficar neutro, pois possuía bom 

relacionamento com as duas nações em litígio. Já o Chile (que pouco antes do 

envolvimento da Argentina nas Ilhas Falklands quase entrara em guerra com os 

portenhos por causa do canal de Beagle) deu apoio aos Ingleses. Outro elemento 
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chave que atrapalhou muito os planos de guerra dos argentinos, foi o fato que a 

população do arquipélago são de colonizadores ingleses, os chamados “Kellpers”. 

Essa característica fez com que os argentinos não recebessem o apóio da 

população local das ilhas, inclusive em vários plebiscitos os kellpers sempre 

aderiram à causa inglesa, preferindo ficar sobre a subordinação da coroa britânica.  

A guerra pela posse das Ilhas Falklands apesar de seu limitado tempo de 

ocorrência, foi amplamente coberta pelos meios de comunicação da época. Vários 

fatores que se tornaram famosos contribuíram para isso como, por exemplo, o uso 

dos mísseis franceses Exocet pelos argentinos e a utilização por parte dos ingleses 

das temidas tropas nepalesas “Gurkas”.  

O conflito teve fim de forma humilhante para os argentinos, no dia 14 de 

junho de 1982, com a bandeira do Reino Unido ou Union Jack tremulando sobre a 

cidade de Port Stanley, a capital das ilhas Falklands. Nos combates navais e aéreos, 

morreram 649 argentinos e 258 britânicos. Mas isso não foi tudo: a derrota militar 

acabou com qualquer prestígio da ditadura argentina, que enviou jovens recrutas 

mal equipados para um lugar inóspito, onde enfrentaram forças armadas bem 

preparadas e altamente profissionais. 

Em 1983, passado um ano do fim das hostilidades, o repórter fotográfico 

de Zero Hora Fernando Gomes, notou certa atividade estranha na Base Aérea de 

Canoas. Decidiu investigar a situação, e descobriu que aviões britânicos estavam 

fazendo escala no Brasil antes de seguir viagem para as Ilhas Falklands. Então 

Fernando, que estava embrenhado no mato em volta da Base, tirou uma foto 

histórica de um avião estranho, era um Lockheed C-130 Hercules da Real Força 

Aérea Inglesa (RAF). 

A foto foi capa de Zero Hora do dia 23 de junho de 1983 e teve uma 

grande repercussão, pois provava que o Brasil estava apoiando de alguma forma à 

Inglaterra. O fato percorreu o mundo e criou uma grave crise diplomática entre Brasil 

e Argentina.  A Reportagem trouxe a publico os pousos e decolagens de aviões da 

RAF, na base aérea de Canoas.  

Em entrevista Fernando Gomez esclarece passo á passo como foi o seu 

trabalho de campo na busca pelo acontecimento. Perguntado sobre o começo de 

todo o desenrolar do acontecimento, Fernando Gomes nos relata que, na época a 

redação do jornal Zero Hora recebia ligações anônimas que diziam que havia 

pousos e decolagens de aviões britânicos na Base Aérea de Canoas, na região 
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metropolitana de Porto Alegre. Segundo Fernando, a pessoa responsável pelas 

ligações conversava com o pessoal do jornal e relatava todas as atividades 

estrangeiras na base Aérea e a partir da primeira ligação, Fernando começou a fazer 

plantão todos os dias num terreno que fica ao lado da base, esperando o avião 

inglês chegar.  

Visto o avião chegando a Canoas , no dia 22 de junho de 1983, Fernando 

Gomes fotografou a aeronave do modelo C-130 Hércules pousando na pista 

principal da Base Aérea e imediatamente tratou de esconder os filmes fotográficos 

no carro onde ele estava. O medo imperava, por que havia a possibilidade de 

apreensão do material por parte dos militares, caso o fotógrafo fosse descoberto na 

“missão”. Fernando então, seguiu com o seu carro até um bar no centro de Canoas 

e de lá telefonou para a redação do jornal Zero Hora para falar com o seu editor, 

Beto Andreata, dizendo que o objetivo tinha sido alcançado. Saindo do bar, 

Fernando foi até a redação do jornal Zero Hora em Porto Alegre, e chegando ao 

local, ele conta que pode perceber uma alegria muito grande de seus colegas. 

Algumas horas depois, Fernando Gomes foi mandado de volta à Base 

Aérea de Canoas, mas agora acompanhado de um repórter. O objetivo deles era 

questionar o comandante da base. Com muito custo, eles conseguiram uma 

audiência com o comandante e dele ouviram só negativas sobre o acontecimento, 

mas a partir de sua publicação da reportagem no dia 23 de junho de 1983 com as 

suas fotos os militares vamos dizer assim, começaram a não negar mais. No outro 

dia, o governo brasileiro começou a admitir que existia sim, uma escala de aviões 

ingleses no Brasil. Então o comando da aeronáutica comunicou que estava 

disponibilizando as bases brasileiras para o uso dos aviões ingleses que iam em 

direção as ilhas Falklands, como ajuda “humanitária”. Eles explicaram que este tipo 

de apoio se dava com o objetivo de prover as aeronaves com combustível, para que 

as mesmas não caíssem em território brasileiro.  

