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RESUMO 

O presente trabalho “Zero Hora e o Agendamento da Disputa Política – O Caso do MST” tem 
por objetivo analisar o caso da cobertura do jornal Zero Hora sobre as ações do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra sob a ótica das hipóteses teóricas da agenda-setting e 
newsmaking. A suposição central do trabalho é de que Zero Hora, em um ambiente dominado 
por uma polarização política envolvendo o Partido dos Trabalhadores e uma aliança partidária 
contrária à sua ascensão, realizou cobertura jornalística empregando critérios de 
noticiabilidade díspares sobre a questão da luta pela terra, onde o MST é protagonista. O 
corpus de pesquisa compreende o material publicado no referido veiculo sobre duas ações de 
relevo do movimento no Rio Grande do Sul, sendo uma durante o período do governo 
Antônio Britto e outra no governo Olívio Dutra, com o objetivo de interpretar os sinais de 
postura ideológica na comparação entre ambas. O caminho até a conclusão abrange a 
identificação do sujeito Zero Hora, a história correlacionada de PT e MST, a formação do 
contexto de polarização e a disputa política. 
 

Palavras-chave: Zero Hora. Agendamento. MST. Partido dos Trabalhadores. Polarização. 
 

ABSTRACT 

The  "Zero Hora and the Agenda-Setting of the Dispute Policy - The Case of the MST" aims 
to examine the case of coverage of the newspaper Zero Hora on the actions of the Movement 
of Landless Rural Workers under from the perspective of the theoretical assumptions agenda-
setting and newsmaking. The central assumption of the work is that Zero Hora, in an 
environment dominated by a polarization policy involving the Workers Party and an alliance 
of parties opposed to its ascent, held journalistic coverage employing criteria for newsmaking 
disparate on the struggle for land, where the MST is protagonist. The corpus of research 
includes the published material in the vehicle on two important actions of the movement in 
Rio Grande do Sul, one of the government during the period Antonio Britto and another in 
government Olívio Dutra, in order to interpret the signs of ideological posture the comparison 
between the two. The path to completion includes the identification of the subject Zero Hour, 
the story of correlated PT and MST, the formation of the context of polarization and political 
dispute. 
 

Keywords: Zero Hora. Agenda-Setting. MST. Workers Party. Polarization. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estímulo inicial em pesquisar a conflituosa relação entre o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Rede Brasil Sul parte de uma vivencia anterior à 

academia. Após a ascensão de Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores, ao comando do 

governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1998, um dos temas mais debatidos pela 

comunidade era a segurança pública e a aparente liberdade que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra teria para realizar suas atividades de luta pela reforma 

agrária. A grosso modo, o senso comum apontava para uma era de desordem no campo, onde 

prevaleceriam as táticas ‘terroristas’ dos movimentos sociais - resguardadas pelo governo 

petista - sobre uma sociedade que desejava trabalhar e produzir riqueza para o povo gaúcho. 

A intenção primária do pesquisador, ideológica e maniqueísta, seria entender de que forma 

esse sentimento foi criado, partindo do pressuposto que o grupo RBS, detentor do monopólio 

midiático local, manipulasse a informação de tal forma que não sobrasse opção ao público a 

não ser encampar tais medos, como uma aplicação moderna da Teoria Hipodérmica. Porém, o 

interesse um pouco mais avançado sobre o assunto leva ao entendimento de que a questão não 

é tão simplória. 

A hipótese deste trabalho é de que o jornal Zero Hora utilizou-se de critérios 

divergentes para veicular fatos que carregam em si poucas ou insuficientes diferenças, sendo 

o contexto político sua principal alavanca. Serei ajudado nesta empreitada pela linha de 

pesquisa conhecida como Hipótese do Agendamento, ou agenda-setting, proposta pelos 

pesquisadores americanos Maxwell MacCombs e Donald Shaw (apud TRAQUINA, 2001). 

Antônio Hohlfeldt sintetiza a hipótese: 

“(...) dependendo da mídia, sofremos sua influência, não a curto, mas a médio e 
longo prazos, não nos impondo determinados conceitos, mas incluindo em nossas 
preocupações certos temas que, de outro modo, não chegariam a nosso 
conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa agenda” 
(HOHLFELDT, 2001, p. 193). 

 

O fato do Rio Grande do Sul possuir um jornal com domínio hegemônico influencia 

drasticamente essa situação. Se a Zero Hora definir em sua agenda que um determinado tema 

seja tratado especialmente, este fatalmente entrará na vida dos gaúchos e determinará as 

agendas política e pública, bem como dos demais órgãos da imprensa. Christa Berger (2003) 

diz que, ou se lê Zero Hora, ou não se sabe o que se passa. Esta constatação leva diretamente 

ao estudo de McCombs e Shaw (APUD traquina, 2001) que, em 1972, analisou a campanha 
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presidencial americana. Segundo eles, ‘os mídia tiveram um impacto considerável na opinião 

dos votantes acerca do que consideravam ser os assuntos principais da campanha’. 

A luta pela terra é um tema controverso. Cada linha ideológica dentro do espectro 

político posiciona-se de forma diversa e, eventualmente, antagônica. Sendo o Rio Grande do 

Sul um estado historicamente voltado às raízes agrárias, o assunto sempre faz parte da linha 

de frente dos debates eleitorais, mesmo tendo o setor agropecuário diminuído 

significativamente sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) estadual nas últimas 

décadas. Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE), em 1986, agricultura, 

pecuária, silvicultura e extração florestal detinham 21,47% do PIB do estado, chegando em 

2006 à marca de 11,5%. 

A partir do processo de mecanização do campo com o incentivo dos governos 

militares e a rápida expansão capitalista da agricultura, criou-se nas regiões centro-sul do 

Brasil na metade da década de 1970 uma massa crescente de pequenos agricultores 

expropriados que já não eram estimulados ao convívio nas cidades. Com o fim da fase de 

expansão dos empregos na indústria, como nas décadas anteriores, essas famílias se 

dispuseram a lutar pela posse da terra nos locais onde viviam, influenciadas pela ascensão das 

comunidades eclesiais de base (CEB’s) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

incentivadoras de ações diretas traduzindo as aspirações do campesinato em uma linguagem 

religiosa (PEREIRA, 2005). 