 

 

3.2. A ação do testemunho fotográfico do fotógrafo Fernando Gomes 

 

O indivíduo quando toma a ação de testemunhar, sai de sua 

individualidade como forma de se isolar dos acontecimentos. Este fenômeno permite 

que o indivíduo se torne emancipado em suas responsabilidades no ato de 
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testemunhar (ver) algum acontecimento (ZELIZER,1998, p.200). O ato de “ver” e 

assim testemunhar, insere o indivíduo dentro de um grupo e assim faz com que ele, 

como testemunha, trabalhe o acontecimento testemunhado com o restante do grupo 

de forma homogênea. Atuar como testemunha faz com que o indivíduo se torne 

mais importante dentro de determinado grupo, transformando-o em figura central no 

mesmo.  Por outro lado, Shoshana Felman (apud ZELIZER,id) diz que, testemunhar 

não é o simples relato é também assumir a responsabilidade com o acontecimento e 

fazer com que sua narrativa se torne relevante para o outro.  

Sendo assim o testemunho, entendido como uma resposta de uma grupo 

a acontecimentos atuais no seu tempo ou num panorama longínquo é responsável 

pela veiculação mediatizada. È através pelos media que o receptor (público) vai 

tomar conhecimento de fatos que o mesmo possa se sentir ou não responsável. 

Levando esta teoria para dentro deste trabalho monográfico, podemos observar que 

o testemunho, que no caso foi o fotógrafo do jornal Zero Hora Fernando Gomes, ao 

tornar o acontecimento público através dos media, inseriu-o num espaço coletivo. 

Este espaço coletivo nada mais é que o receptor que, tomando conhecimento do 

acontecimento, reage como um jurado a si próprio, decidindo se é ou não 

responsável pelas repercussões.  

O corpo da fotografia tirada por Fernando Gomes possui um paralelo de 

continuidade física com seu sujeito, atestando seu objetivo inicial. A fotografia 

veiculada pelo jornal Zero Hora no dia 23 de junho de 1983, apresenta-se como um 

testemunho de um acontecimento que representa um traço do real. Mais do que 

isso, por ser um flagrante, constitui-se como realidade, como poder de verdade. 

A fotografia como valor testemunhal, está também veiculada à 

experiência do impacto que a imagem produz. Para captar a imagem que gostaria, o 

fotógrafo coloca-se na posição do impacto vivido ou narrado, pelo qual ele está 

também inserido, testemunhando-o através de seu discurso visual. Nesse sentido, a 

fotografia como elemento testemunhal visual legitima a experiência insondável do 

acontecimento. 
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4.  Análise das páginas do Jornal Zero Hora  

 

4.1. Edição de 23 de junho de 1983 

 

4.1.1. Capa  

 

Analisando a capa que denunciou as atividades britânicas na Base Aérea 

de Canoas, percebe-se que a foto é o elemento central da reportagem porque 

consiste de um flagrante. Diante disso, recebeu um espaço extremamente amplo, 

ocupando cerca de quarenta e cinco por cento da página. A foto reportagem em 

questão é o flagrante de um Lockheed C-130 Hércules da Real Força Aérea Inglesa 

(RAF) estacionado em frente a um hangar na Base Aérea de Canoas. Nota-se com 

extrema clareza na publicação a chamada que é utilizada no vértice esquerda 

superior da foto dizendo “exclusivo”, deixando explícito o caráter de exclusividade do 

acontecimento por parte do jornal. Existe também sobre a foto, uma manchete onde 

diz “na base de Canoas, o avião que abastece as Malvinas”, com uma pequena 

chamada embaixo, mostrando em qual página a reportagem completa será 

abordada, e por fim, uma explicação direta sobre a foto, em forma de legenda.  

Segundo Pierre Charaudeau em sua teoria consta dois critérios para 

formatar um acontecimento em um ato noticiável, um interno outro externo. Isso é 
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feito a partir de uma subtração do campo social, com o objetivo de dar ao receptor o 

que ele quer ver ou ler. Para Charaudeau, os critérios internos, dependem da forma 

com que os media constroem representações sobre o que pode virar manchete e, 

assim, interessar os receptores ( CHARAUDEAU, id., p.188). Portanto, o fato 

ocorrido que é um ponto de ruptura na linha de normalidade da rotina produtiva do 

jornal(media) denomina-se como “acontecimento”. Por se tratar de um 

acontecimento, ele automaticamente recebe um grau maior de noticiabilidade em 

relação aos outros assuntos abordados na publicação, assumindo uma 

sobreposição sobre outros temas presentes no campo social, contidos normalmente 

em uma publicação.   

O acontecimento em questão pode ser lido a partir dessa perspectiva, 

dada a sua relevância. 

 

4.1.2. Reportagem 

 

 

 

 

Na página onde foi publicada a reportagem o espaço ocupado pela 

diagramação da mesma foi de 100%, e veiculada na editoria geral. Foram incluídas 

cinco fotos, registrando o instante do percurso do avião inglês, desde a descida 
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captada no ar, até o seu taxiamento em frente aos hangares da Base Aérea de 

Canoas.  

Chamam a atenção dois elementos: a foto individualizada do C-130 

Hercules no alto da página, que está ladeada por um pequeno texto, onde é 

abordado um pequeno panorama da situação geopolítica que cerca o 

acontecimento. Neste texto em forma de pequena crônica o jornal escreve que a 

reportagem em questão prova que era realidade a suspeita de alguns meses sobre a 

presença britânica em Canoas. 

Outro fato que prende a atenção do leitor é o destaque sobre a foto que 

está presente na extremidade inferior da página, onde três militares estão marcados 

com um círculo em vermelho, identificando-os como soldados britânicos.  

Voltando aos critérios de Charaudeau, os externos são abordados por ele 

como um tema de reportagem em que seu objetivo se afasta do interesse direto do 

receptor, no caso, o leitor. Ao ser analisada, a informação correspondente a esse 

item é alvo de indagações dentro do complexo editorial de um jornal (será veiculada 

na primeira página? Em qual altura na página?). Isso serve para fazer um paralelo 

entre o emissor e o receptor, com o fim de garantir a comercialidade (vendagem) do 

jornal, a partir de elementos técnicos.  No caso desta reportagem, tais critérios são 

assegurados pelo ineditismo da notícia! 

 

4.3. Edição do dia 25 de junho de 1983 

 

4.3.1. Capa 

 

Com a revelação dos acontecimentos ocorridos no dia 23 de junho de 

1983 e sua repercussão subseqüente, a capa da edição do dia 25 de junho de 1983 



 

 

31

pode ser analisada segundo as teorias do “querer” e “saber” de Adriano Rodrigues e 

a dos critérios externos de Charaudeau. Depois de dois dias repercutindo no campo 

social, a reportagem “suitou” e, para tanto, teve que apresentar a explicação do 

acontecimento em uma ótica a partir do “poder maior”, ou seja, o “querer” 

especificado por Fernando Gomez. Isso se dá com a ênfase na capa em explicar, 

claramente veiculada em forma de manchete: “governo explica pouso dos aviões 

ingleses”.  Essa manchete condiz com o governo brasileiro se explicando, idealizado 

como o seu “querer”. No entanto, existe uma implicação neste caso, pois o “querer” 

que está emitindo uma informação/posição através do jornal está direcionando-a a 

para qual receptor alvo? O público leitor do jornal ou ao governo argentino?  

Ela faz a chamada para a matéria no interior do jornal. 

 

4.3.2. Reportagem 

 

Na página 5 da editoria geral do jornal Zero Hora do dia 25 de junho de 

1983, a preocupação do governo brasileiro em dar a sua versão fica bem evidente. 

Atendendo as repercussões do acontecimento a reportagem desse dia já começa 

com o título: 

 “O Brasil não será base para o transporte regular entre o Reino Unido e 

as Malvinas”. Este título é uma passagem do pronunciamento do porta-voz do 

governo brasileiro na época, Bernardo Pericas Neto, que na mesma declaração diz 
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que os pousos e decolagens de aviões ingleses em território brasileiro, só seriam 

permitidos em caso específico de emergências e missões humanitárias.  

No subtítulo da reportagem, imediatamente à esquerda da foto, o texto 

anuncia o clima de tensão política que a reportagem do dia 23 provocou entre os 

governos do Brasil e da Argentina: “Itamaraty explica presença de aviões ingleses. 

Autorização para pouso só é concedida em casos de emergência, disse ministro da 

aeronáutica, Délio Jardim dos Mattos. Na embaixada Argentina, o clima era tenso 

ontem. Todos temem implicações políticas do caso”.  

À direita do texto jornalístico um Box destaca a posição oficial do V Comar 

(Comando Aéreo), na época. O interessante no texto é a introdução do mesmo com 

uma pequena fração do discurso do comando da aeronáutica, especificando que a 

Força Aérea Brasileira vem à publico através do Jornal Zero Hora em virtude a “ 

freqüente insistência a assédio por parte da imprensa local”.  Este pronunciamento 

deixou claro a pressão que os média, na ocasião, fizeram sobre o governo brasileiro, 

obrigando os militares a prestarem esclarecimentos. Existe também uma foto do 

major-brigadeiro Thalez Almeida Cruz, na parte inferior direita do texto, que era o 

entrevistado.  

Na extrema direita do mesmo Box, uma coluna de texto foi reservada para 

o jornal relatar o que resultou a publicação da reportagem. Destaca que várias 

agências de notícias do mundo entraram em contato com o jornal Zero Hora para 

saber do ocorrido. Dessa forma, é possível dizer que o jornal Zero Hora dá início a 

um processo de autorreferencialidade, situando-se como protagonista na divulgação 

do acontecimento. 

 

4.4.  Edição do dia 26 de junho de 1983 

4.4.1. Capa 
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Na capa do dia 26 de junho de 1983, o espaço disponibilizado pelo jornal 

ao assunto se reduziu à manchete de capa sobre a repercussão do acontecimento 

num pequeno retângulo na extremidade inferior esquerda. Na manchete, o título 

anuncia a posição do governo argentino sobre o acontecimento, quando diz: 

“Argentina silencia sobre avião inglês”. Imediatamente abaixo do título as linhas de 

apoio retomam a autorreferencialidade do jornal: “Jornais portenhos noticiam a 

revelação de ZH”, e a posição do governo brasileiro: “a Chancelaria diz que não tem 

comentário a fazer”.  