Porém, existem antecedentes históricos na formação do MST. Na década de 1960 o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master) realizou ações no Rio Grande do Sul que 

podem ser consideradas precursoras, da mesma forma que as Ligas Camponesas no nordeste, 

mas ambos movimentos foram reprimidos após o golpe militar de 1964. O contexto político 

do final dos anos 70 e inicio dos 80 era de abertura política e contestação ao regime militar. 

As greves de operários nas regiões industrializadas e o início da mobilização popular nas 

cidades abriram caminho para a criação de organizações como a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), ordenando grupos antes alijados do 

jogo político legal. Essa pauta comum (luta pela democracia e o desejo de mudanças 

estruturais) entre o proletariado rural e urbano serviu como incentivo para a formação do 

MST. Desta convergência de origens cria-se o primeiro laço com o PT. 

O Partido dos Trabalhadores nasce no inicio da década de 1980 como uma novidade 

no cenário político nacional. Formou-se com a reunião inusitada de lideres sindicais dos 

movimentos grevistas de 1978 e 1979, integrantes da ala da Igreja Católica ligadas à Teologia 

da Libertação, intelectuais esquerdistas, setores da classe média contrários à ditadura e 
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organizações marxistas-lenistas, portanto sem uma ideologia precisa, mas calcados no ideal 

comum de ruptura com o modelo vigente no período militar (GARCIA, 2000). 

Esses são os pilares desta pesquisa e serão distribuídos da seguinte forma. O capitulo 2 

tratará do estudo dos campos sociais e suas relações com a mídia. O capítulo 3 pesquisará o 

grupo RBS e a configuração de sua hegemonia no Rio Grande do Sul. O capítulo 4 

apresentará o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e a proximidade com o Partido 

dos Trabalhadores. O capítulo 5 buscará entender como se estabelece uma conjuntura de 

polarização política. O capítulo 6 trará as noções de agendamento e os métodos que serão 

utilizados para, por fim, no capítulo 7, analisar o corpus de pesquisa escolhido. O capítulo 8 

apresentará as conclusões e os 9 trará a bibliografia utilizada. Buscaremos, desta forma, 

atingir os objetivos planejados. 
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2 RELAÇÃO COM OS CAMPOS SOCIAIS E MÍDIA 

 

Para compreendermos melhor de que forma se relacionam imprensa (Zero Hora) e 

política (governos e MST), consideremos a noção de campo social. Adriano Duarte Rodrigues 

(1997) afirma que um campo social constitui uma instituição social que impõe com 

legitimidade e autoridade indiscutível “atos de linguagem, discurso e práticas conformes, 

dentro de um domínio específico de competência”. A legitimidade é o ponto crucial para o 

estabelecimento de um campo social, visto que seu reconhecimento passa pela possibilidade 

deste impor à sociedade seu conjunto de valores. Para se estabelecer, um campo social utiliza-

se processos rituais, incluindo gestos e discursos visíveis que se desenrolam com 

características próprias separadas da vida cotidiana. 

O autor cita campos estabelecidos, como o religioso, militar, econômico e científico 

para demonstrar essa condição. Para exemplificar a idéia proposta, analisemos o campo 

religioso. Existem diversas religiões, cada uma com seu conceito próprio sobre os mais 

diversos assuntos, mas todas lidam com um só capital: a fé. O conjunto de crenças pode ser 

considerado o campo religioso. Ao tratarmos de um assunto específico, como o aborto, e 

dissermos que ‘a religião é contra’ ou ‘a religião é a favor’, em todos os casos estará 

intrínseco à resposta o fato de que o fator determinante para a resposta, são os valores 

dogmáticos próprios ao tema. Só a religião tem o poder de determinar qual o tratamento que a 

fé dá à questão. Este é seu domínio de competência e indiscutivelmente o campo religioso tem 

legitimidade para tratar da fé. 

 

                                             Um domínio de competência apresenta-se, em função da sua natureza    indiscutível, 
do consenso que gera à sua volta, como uma axiologia, isto é, como um conjunto     
de valores que se impõem a todos com força vinculativa, mesmo e talvez sobretudo 
quando suas prescrições são violadas. (RODRIGUES, 1997, p. 143) 

 

Em épocas menos iluminadas, o campo religioso exerceu a função de aglutinação 

social, exercendo influência sobre todas as demais esferas de competência. Por esse motivo, 

ao estudar sociedades tradicionais não se pode considerar a existência de campos sociais 

autônomos, estando todos sob ingerência da fé. Isto só será possível na modernidade, quando 

se rompe a ordem social vigente, abrindo a possibilidade da fuga dos valores totalitários 

impostos pela religião e reivindicando a busca de respostas verdadeiras aos questionamentos 
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antes suprimidos. Porém, essa liberdade recém adquirida acendeu o conflito entre os campos 

sociais que disputam o poder sobre demandas que estão na fronteira de suas competências. 

O domínio de competência dos campos, na concepção de Pierre Bourdieu (1989), 

constitui-se a partir da existência de um capital - como a fé, no exemplo acima – onde gravita 

o interesse de todos seus componentes e em cuja proximidade se dá a luta pelos postos de sua 

hierarquia1. Porém, acima de todos os capitais existe um, o poder simbólico, superior aos 

demais por transitar em todos os campos. Fazer crer é seu patrimônio e todos os campos 

disputam este privilégio. Christa Berger propõe que o campo do jornalismo detém 

naturalmente o poder simbólico, pois a credibilidade faz parte de sua natureza e por ela 

disputam os veículos de comunicação e os mais diversos campos: 

 

A credibilidade é constituída no interior do jornal assim como um rótulo ou uma 
marca que deve se afirmar, sem, no entanto, nomear-se como tal. Credibilidade tem 
a ver com persuasão pois, no diálogo com o leitor, valem os ‘efeitos de verdade’, 
que são cuidadosamente construídos para servirem de comprovação, através de 
argumentos de autoridade, testemunhas ou provas. A luta que é travada no interior 
do campo jornalístico gira em torno do ato de nomear, pois, nele, se encontra o 
poder de incluir ou de excluir, de qualificar ou desqualificar, de legitimar ou não, de 
dar voz, publicizar e tornar público. (BERGER, 2003, p.22) 

 

Bourdieu (1989) vai ainda mais longe. Acredita que poder simbólico é um poder de 

fazer coisas com palavras. Nesse sentido o poder simbólico é um poder de consagração ou de 

revelação, um poder de consagrar ou revelar coisas que já existem. Isso significa que ele não 

faz nada? De fato, como uma constelação que começa a existir somente quando é selecionada 

e designada como tal, um grupo – classe, sexo, religião, nação – só começa a existir enquanto 

tal, para os que fazem parte dele e para os outros, quando é distinguido, segundo um princípio 

qualquer dos outros grupos, isto é, através do conhecimento e do reconhecimento. 