 

4.4.2. Reportagem 

 

Com o titulo “A Argentina silencia sobre pouso de aviões ingleses”, a 

publicação traz a contrapartida do governo argentino sobre as repercussões do 

acontecimento e também faz uma rápida analise sobre os dois principais jornais da 

Argentina, El Clarín e La Nación.  
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Na ocasião, o governo argentino não quis se pronunciar sobre os eventos 

ocorridos, alegando não poder expor publicamente as informações recebidas pelo 

comando da aeronáutica brasileiro. Já sobre os jornais argentinos a Zero Hora 

elucidou o espaço disponibilizado ao acontecimento tanto pelo El Nación, como no 

El Clarín. Segundo observado pelo impresso gaúcho o jornal La Nación dedica em 

sua página três, um espaço de vinte centímetros e junto um pronunciamento do 

governo brasileiro, negando as atividades britânicas na Base Aérea de Canoas. Já o 

El Clarín na época fez uma cobertura mais completa do acontecimento, dedicando 

toda sua página nove. 

 

Na foto usada por Zero Hora para ilustrar o box na página cinco, mostra o 

Lochkeed C-130 Hercules da Real Força Aérea Inglesa taxiando na pista da Base 

Aérea de canoas. Foto que foi tirada na quinta-feira dia 24 de junho de 1983, 

portanto, dois dias depois da denúncia o jornal voltou a recorrer às fotos com a 

intenção de inserir credibilidade ao trabalho enunciativo da verdade relatada em 

suas páginas.  
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4.5. Edição do dia 27 de junho de 1983 - página 32 

 

As repercussões na argentina começaram a tomar proporções elevadas, 

principalmente através mídia dos dois países, e o jornal Zero Hora começou a fazer 

o trabalho de acompanhamento do que era publicado nos jornais da Argentina. 

Nesse procedimento, Zero Hora reproduziu de forma exata as páginas que 

continham as manchetes dos pousos e decolagens dos aviões britânicos em Canoas 

na página 32, na editoria geral. 

A partir dessas observações obtidas através da imprensa argentina, o 

jornal Zero Hora trouxe outra implicação política, pois os jornais portenhos traziam 

consigo suas versões sobre o acontecimento. A versão que mais chamou a atenção 

foi o desmentido da Real Força Aérea Britânica, veiculado no La Nácion. Este diário 

argentino trazia o comunicado do Ministério da defesa do reino Unido dizendo que, 

ao contrário do que argumentava o Comando Aeronáutico Brasileiro, os Lockheed 

C-130 Hercules não estavam pousando em Canoas por problemas técnicos, mas 

sim como uma escala normal objetivando as Ilhas Falklands.   

A dimensão do acontecimento atingiu também a imprensa do Uruguai. 

Zero Hora na sua página 32, traz ilustrada a veiculação no jornal uruguaio El Dia, de 

Montevidéo, onde o periódico uruguaio reproduz toda a reportagem original de Zero 

Hora, inclusive utilizando as mesmas fotos, como podemos ver abaixo: 
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O jornal La Nación da Argentina ainda destacou o trabalho de Zero Hora e 

de seus profissionais, dizendo ainda que sem eles o mundo não saberia deste 

acontecimento.            

 

 

4.6. Edição do dia 28 de junho de 1983 - página 7 

 

Na edição do dia 28 de junho de 1983, o acontecimento recebeu um 

espaço editorial bem maior do que no dia anterior, equivalente a três quartos da 

página sete.  Nesta página, o jornal Zero Hora abre o leque do panorama político 

contido no acontecimento, indo inclusive para critérios econômicos sobre a atividade 

britânica em Canoas. Neste espaço de página atribuído ao acontecimento, foram 

elaborados três textos sobre o assunto em questão.  

No primeiro, Zero Hora, baseando-se na edição do dia interior da revista 

Veja, revela que os pousos e decolagens de aviões britânicos poderiam estar 

ligados em questões de concessão, visando a venda de aviões de treinamento 

brasileiros do modelo Embraer T-27 Tucano aos ingleses. Na época, a fabricante de 

São José dos Campos estava envolvida numa acirrada disputa comercial com a 

fabricante de aviões da suíça Pilatus, com o objetivo de fornecer novas aeronaves 
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de treinamento para a Real Força Aérea Britânica, em lugar de seus velhos Jet 

Provost. O interessante é que o Embraer T-27 Tucano acabou sendo selecionado 

pela RAF em 1985, apesar de ser considerado naquele momento inferior ao PC-9 

suíço. O modelo brasileiro teve que receber várias modificações. Não foi construído 

no Brasil e sim na Irlanda, pela fábrica Short Brothers, e entrando em operação só 

em 1989. Até hoje existe uma nuvem nebulosa sobre esta transação, transformando 

as fabricantes brasileiras e suíças em ferrenhas concorrentes no mercado 

aeronáutico internacional.                                   