Partindo do olhar da comunicação, que é nosso campo de estudo, Christa Berger 

(2003) diz que quem constitui o dado pela enunciação, legitimando-o publicamente, é o 

jornalista, já que a definição social do jornalismo está na passagem do acontecido para o seu 

relato que, para Bourdieu (1989), pertence ao poder simbólico (poder de consagrar pessoas e 

instituições) e faz parte da função mediadora da imprensa, não encontrando-se em nenhuma 

outra instituição, social ou cultural, a mesma competência. Basta ver que o discurso político 

hoje é realizado pela mídia, que não só enuncia os fatos e apresenta os políticos, como 

                                                 
1 Sobre hierarquia, Rodrigues (1997) afirma que “está-se mais perto do vértice da pirâmide de um campo quanto 
maior for a competência que possuir para criar, gerir, inculcar e sancionar a respectiva ordem axiológica. (...) É 
pela comparação das modalizações dos discursos e dos comportamentos dos atores e dos atores sociais que 
podemos determinar a sua pertença a um determinado corpo social e o lugar relativo que ocupam em sua 
hierarquia” 



 19 

antecipa causas e anuncia conseqüências, moldando o campo político a partir de seus 

interesses. 

Rodrigues (1997) afirma que os processos comunicacionais são intimamente ligados 

com a constituição da esfera pública, esfera responsável pela criação e pela manutenção de 

regularidades que ditam as normas da conformidade e da conveniência da linguagem e das 

ações, assim como definem o estatuto e os papéis dos agentes e dos atores sociais. A esfera 

pública é, por conseguinte, a cena em que o jogo das interações sociais e o movimento dos 

atores ganham visibilidade social. Por isso, a comunicação não é apenas um instrumento à 

disposição dos indivíduos, dos grupos informais ou dos grupos organizados para darem a 

conhecer fatos, acontecimentos, pensamentos, vontades ou afetos. É, sobretudo, o processo 

instituinte do espaço público em que se desenrolam as suas ações e seus discursos e coincide 

com o próprio jogo dos papéis que as instituições lhe destinam. Daí a natureza paradoxal da 

comunicação, ao mesmo tempo instituinte e instituída, processo de elaboração de um espaço 

público e agenciamento das regras impostas pela conformidade social, pluralidade feita de 

múltiplas singularidades. 

Cada um dos campos sociais coexiste com uma multiplicidade de outros campos, 

compondo entre a repartição da força dos respectivos processos rituais e ordens axiológicas, 

assim como as funções expressivas e pragmáticas e as formas simbólicas de visibilidade. 

Desta composição dos processos e das funções entre os diferentes campos sociais resultam 

reflexos que se projetam em cada um dos campos e o atravessam. A estes reflexos damos o 

nome de dimensões. Um campo é, aliás, tanto mais forte quanto mais conseguir impor aos 

outros campos a sua axiologia e, quanto maior for o número de campos em que conseguir 

projetá-la. 

Rodrigues (1997) entende por campo da mídia o campo cuja legitimidade expressiva e 

pragmática é por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais e que, por 

conseguinte, está estruturado e funciona segundo os princípios da estratégia da composição 

dos objetivos e dos interesses dos diferentes campos, quer essa composição prossiga 

modalidades de cooperação, visando, nomeadamente o reforço da força de sua legitimidade, 

quer prossiga modalidades conflituais, de exacerbação das divergências e dos antagonismos. 

O campo da mídia é uma instituição fluída e disseminada pelo conjunto do tecido social 

moderno. É uma noção abstrata com o qual se pretende dar conta de todo um conjunto de 

funções indispensáveis ao funcionamento de uma sociedade dividida e confrontada com a 

necessidade de assegurar, apesar de tudo, uma relativa homogeneidade da sua estrutura e um 

entendimento acerca dos seus princípios, objetivos, prioridades e modalidades de ação. A 
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fonte de sua legitimidade resulta de um processo de autonomização de uma parte das funções 

de mediação dos outros campos sociais, autonomização exigida pelo processo generalizado de 

disseminação das esferas da experiência no mundo moderno. A legitimidade específica do 

campo da mídia assenta assim na elaboração, na gestão, na inculcação e na sanção dos valores 

de representação, de transparência e de legibilidade do mundo da experiência no seio de uma 

sociedade caracterizada pela natureza fragmentada da experiência do mundo. 

A matéria prima do campo do jornalismo encontra-se, privilegiadamente, no campo 

político. Este é entendido, na perspectiva de Bourdieu (1989), como campo de forças e campo 

de luta, onde os agentes dos subgrupos estão em constante disputa para transformar a relação 

de forças, já que o capital que está em jogo é o poder. Como em todos os campos sociais, o 

campo político tem seus dominantes e dominados, seus conservadores e suas vanguardas, suas 

lutas subversivas e seus mecanismos de reprodução. Os agentes deste campo concorrem 

produzindo produtos políticos tais como: problemas, programas, análises, comentários, 

conceitos e acontecimentos para sensibilizar seus ‘consumidores’ que devem estar aptos a 

votar, escolher e ter opinião. Ou seja, também o campo político está para um mercado – o 

mercado da opinião pública – e, por isso, a luta dos agentes (individuais ou coletivos) gira em 

torno do capital simbólico acumulado no transcorrer das lutas e no acúmulo de trabalho e 

estratégias investidas, que se consubstanciam no reconhecimento e na consagração. O 

reconhecimento e a consagração dos agentes políticos passam, no entanto, pela legitimização 

dos jornalistas. 

A homologia entre o campo político e o campo jornalístico se faz através da 

correspondência entre os acontecimentos produzidos por um subgrupo do campo político – os 

movimentos sociais, por exemplo – para, pela ‘espetacularização’, constarem na pauta do 

jornal e, assim, dialogar com os agentes do seu próprio campo; no caso, o subgrupo governo. 

O poder simbólico dos políticos é fazer crer, pois o seu capital é também a credibilidade. Mas 

esta credibilidade necessita do aval da imprensa, pois, informando, ela está reconhecendo uns 

em detrimento de outros e, assim, consagrando-os. 

A partir do momento em que a autonomização de uma pluralidade de campos se 

processa com a modernidade, as estratégias compreendem inevitavelmente modalidade de 

composição entre os diferentes campos de modo a repartirem e a aumentarem a força de sua 

intervenção. As modalidades de composição entre as diferentes estratégias dos campos sociais 

são: a cooperação e o conflito. A cooperação intervém como modalidade de composição entre 

as estratégias de um ou mais campos enquanto modalidade amplificadora dos efeitos 

institucionais de coerção. Pressupõe, para se manter, a anulação da especificidade da ordem 
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axiológica própria a cada um dos campos cooperantes, reduzindo-se a estratégia a uma pura 

forma esvaziada de funções específicas que tende a institucionalizar-se, por si próprio, num 

campo mediador com uma ordem axiológica que faz da neutralidade o valor fundamental da 

sua estrutura e do seu funcionamento. 

No caso em que estamos estudando, a luta se dá entre o Movimento Sem Terra, cuja 

intenção é fazer crer que as suas reivindicações são justas e devem ser atendidas e os 

detentores do poder do campo político (governo e proprietários de terra) que devem fazer crer 

que as terras são produtivas, que a reforma agrária um dia irá acontecer e que os sem-terra, na 

verdade, representam interesses políticos de oposição a eles. 

Mas a luta do campo político só se efetivará através de uma ‘segunda relação’, entre o 

MST e a imprensa, entre os ruralistas e a imprensa e entre o governo e a imprensa, 

confirmando a natureza mediadora do campo da comunicação, que faz falar entre si os 

agentes do próprio campo – governo, ruralistas e colonos sem-terra. Eles travam, através da 

imprensa, a luta própria do seu campo que é fazer crer a todos acerca da sua verdade. E a 

imprensa, ao buscar a sua credibilidade, constrói a credibilidade ‘na verdade’ de uns e outros. 

Apesar da pretensão à universalidade e a formação de consensos assemelharem os 

princípios da legitimidade do campo da mídia ao do campo cientifico, a natureza da 

legitimidade do campo da mídia distingue-se, no entanto, da que predomina no campo 

cientifico pelo fato de prevalecerem naquele os valores de transparência e da publicidade 

sobre os do rigor e da adequação ao real. Embora os valores da adequação e da transparência 

persistam em ambos os campos, a relação hierárquica entre eles é, no entanto, invertida, 

prevalecendo a transparência no campo da mídia e a adequação no campo cientifico. E a 

posição negada em nome do principio liberal do jornalismo – a imparcialidade – é que 

confirma a que veio a imprensa. O fato de se tratar de um campo de composição de objetivos 

e de interesses divergentes, a sua própria duplicidade simbólica e a natureza pragmática das 

suas funções expressivas destinam o campo a uma permanente tensão. Quando a tensão 

aumenta e põe em causa a legitimidade da sua ordem axiológica, o campo da mídia procede a 

aceleração do seu funcionamento, de modo a impor a indiscutibilidade dos seus valores. É 

consenso sabe-la arauto da perspectiva histórica da burguesia e, assim, sustentação do 

capitalismo. A perspectiva dialética ensina que nesta dinâmica, no entanto, existem 

contradições: ela é também a única possibilidade de um movimento social fazer ouvir suas 

queixas e a conquista da democracia passa pela sua aprovação. Os órgãos de informação 

tornaram-se, nas democracias, cada vez menos claramente meios de informação, de proposta 

de projetos de sociedade, de programas políticos, e cada vez mais, obviamente, um campo 
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social de encenação pública de imagens de marca que emprestam aos homens políticos, em 

função de sua própria estratégia de diversão e sedução. 

O campo da mídia torna-se hoje o meio obrigatório de publicidade e da conseqüente 

geração do efeito da realidade. É este o objetivo que o poder acalenta em relação ao campo 

dos media: discipliná-la, converte-la e mantê-la como regime policial das opiniões livres, não 

sujeitas à repressão física, como caixa de ressonância amplificadora da sua voz, como 

dispositivo de inscrição capilar da sua ordem, domesticando-a através da prática de uma 

escrita registradora conforme ao senso comum, á idéias feitas, às idéias populistas, numa 

palavra, a tudo quanto lisonjeia e mobiliza a vertente pulsional de que o poder moderno se 

alimenta. Podemos afirmar que o jornalismo, como prática social, capta, transforma e divulga 

acontecimentos, interpretando o presente e veiculando várias vozes constitutivas deste 

presente, explicitando desta forma que faz parte de um determinado tempo histórico.  

 

3 ZERO HORA E O GRUPO RBS 

Sua história como organização começa no dia 3 de julho de 1957, data da consumação 

da compra da Rádio Gaúcha, considerado o marco de fundação da Rede Brasil Sul de 

Comunicação, quando Maurício Sirotsky Sobrinho e seu irmão Jayme, acompanhado de 

outros empresários ligados à radiodifusão, adquirem a rádio Gaúcha, seu primeiro veículo de 

comunicação. A empresa vai se tornar um conglomerado, entretanto, nos anos 1960 e 1970, 

com o acréscimo de um canal de televisão e de um jornal. A TV Gaúcha foi a segunda no 

Estado, após a TV Piratini do grupo Diários Associados, iniciando suas transmissões em 29 

de dezembro de 1962. Seu primeiro símbolo, a cuia e uma câmera, a diferenciava da pioneira 

na sua proposta de ser a “Imagem Viva do Rio Grande”. A sigla RBS aparece no Rio Grande 

do Sul a partir de 1970. Em 26 de abril de 1965 era inaugurada a Rede Globo, que viria 

assumir a liderança no sistema de redes, com a qual a Gaúcha se associou em 1967, 

consolidando a supremacia da RBS no Estado. A estratégia assegura-lhe audiência e captação 

publicitária, o que, por sua vez, possibilita negociar em boas condições com a Rede Globo 

espaços maiores para a inserção de produções locais na grade da programação. 