Continuando no contexto apresentado por Zero Hora em sua página sete 

do dia 28 de junho de 1983, o jornal traz mais repercussões apresentadas pela 

revista Veja da edição do dia anterior, onde esta publicação semanal revela que os 

pousos de aviões britânicos no Brasil acontecem desde o fim da Guerra das 

Falklands, isto é, um ano antes. Veja ainda ouviu um alto executivo da Embraer em 

Paris durante a feira aeronáutica de Le Bouget, que afirma o sigilo das atividades 

britânicas em Canoas porque “faziam parte de uma estratégia para agradar os 

ingleses, sem chamar a atenção dos argentinos”.  

Exemplar da revista Veja, edição do dia 29 de junho de 1983, 

estampando em sua editoria diplomacia, a reportagem de Zero Hora inclusive com 

as fotos de Fernando Gomez. 
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Ainda segundo relatos da revista Veja destacados em Zero Hora, o 

embaixador do Brasil na Argentina à época, Carlos Eduardo da Rocha, disse que foi 

um erro do governo brasileiro a concessão de bases brasileiras para o uso dos 

britânicos, e ainda relatou que desde o fim da guerra, cerca de 30 pousos de 

aeronaves da RAF que iam em direção as Falklands, aconteceram no Brasil. 

Finalizando este primeiro texto, um subtítulo anunciado no jornal La 

Prensa acusa o governo brasileiro de “aliado de Londres”. Zero Hora apurou que o 

jornal La Prensa da Argentina criticou de forma veemente o governo brasileiro, pelo 

acontecimento. A figura central destas críticas foi o seu autor. O comentarista 

político Manfred Schoenfeld. Schoenfeld cita o encontro entre o presidente brasileiro 

na época General Figueiredo e o governo argentino como forma de amizade e diz 

que os acontecimentos posteriores divulgados por Zero Hora eram na verdade uma 

forma de traição. Não parando por aí nas acusações, Schoenfeld chama os 

brasileiros de aliados dos ingleses e que o país tinha se tornado uma poderosa 

“fortaleza” britânica no continente. A finalização deste comentário na verdade, foi a 

parte mais grave. É quando o comentarista sugere que o governo argentino deveria 

considerar como inimigos todos os países que prestassem apoio aos ingleses. No 

segundo texto de sua página sete, postado na parte superior direita, Zero Hora 

levanta uma implicação sobre o acontecimento. O título deste texto é: “aviões líbios 

e ingleses: dois pesos e duas medidas”. Este texto diz respeito a um acontecimento 

parecido com os pousos de aviões britânicos em Canoas, mas desta vez ao pouso 

e, conseqüentemente, a retenção de aviões líbios em Manaus e Recife no ano de 

1983. No dia 17 de abril desse ano, quatro aviões de carga da Força Aérea da Líbia 

(um Lockheed C-130 e três Ilyushin IL-76TD) foram retidos em Recife e Manaus, 

carregados de munições e armas. Oficialmente os aviões tinham destino à Colômbia 

e efetuaram de forma autorizada, aterrissagens no Brasil. Alertados por agentes da 

inteligência americana, autoridades brasileiras realizaram inspeções nos aviões da 

Líbia e constataram que, na verdade, a carga tinha a direção da Nicarágua, que vivia 

uma guerra civil desde 1979. 

O incidente deixou o Brasil em uma situação extremamente difícil, uma 

vez que a Líbia já era uma importante importadora de armas do país. A retenção dos 

aviões líbios poderia levar à deterioração das relações diplomáticas e comerciais 

entre os dois países. Por outro lado, o Governo Brasileiro que havia declarado 

neutralidade no conflito da América Central se liberasse a carga para que esta 
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seguisse para o seu destino (Nicarágua e/ou Colômbia) ficaria em clara posição de 

confronto com os Estados Unidos. Então, durante 50 dias o governo brasileiro ficou 

com a responsabilidade sobre os cargueiros e depois de muita pressão dos 

fabricantes de armas brasileiros, sobretudo da ENGESA, que temiam a perda da 

Líbia como importante importador, o Itamaraty resolveu devolver os aviões e suas 

respectivas cargas para a Líbia. 

Comparando as duas posturas adotadas pelo governo brasileiro, tanto no 

caso dos líbios como no dos britânicos em Canoas, o deputado federal brasileiro em 

1983, Algir Lorenzon(PMDB), reclamou da postura brasileira na publicação de Zero 

Hora em relação aos dois casos. Lorenzon afirma que os dois casos são 

semelhantes, mas que no caso dos líbios houve um embaraço diplomático porque 

os aviões ficaram detidos por dois meses em território brasileiro, enquanto  com os 

ingleses foi dada toda as garantias de livre trânsito pelo país.  

 

 

4.7. Edição do dia 29 de junho de 1983 

 

4.7.1. Capa 
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Na capa da edição da quarta-feira dia 29 de junho de 1983, a manchete 

que recebeu um grande espaço, confirma de forma alarmante que o acontecimento 

de fato, contribuiu para uma possível cisão das relações diplomáticas entre Brasil e 

Argentina na época. Interessante essa capa pois, novamente o acontecimento 

recebeu uma grande repercussão, demonstrada pelo espaço ocupado na mesma e 

com dois elementos importantes. O primeiro, outra denuncia de pousos e 

decolagens de aviões C-130 Hercules, mas dessa vez no aeroporto de Florianópolis 

e o segundo elemento foi a utilização de um pequeno mapa na direita da capa, onde 

explica ao leitor o caminho percorrido pelos aviões ingleses desde a Europa até o 

continente sul americano.  

A foto principal mostra o pouso de um C-130 Hercules da RAF em 

Florianópolis ao fundo, com um avião Boing 727 da Varig em primeiro plano. No 

pequeno texto que segue logo abaixo da capa, diz que o motivo do pouso em 

Florianópolis foi por motivos técnicos e que seu objetivo era novamente a base 

Aérea de Canoas. Ainda nesse texto Zero Hora menciona duas fontes, uma era de 

um tripulante do avião inglês dizendo que o pouso não era de emergência e a outra 

era do embaixador argentino, alertando que a atividade militar britânica no Brasil 

poderia afetar as relações diplomáticas entre os dois países.   

 

 

4.7.2. Reportagem - Página 2 
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Na página dois da edição de quarta-feira do dia 29 de junho de 1983 a 

charge do jornal Zero Hora faz uma alusão em forma de metáfora, comparando a 

famosa praça do avião de Canoas com as repercussões do acontecimento em 

questão. O chargista substituiu o monumento original existente na praça de Canoas 

na época, que era de uma Gloster Meteor utilizado pela Força Aérea Brasileira, por 

um C-130 Hercules da Real Força Aérea Britânica.  

 

 

4.7.3. Reportagem - Página 19 

 

Com um espaço de cerca de três quartos da página 19 de quarta-feira do 

dia 29 de junho de 1983, o acontecimento recebe um espaço quase completo na 

página, só interrompido por uma publicidade. Como já tinha sido noticiado na capa 

da edição, o título da reportagem remete à disposição dos argentinos em pressionar 

os brasileiros sobre as atividades da RAF em Canoas. Como noticiou o jornal Zero 

Hora, o embaixador argentino Hugo Caminos em entrevista em uma rádio de 

Buenos Aires, advertiu as autoridades brasileiras que se continuarem os pousos e 

decolagens britânicas no Brasil, as boas relações entre os dois governos estariam 

comprometidas. Caminos ao encontrar-se com autoridades do Ministério do Exterior 

Brasileiro, expressou o sentimento dos argentinos em relação aos britânicos que 

ocupam as Ilhas Falklands, dizendo que: “Elas são um colonialista encravado em 

nosso território”. 
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No texto da reportagem, autoridades argentinas concluem que o Brasil 

estava sofrendo pressões da Inglaterra, com o objetivo de permitir o uso da Base 

Aérea de Canoas pela sua força aérea. O ex-chanceler argentino na época, Nicanor 

Costa Mendez, chegou a dizer para Zero Hora que o Brasil estava sofrendo 

pressões da Inglaterra e de algum outro país. O governo brasileiro por sua vez, 

confirmou o ocorrido, mas esclareceu que os aviões britânicos só estavam operando 

no Brasil em casos de emergência.  

Logo abaixo com o título “Aeronáutica: vôos regulares são proibidos”, o 

jornal Zero Hora procura descrever os esclarecimentos sobre o acontecimento a 

partir de fontes no governo brasileiro. O ministro da aeronáutica em 1983, Délio 

Jardim de Mattos, foi ouvido pelo jornal e disse que as autoridades brasileiras não 

podem impedir um avião militar pousar no Brasil em casos de emergência, pois 

existem tratados internacionais assinados pela nação em relação à essas 

intempéries.  

Com relação a isso, um acontecimento noticiado por Zero Hora e 

veiculado nesta mesma página 19, colocou as autoridades brasileiras numa 

verdadeira “saia justa”. No dia 18 de junho de 1983, um mesmo C-130 Hercules da 

RAF pousou no aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis. Segundo Zero Hora, a 

tripulação do avião inglês permaneceu no saguão do aeroporto e questionada pela 

equipe do jornal, falaram que não existia nenhum motivo de emergência com a 

aeronave e que só não pousaram em Canoas por causa do tempo ruim. Essas 

declarações puseram em dúvida os reais motivos dessas atividades britânicas no 

Brasil, pois fontes ligadas ao Itamaraty confirmaram os pousos só em casos de 

emergências.  

Abaixo: trecho da página 19 com a foto e o relato sobre o pouso de um C-

130 Hercules britânico em Florianópolis. 
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4.8. Matéria do dia 30 de junho de 1983 - Página 29 

 

As declarações do ex-embaixador argentino Hugo Caminos na edição do 

dia 29 de junho repercutiram na edição do dia 30 de junho de 1983. Zero Hora mais 

uma vez disponibilizou grande espaço em uma página para o acontecimento, desta 

vez focando exclusivamente os esclarecimentos do governo brasileiro. Apesar de 

todas as declarações de Hugo Caminos, o porta-voz do Itamaraty Ricardo Carvalho 

declarou que as declarações das autoridades argentinas, não mudaram em nada a 

posição brasileira em relação ao acontecimento. O Comando de Aeronáutica por 

meio do porta-voz do ministro Délio jardim de Mattos, disse que enquanto não 

viessem ordens de instâncias superiores, a Força Aérea Brasileira permitirá o 

sobrevôo de aviões britânico no espaço aéreo brasileiro, respeitando o código 

brasileiro do ar.  