Em 1972, com uma transmissão ao vivo da Festa da Uva em Caxias do Sul, foi 

introduzida oficialmente a televisão a cores no Brasil. A TV Gaúcha foi também a primeira 

emissora brasileira a estabelecer um sistema de emissoras interligadas no interior do Estado e 

implantou um sistema próprio de retransmissoras nas principais cidades, criando em 1979 a 

Rede Regional de Televisão, composta atualmente pelas seguintes emissoras: 
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• RBS TV Porto Alegre, canal 12 

• RBS TV Caxias, canal 08 

• RBS TV Santa Maria, canal 12 

• RBS TV Pelotas, canal 4 

• RBS TV Uruguaiana, canal 13 

• RBS TV Erexim, canal 02 

• RBS TV Bagé, canal 06 

• RBS TV Rio Grande, canal 09 

• RBS TV Cruz Alta, canal 05 

• RBS TV Passo Fundo, canal 07 

• RBS TV Santa Cruz, canal 06 

• RBS TV Blumenau, canal 03 - 02.09.1969 

• RBS TV Joinville, canal 05 - 07.12.1979 

• RBS TV Chapecó, canal 12 - 23.04.1982 

• RBS TV Florianópolis, canal 12 - 01.05.1979 

• RBS TV Santa Rosa, canal 12 - 28.02.1992 

• RBS TV Criciúma, canal 12 - 01.08.1995 

Em maio de 1995 entrou no ar uma nova rede do grupo, a TVCOM, atualmente 

composta de três emissoras. Também existe o Canal Rural, o primeiro canal de televisão a 

dedicar sua programação totalmente ao público de alguma forma ligado à atividade 

agropastoril, seja pelos aspectos econômicos, sociais ou culturais. São 18 horas de 

programação diária sobre clima, preços agrícolas, questões relacionadas à política e ao 

mercado agrícola, técnicas de produção agropecuária, gastronomia, saúde, música regional e 

variedades, na forma de telejornais, boletins, clipes musicais, programas de debates, de 

entrevistas, revista e prática de aplicações de técnicas produtivas. Está disponível aos 

assinantes de TV paga a cabo e por satélite, dos sistemas NET e SKY, respectivamente, no 

canal 35. Com sede em Porto Alegre, tem duas linhas de programação: informativa e de 

entretenimento. A cobertura jornalística é garantida por uma equipe de aproximadamente 40 

pessoas, a maior parte dela localizada em Porto Alegre, Brasília, São Paulo. Há alguns 

correspondentes espalhados pelo país. O Canal Rural conta com o suporte das equipes de 

jornalismo da RBS e de algumas emissoras conveniadas em alguns pontos do país. Em 1999 

foi criada a Rádio Rural, seguindo a mesma linha temática. 
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Os negócios do grupo não regulamentados pela Lei de Radiodifusão, são geridos pelo 

holding RBS Participações S.A., como a Net Serviços de Comunicação, RMD do Brasil S.A e 

RBS Interativa, mais a Agência RBS; a Unidade Internet e Inovação, voltada para os negócios 

multimídia. Existe também a editora RBS Publicações, a gravadora Orbeat Music, a RBS 

Eventos, a empresa de logística viaLog e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, entidade 

voltada à atividade social. O grupo possui vinte e três emissoras de rádios, entre AM’s e 

FM’s. Além da RBS Jornal, onde se insere Zero Hora e mais sete publicações. Todos os 

negócios do grupo se estendem também a Santa Catarina, onde se instala a partir de 1979.  

3.1 ZERO HORA NA INDÚSTRIA CULTURAL GAÚCHA 

A primeira questão ao trabalhar o jornal Zero Hora, é localizá-la na história da 

formação, no Rio Grande do Sul, da Indústria Cultural, segundo proposto pela Teoria Crítica 

da Escola de Frankfurt, observando o processo de concentração característico do modelo 

adotado no Brasil. A chegada da televisão ao estado, assim como no Brasil, se dá no contexto 

das grandes mudanças ocorridas na década de 1960 e que criam as bases para a consolidação 

das indústrias culturais na década de 1970. No caso específico do Rio Grande do Sul, 

acredita-se ser possível sustentar que, dentre as empresas jornalísticas e de comunicação, 

apenas uma evolui para a condição de indústria cultural na passagem da década de 1970 para 

a de 1980 – a RBS. Sua principal concorrente, a Empresa Jornalística Caldas Júnior, sucumbe 

no decorrer do processo pela incapacidade de se adequar à lógica do mercado monopolista 

dominante. Um fator decisivo para a evolução da RBS para a condição de indústria cultural 

no Rio Grande do Sul é a expansão da televisão. Ao estudar a influência de Zero Hora é 

necessário compreender de que forma concretizou-se a atual hegemonia, onde o processo de 

estabelecimento da televisão teve fundamental participação. Pelo seu potencial técnico, pela 

capacidade de mobilizar grandes audiências e pelo poder de alavancar negócios que 

beneficiam os outros meios, é em torno dela que rádios e jornais vão se organizar 

institucionalmente. Em função da televisão, empresas comerciais se transformam em 

conglomerados industriais. Verifica-se, nesse momento, a convergência das mídias e a 

concentração de propriedade e de capital. 

Seu caráter de indústria cultural se afirma na década de 1980, quando seus veículos se 

tornam hegemônicos em praticamente todos os segmentos de mídia, e quando a empresa 

passa a ser administrada segundo as concepções mais modernas de gestão de empresarial, 

orientadas pela idéia de racionalização de custos e maximização de lucros. A forma como se 

organiza e atua no mercado é coerente com o regime de acumulação dominante. Como nas 
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outras empresas de comunicação brasileiras que enfrentam processos acelerados de mudança, 

a evolução para a condição de indústria cultural significa o estabelecimento de uma nova 

relação entre empresa e veículo: os interesses da empresa têm prevalência sobre os interesses 

dos veículos. Estes são subordinados à empresa, e seus conteúdos, mais do que em qualquer 

outra época, são concebidos como mercadorias. Leitores, ouvintes e telespectadores são, antes 

de tudo, consumidores. O aprofundamento dessa lógica é que faz a diferença e coloca o grupo 

RBS como o pioneiro das indústrias culturais no Rio Grande do Sul. (Fonseca, 2005). 

A Companhia Jornalística Caldas Júnior, iniciada com o Correio do Povo no final do 

século XIX, e hegemônica até o final da década de 1970; a livraria e editora que publicou a 

notável Revista do Globo, nos anos 1930; o Diário de Notícias, de Assis Chateaubriand; e a 

unidade gaúcha do Última Hora, de Samuel Wainer, são exemplos do caráter empresarial de 

publicações que foram referência na área da comunicação e da cultura em anos anteriores. A 

diferença em relação ao que vai se estabelecer com os veículos da RBS, particularmente a 

partir da década de 1980 reside, entre outras coisas, no modelo de gestão do negócio. Até o 

advento das indústrias culturais, emissoras de rádios e jornais eram dirigidos por profissionais 

do ramo da comunicação e da cultura - jornalistas, escritores - que acumulavam a dupla 

função de produzir os conteúdos e administrar a empresa responsável pela publicação. 