Na página foram publicadas duas fotos, mostrando dois C-130 Hercules 

da Real Força Aérea, a maior em canoas e a menor foi tirada em Florianópolis. 

Estas fotos trazem uma legenda que chama a atenção pelo fato de duas dessas 

aeronaves atuarem no Brasil num curto espaço de tempo de uma semana. Na direita 

das fotos, um pequeno texto com a posição das autoridades britânicas. Segundo o 

porta-voz do ministério das relações exteriores da Inglaterra na época, existia entre 

Brasil e Inglaterra um tratado provisório que previa a atividade aeronáuticas 

britânicas no Brasil. A extremidade inferior da página há outro texto em qu Zero Hora 

dá visibilidade a um comunicado do subsecretario das relações exteriores da 

Argentina Alberto Dumont, dizendo que até aquele momento as relações entre Brasil 

e Argentina continuavam “normais”.   
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4.9. Matéria do dia 31 de junho de 1983 - Página 13 

 

Na página do dia 31 de junho de 1983, o espaço ocupado pelo 

acontecimento ocupou 100% da página. O foco foi centralizado nas conexões 

políticas que viam sendo realizadas por Brasil e Argentina em relação ao 

acontecimento. Este viés fica evidente no título principal publicado junto à foto do 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil na época, Saraiva Guerreiro: “Brasil 

procura fórmula para contornar pousos de aviões ingleses”. No texto principal, Zero 

Hora procurou relatar o que as autoridades argentinas estavam relatando e segundo 

o jornal, o comando de aeronáutica argentino estava deixando tudo em poder de sua 

chancelaria. Ainda há o relato que afirma que imprensa argentina na época estava 

denominando o acontecimento como uma “ponte aérea colonial” para as Falklands. 

Na parte inferior do texto existe uma foto de tamanho considerável de um 

C-130 Hércules em posição frontal, operando na pista principal da base Aérea de 

Canoas. Novamente o jornal recorre às imagens como indicadora de verdade. Ao 

lado do texto, o jornal Zero Hora incluiu um quadro divulgando que o governo 

argentino estava indo em direção à ONU, com o objetivo de recomeçar as 

negociações sobre a soberania das Ilhas Falklands junto à Inglaterra.  
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4.10. Matéria do dia 3 de julho de 1983 - Página 37 

 

Passados alguns dias desde a última publicação no jornal Zero Hora o 

acontecimento surge novamente, no dia 3 de julho de 1983 com um comunicado do 

Ministro da Defesa da Argentina, Julio Vivot. O então ministro diz que as atividades 

militares britânicas na Base Aérea de Canoas eram provocações, com o interesse 

de desestabilizar as boas relações entre os governos no Brasil e Argentina. 

Juntamente às palavras de Vivot, Zero Hora traz a opinião radical do jornal argentino 

El Tiempo, que declara que a atitude brasileira é uma “descortesia e um atentado 

frontal aos interesses argentinos no Atlântico Sul”. Na extremidade inferior esquerda 

da página, Zero Hora reproduz uma charge proveniente da imprensa argentina 

assinada pelo chargista argentino Landrú. 
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4.11. Matéria do dia 4 de julho de 1983 - Página 19 

 

No dia 4 de julho de 1983, o acontecimento recebeu um espaço menor na 

página, cerca de um quarto na diagramação. Com o título principal “aviões no Brasil: 

Argentina agirá com firmeza”, o jornal Zero Hora repercute o desenrolar das 

atividades políticas em relação ao acontecimento, utilizando como fonte o chanceler 

argentino Juan Aguirre Lanari. Lanari estava, na ocasião, em uma viagem 

diplomática e logo que chegou à Buenos Aires, foi indagado pela imprensa 

internacional sobre os pousos e decolagens de aviões militares britânicos no Brasil. 

O chanceler disse naquele momento que não existia nenhuma definição sobre o 

assunto por parte do governo argentino e, se fosse necessário, o mesmo tomaria 

medidas firmes em seu corpo diplomático. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, 

Carlos Duarte da Rocha também foi ouvido e argumentou que a prioridade do 

governo brasileiro era estabelecer a normalidade diplomática entre Brasil e 

argentina.  
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4.12. Matéria do dia 5 de julho de 1983 - Página 16 

 

 

Seguindo a tendência dos dias anteriores, o acontecimento vai perdendo 

força e aos poucos a sua baixa noticiabilidade e cede o espaço. No dia 5 de julho de 

1983 o jornal Zero Hora traz um comunicado do Ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Saraiva Guerreiro a um canal de televisão argentino. Guerreiro divulgou nota 

do então presidente do Brasil, General Figueiredo, em que ele diz que as 

autoridades aeronáuticas brasileiras deveriam ser rigorosas nas autorizações de 

pousos e decolagens de aviões estrangeiros em território brasileiro.     
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4.13. Matéria do dia 8 de julho de 1983 - Página 17 

 

 

O presidente do Brasil, General Figueiredo no dia 7 de julho de 1983 

manteve contato com o presidente da Argentina, Reynaldo Bignone com relação às 

repercussões até aquele momento sobre o acontecimento, e este diálogo entre os 

dois estadistas foi relatado na página 17 do dia 8 de julho de 1983. Na época, o 

presidente brasileiro estava passando por graves problemas de saúde e os 

telefonemas entre os dois presidentes foi uma iniciativa dos argentinos, que 

acharam prudente agir dessa maneira.  