3.2 ZERO HORA COMO SUJEITO HEGEMÔNICO 

Criado pelo jornalista Samuel Wainer com o intuito de servir como defensor da 

política de Getúlio Vargas e, posteriormente, aos seus sucessores trabalhistas, João Goulart e 

Leonel Brizola, mudou sua denominação para Zero Hora após o Golpe Militar de 1964, 

quando foi assumido pelo jornalista Ary de Carvalho, posteriormente sócio dos irmãos 

Sirotsky, que detinham 50% do controle do impresso. Após uma situação de insolvência, em 

1970 os irmãos adquirem as ações de Carvalho e impõem uma gestão empresarial 

diferenciada, já em curso nos demais veículos do grupo, mudando a linha editorial 

sensacionalista típica da década passada e buscando uma contínua inovação tecnológica. 

O resultado dessa mudança de foco é que, em poucos anos (em 1975), Zero Hora 

conquista a maior venda avulsa do Estado e, em 1982, atinge a maior tiragem, desbancando 

décadas de liderança do Correio do Povo. No mesmo período, a Caldas Júnior enfrentava a 

pior das suas crises, graças à tardia modernização do seu parque gráfico e à implantação da 

TV Guaíba. Sobre esta, deve-se observar que surgiu como um projeto de televisão local, 

quando no País já era consolidado, como se viu anteriormente, um modelo nacional. A recusa 

de Breno Caldas em filiar-se à Globo, para reproduzir sua programação, deve ser 
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contabilizada entre os fatores que, aliados a uma gestão empresarial ultrapassada, típica de um 

mercado de “concorrência imperfeita”, contribuíram para a decadência do grupo. 

O declínio do principal concorrente, embora fator importante, não é suficiente para 

explicar a ascensão de Zero Hora à liderança no seu segmento de mercado. É preciso 

considerar fundamentalmente o fator interno, representado pela constituição da indústria 

cultural RBS que, nesse momento, estrutura-se como um conglomerado em torno da 

televisão, e do vínculo desta com as Organizações Globo. Zero Hora é uma das mídias que 

conformam o conglomerado regional e, por conseguinte, como as demais, tira vantagem dessa 

condição. 

Outros fatores importantes para a consolidação da hegemonia, segundo Lauro 

Schirmer (2002), é a incorporação da equipe do vespertino hoje, em 1975, bem como o salto 

no faturamento com a veiculação a partir de 1979 do caderno de classificados.  Virginia 

Fonseca (2005) afirma que é possível caracterizar que a ascensão de Zero Hora no mercado 

deve-se muito mais aos seus acertos na gestão empresarial do que aos méritos jornalísticos, 

visto que a única grande mudança editorial só ocorre na metade da década de 1990. Schirmer 

(2002), aponta que seu modelo de gestão aliado ao aprimoramento das técnicas jornalísticas 

resultaram em tal crescimento. Não pode ser desconsiderado também o alinhamento com a 

política instaurada pós-64. A ditadura militar encontra na televisão o meio mais eficaz de 

conquista e de controle da opinião pública. Fonseca afirma que: 

Sendo concessão do Estado, como as emissoras de rádio, os grupos empresariais 
interessados em manter as concessões devem cuidar para não desagradar as 
autoridades. Esse “cuidado”, obviamente, não se restringe à mídia televisão, mas 
a todos os veículos da empresa concessionária. Perder investimentos 
publicitários ou, em caso extremo, a concessão de um canal, por exemplo, seria 
fatal para um organização cuja espinha dorsal é a televisão. Isso explica a 
“prudência” adotada pelos proprietários de indústrias culturais, concessionários 
de emissoras de radiodifusão, em relação ao governo. Em geral, tiveram poucos 
problemas com a censura. (FONSECA, 2005, p. 190) 
 

A consolidação da hegemonia dos veículos RBS nos anos 80 suporta até a morte 

repentina de Maurício Sirotsky em 1986, sendo substituído pelo irmão Jayme, que preside 

o conglomerado até 1991, quando assume o primogênito do fundador, Nelson Sirotsky. 
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4 A FORÇA PT/MST 

Christa Berger expõe uma definição dos movimentos sociais que, segundo a autora, pode 

ser considerada consensual. Descreve-os como 

“formas de organização e mobilização, inscritos como elos ativos entre os processos 
de reprodução social e a esfera política. Desta maneira, os movimentos sociais 
articulam-se tanto aos processos de construção da sociabilidade quanto ao campo 
político em seus conflitos. Esta dupla face é reconhecida nas lutas cotidianas de 
organizações de diversas feições, como a luta das mulheres por creches que, inserida 
na problemática econômica, propõe alternativas concretas de reorganização da 
estrutura familiar e, simultaneamente, expõe as mulheres a uma prática política. Este 
é o ‘novo’ dos movimentos sociais que os diferencia das experiências anteriores e 
também dos partidos políticos” (BERGER, 2003, p. 86). 
 

A pesquisadora esclarece, porém, que todas as definições partem das relações sociais 

capitalistas-industriais e a ênfase na realidade urbana advêm desse fato. Estabelece a 

diferenciação entre lutas e movimentos, concluindo que lutas sociais por si só não constituem 

um movimento social, precisando que lutas específicas se articulem às questões mais gerais e 

busquem respostas a elas. Um movimento social insere-se na perspectiva de luta de classes, 

vinculados às contradições capitalistas, originários na década de 1970 onde os aspectos 

comportamentais e culturais sobrepõem-se às questões econômicas. 

“Consideramos, no entanto, a possibilidade de argumentar o MST como movimento 
social a partir de sua inserção como tema da sociologia rural (anos 80), quando a 
ênfase não é a agricultura e sua economia, mas as relações sociais no campo, que, 
desiguais, e acompanhando o desenvolvimento da agricultura capitalista, 
demandaram um novo tipo de organização, incorporando às antigas lutas sociais do 
campo reinvidicações do movimentos sociais urbanos. (BERGER, 2003, p. 86) 

 

4.1 O MST CRESCE E SE ESTABELECE 

Pereira (2005) classifica o MST como o maior e mais vigoroso movimento social do 

Brasil. Dos vinte e seis estados da federação, está presente em vinte e três e no entorno de 

Brasília. Trata-se do primeiro movimento de base agrária efetivamente nacional da história 

brasileira. Sua capacidade de produzir fatos políticos relevantes, de tornar visíveis as suas 

bandeiras de luta e de extrapolar o recorte estritamente rural não têm paralelo. Sua 

complexidade desautoriza análises simplistas e apressadas, interessadas mais em classificá-lo 

do que em entender a sua dinâmica contraditória. Ao mesmo tempo, em função da gravitação 

política que assumiu, do exemplo de contestação que encarna e das causas que defende, é 

também o movimento social mais combatido pela burguesia e pela grande mídia. 

Sua gestação ocorreu no período entre 1979 e 1984, com sua fundação em janeiro de 

1984, quando ocorreu o Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, com a 
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participação de trabalhadores rurais de doze estados e a presença de entidades de apoio ou 

articulação de tais lutas. Seu contexto, segundo exposto anteriormente, se deu em razão da 

confluência de complexos processos.  

Surgiu como uma articulação em nível nacional para superar o isolamento das lutas 

localizadas em diversas partes do Brasil e conquistar autonomia política, e deu continuidade 

ao principal meio de pressão dos grupos anteriores que haviam lutado por terra: a ocupação de 

propriedades improdutivas. Fruto da confluência dos processos acima referidos, o MST 

nasceu com uma pauta política baseada na luta por três objetivos principais: o acesso imediato 

a terra, a realização de uma reforma agrária ampla, massiva e radical e a promoção de 

mudanças estruturais na sociedade brasileira em direção de um novo padrão de 

desenvolvimento nacional e democrático.  

Para conquistar tais objetivos, o MST assumiu um caráter bastante singular, quando 

comparado aos demais movimentos sociais brasileiros e latino-americanos de base agrária.  

Pereira (2005) propõe sete características fundamentais que, em conjunto, materializam essa 

especificidade. A primeira é que o MST se constitui, desde o início, como um movimento 

popular e de massas, em dois sentidos importantes. Ele incorpora toda a família sem terra, e 

não apenas o pai, e não requer uma filiação formal, como ocorre no caso dos sindicatos. Isso 

dá vitalidade ao MST, mas, ao mesmo tempo, complexifica a organização da sua base social, 

na medida em que toda a família participa diretamente. 

Sua segunda característica fundamental é a orientação para a ação direta, a partir da 

mobilização e organização do maior número possível de trabalhadores rurais. A ocupação de 

terras é a sua principal forma de luta e porta de entrada para o MST. Melo (2006), constata 

que as ocupações não só tem efeitos políticos para a realização da reforma agrária, mas 

também para o agendamento midiático, sendo uma estratégia político-midiática, uma vez que 

o conflito é um dos valores-notícia mais importantes do fazer jornalístico. E não somente o 

conflito em si, mas toda a expectativa em torno do mesmo atrai o interesse dos jornalistas. 

Uma vez ocorrida uma ocupação, muitos eventos podem acontecer, a exemplo de uma reação 

por parte do proprietário, desde a reclamação via o campo jurídico, através de pedido de 

reintegração de posse cuja ordem de despejo é executada pela polícia militar, até o uso da 

força através de segurança particular. 

A terceira característica do MST é a abertura da sua pauta de lutas para a defesa dos 

interesses integrais da sua base social. Isso se deve à compreensão de que, frente ao quadro de 

extrema precariedade e pobreza em que vive a imensa maioria dos trabalhadores rurais, a 

conquista da terra é insuficiente para melhorar substancialmente suas condições de vida. Por 
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isso, sua pauta incorpora lutas relacionadas ao acesso a crédito agrícola, preços mínimos para 

a produção, mercados consumidores, construção de agroindústrias, saúde, educação, infra-

estrutura básica (água potável, luz elétrica), estradas, lazer e cultura. Trata-se de uma visão 

abrangente de reforma agrária, que extrapola o viés estritamente fundiário. 

O seu caráter político, de acordo com Pereira (2005), com o qual as lutas por terra e 

por reforma agrária somente podem lograr algum avanço para os trabalhadores sem terra se 

fizerem parte da luta mais abrangente por mudanças estruturais na sociedade, é a quarta 

característica diferencial do MST. Nesse sentido, reafirma-se o proposto por Berger (2003), 

em que o MST se insere diretamente na luta de classes, promovendo ou apoiando ações que 

extrapolam o seu caráter estritamente corporativo. 

Uma quinta característica singular do MST, decorrente das anteriores, reside no fato 

dele conter duas lógicas que se combinam contraditoriamente: pressão imediata e organização 

permanente. A primeira lógica, inerente ao seu caráter popular e massivo, materializa-se em 

ações de luta direta (ocupações de terras e de órgãos públicos, marchas, acampamentos, etc.), 

nas quais o enfrentamento político-ideológico é mais intenso e evidente. A segunda lógica 

responde à necessidade de organização sócio-produtiva dos assentamentos e, sobretudo, de 

manutenção de uma estrutura organizativa permanente de militantes em tempo integral. A 

combinação das duas faz com que o MST não seja um movimento temporário, que se esgota 

quando suas reivindicações imediatas são atendidas, muito menos seja uma organização 

pautada pela luta por representação, sem a participação direta da sua base social. 

Uma sexta característica importante do MST, desenvolvida a partir de meados dos 

anos 1990, diz respeito à internacionalização da sua agenda política. As principais lutas 

contemporâneas, por exemplo, contra o neoliberalismo, a dominação do grande capital 

agroindustrial e financeiro, a expansão dos alimentos transgênicos e a implantação da ALCA 

(Área de Livre Comércio das Américas), foram incorporadas na pauta estratégica do MST no 

Brasil, como mobilizações necessárias ao avanço da luta pela própria reforma agrária e por 

mudanças sociais na esfera nacional. 

A última característica do MST é o fato de ser um movimento autônomo em relação à 

Igreja Católica, à estrutura sindical e aos partidos políticos, apesar da ligação histórica com 

setores destes: a Comissão Pastoral da Terra como mediadora e o Partido dos Trabalhadores 

como base para a entrada de seus líderes na política tradicional.  Segundo Strapazzon (apud 

FARIA, 2005), o movimento incentiva a participação de seus membros nas candidaturas para 

disputas eleitorais, distanciando-se de uma visão basista e preocupando-se mais com a questão 
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da representação. A perspectiva de representação aproxima o MST do Partido dos 

Trabalhadores - PT.  