Depois desta edição o acontecimento não foi mais divulgado nas páginas 

do Jornal Zero Hora. Sempre lembrado que em 1983 o Brasil ainda vivia sobre o 

poder dos militares e a imprensa trabalhava sobre forte fiscalização de órgãos 

oficiais, sobretudo da censura federal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho monográfico se propôs a apresentar a forma enunciativa 

como o jornal Zero Hora, abordou o acontecimento ocorrido na base aérea de 

Canoas na década de 80. Acontecimento este que teve primeira veiculação no jornal 

no dia 23 de junho de 1983, tendo grande repercussão nacional e internacional. 

Foram localizadas neste estudo doze  edições do jornal no período de um mês a 

partir da publicação da reportagem inédita. 

O trabalho assumiu um pressuposto teórico que discute as relações dos 

campos sociais e a problemática do acontecimento, considerando o nexo entre 

história e jornalismo. Na monografia em questão podemos observar uma dinâmica 

diferenciada desta linha de estudo. A primeira preocupação teórica é a procura pela 

delimitação, entre o campo da história e o do jornalismo, utilizando para isso a base 

teórica do estudo desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu. O objeto está 

baseado no campo jornalístico, mas também recebe influencias dos campos 

histórico e político. Extraindo o conhecimento a partir da análise do material teórico, 

chegamos à conclusão de que o jornalista é um fator social, responsável pela 

“alimentação informativa” dos receptores (público), inclusive construindo reportagens 

com características históricas. Com isso, pode-se observar que os jornalistas, na 

elaboração de matérias visando temas históricos do passado, recorrem às 

pesquisas de materiais de autoria de historiadores. Podemos afirmar que existe uma 

conexão entre o jornalismo e a história, pois os historiadores podem trabalhar em 

cima de acontecimentos jornalísticos e os jornalistas como foi dito acima, podem 

tomar como fontes conteúdos desenvolvidos por historiadores. 

Em relação a essa nuance do trabalho, chegamos ao desenvolvimento de 

um parâmetro sobre o conceito de campo, analisando sua influencia e sua 

autonomia, onde a mesma é ditada pelas diferenças contidas em cada campo 

inserido no espaço social. Ao chegar ao acontecimento propriamente dito, foi 

analisado além dos aspectos teóricos, também os funcionais. Neste ínterim o estudo 

entra na análise do trabalho feito pelo fotógrafo do jornal Zero Hora, Fernando 

Gomes. A partir desse momento, o trabalho entra em uma contextualização sobre o 

papel do ator social (no caso o fotógrafo), na construção do acontecimento. Inseriu-

se o fotógrafo dentro do campo social e foi descrito sua importância na confecção da 

notícia, juntamente com o seu testemunho.  
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O acontecimento estudado, ou seja, o episódio que envolveu as 

atividades da Força Aérea Britânica na Base Aérea de Canoas 1983 teve como 

receptor não só o público leitor normal do jornal responsável pela sua veiculação, 

mas também o governo de um país estrangeiro (Argentina). Com base na teoria de 

Adriano Rodrigues de “saber” e “querer”, o acontecimento publicado em Zero Hora 

teve como receptor, além dos leitores que são diariamente alimentados por suas 

publicações, um poder maior (querer), que no caso foi o governo argentino. O 

governo argentino neste caso específico assumindo o papel de público (saber), fez 

valer sua missão de legitimação e foi em busca da transparência dos fatos. Com 

isso o “querer” argentino, representado pelo seu governo, ao receber a informação 

proveniente do Brasil e ao inserir-se no campo social brasileiro, transformou-se no 

“saber”, pois ele no caso foi o receptor da notícia. Temos com isso uma 

ambigüidade, pois dois governos que na normalidade seriam dois poderes maiores 

(querer) colidem entre si. Esse fenômeno só foi possível por que o governo 

argentino ao adentrar-se ao um campo social externo ao seu, perdeu sua identidade 

oficial, que o mesmo possuía em sua esfera de influência. Podemos assim observar 

o público (saber) como um sujeito do discurso, pois à ele reserva-se o direito de 

informar e ser informado, opondo-se aos critérios do poder superior (querer). É neste 

ambiente que fica claro o papel do público, porque é ele que tem a missão de 

reivindicar a transparência de fatos frente ao soberano. 

Na análise feita nas páginas onde foram publicadas a repercussão do 

acontecimento, fica clara a importância do jornal Zero Hora no âmbito regional do sul 

do país e sua credibilidade. Durante o conflito das Ilhas Falklands em 1982 o 

periódico gaúcho já tinha provado a sua competência ao ficar responsável pela 

cobertura da guerra, entre os jornais brasileiros. Neste episódio que forma o 

acontecimento estudado nesta monografia, não foi diferente, Zero Hora como 

podemos constatar nas páginas em análise, inclusive serviu de fonte para outros 

jornais e revistas do Brasil e de outras partes do mundo. Com isso o acontecimento 

relatado, influenciou a sua ruptura de dentro do campo jornalístico e permitiu que 

sua veiculação influenciasse no campo político de maneira contundente.   
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