4.2 O PT COMO FORÇA POLÍTICA E MST COMO FORÇA SOCIAL 

Segundo Garcia (2000), o PT nasceu em 1980 numa lógica de ruptura com o regime, e 

apontado por diversos autores como algo novo no cenário partidário brasileiro. Como já visto, 

na de da década de 1970 o modelo econômico da ditadura começa a se esgotar. A classe 

operária praticamente se quadruplicou nas décadas anteriores, principalmente nos setores de 

ponta (metalúrgicos, químicos, etc.), fazendo com que, só em São Paulo, houvesse cerca de 6 

milhões de operários industriais. Em maio de 1978, uma greve dos trabalhadores das 

montadoras do ABC paulista em reivindicação à reposição de perdas salariais deu início a 

uma onda grevista que se generalizaria por todo o ano de 1979, atingindo mais de três milhões 

de trabalhadores de diversas categorias profissionais e diversas regiões do país. Surge, então, 

o “novo sindicalismo”, cuja maior expressão é o metalúrgico Luís Inácio da Silva, o Lula.  

Com a proposta de reforma partidária, diversos novos movimentos (sindicatos, setores 

da Igreja Católica com base na Teologia da Libertação – entre elas a Comissão Pastoral da 

Terra -, organizações de esquerda antes marginalizadas, intelectuais da classe média) 

agregam-se e formam o Partido dos Trabalhadores. A CPT (Comissão Pastoral da Terra), 

principal intermediadora do MST, serve como ponte entre o novo partido e a luta dos 

trabalhadores rurais que viriam a formar o MST. Em sua carta de princípios, o PT afirmava 

que “... a única força capaz de ser fiadora de uma democracia efetivamente estável são as 

massas exploradas do campo e da cidade.” (GARCIA, 2000, p. 23).  

Isso não significa que o Movimento esteja em relação à política, estritamente 

vinculado ao PT, mas sim que, por certa afinidade ideológica, lança candidatos e envolve-se 

nas campanhas eleitorais por esse partido. É fato que boa parte dos seus dirigentes é filiada e 

estimula o ingresso dos trabalhadores e militantes no PT. A direção do MST apoiou 

publicamente a candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, do PT, em todas as eleições para a 

presidência da República pós-regime militar (1989, 1994, 1998 e 2002), e sempre, em maior 

ou menor grau, apoiou candidatos do PT para esferas subnacionais de governo. Porém, o 

MST constituiu uma agenda própria e suas lutas têm uma temporalidade distinta da agenda do 

PT, essa envolvida estritamente nas disputas político-eleitorais. 

Na década de 1980 o PT apresentou um crescimento político constante, tendo elegido, 

inclusive prefeitos de grandes cidades como Santos, Campinas, Contagem, a maioria do ABC 

e capitais como Porto Alegre e São Paulo, além do salto de 8 deputados federais e 16 



 31 

deputados estaduais de 1982 para 18 deputados federais e 33 deputados estaduais na eleição 

seguinte, o que o credenciou ao protagonismo nas eleições presidenciais seguintes. O MST, 

por sua vez, montou a sua estrutura organizativa básica, criou a sua simbologia e se organizou 

em dezoito estados, tornando-se um movimento social nacional, presente na luta por terra em 

todas as grandes regiões do país. Mesmo assim, sua capacidade de pressão se concentrava 

basicamente nos âmbitos local, micro-regional e estadual, com poucas ações articuladas 

simultaneamente em nível nacional. Por isso, o foco de suas reivindicações incidia mais sobre 

os governos estaduais do que o governo federal. 

Na primeira metade da década de 1990 o PT confirmou seu enraizamento na estrutura 

política, elegendo 35 deputados federais, 79 deputados estaduais e 1 senador em 1990 e, em 

1994, 49 deputados federais e 92 deputados estaduais e 5 senadores. Ainda em 94 o PT, pela 

primeira vez, conseguiu eleger governadores estaduais, no Espírito Santo e no Distrito 

Federal. Nessa fase, a expansão territorial do MST praticamente estancou, em virtude da 

repressão praticada pelo governo de Collor de Mello aos movimentos sociais e do fim das 

desapropriações para fins de reforma agrária. Essa situação obrigou o MST a voltar-se para 

dentro, numa postura essencialmente defensiva, a fim de consolidar sua estrutura organizativa 

e desenvolver a cooperação agrícola nos assentamentos. Algumas experiências de 

socialização total da terra e da produção foram tentadas, e os resultados foram variados: 

muitas fracassaram completamente, algumas permanecem até hoje dando frutos, e outras 

foram revistas, dando origem a formatos mistos. Com o impeachment de Collor de Mello em 

1992, assumiu a presidência o vice Itamar Franco. 

Essa mudança na conjuntura baixou o nível de repressão aos movimentos sociais, e 

pela primeira vez o MST foi recebido por um presidente da república, reconhecendo-se o seu 

status de interlocutor político. Entretanto, esse clima de relativa distensão política não se 

traduziu em aumento substantivo das desapropriações (PEREIRA, 2005, p. 6). 

Coletti (2003) sustenta que, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a 

presidência da República, em 1994 e posterior reeleição, em 1998, sustentado pelo impacto 

positivo do Plano Real, de um lado, e pelas forças políticas conservadoras, sobretudo 

representadas pelo PFL, de outro, houve dois momentos distintos na luta pela terra. No 

primeiro período o MST avançou expressivamente para, em seguida, ser verificado um 

refluxo. Como as administrações estaduais estudadas por essa pesquisa são concomitantes aos 

governos de Cardoso, esta noção merece atenção especial.  

FHC aprofundou o processo de abertura comercial e financeira da economia brasileira 

aos produtos e capital estrangeiros, o processo de privatização das empresas estatais, o 
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processo desregulamentação do mercado de trabalho e o processo de supressão dos direitos 

sociais. A tabela a seguir, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, representa o número 

de ocupações acontecidas em todo o país, tanto pelo MST quanto por outros movimentos de 

luta pela terra. 

 

Ano Ocupações Famílias 

1994 119 20.516 

1995 146 30.476 

1996 398 63.080 

1997 463 58.266 

1998 599 76.482 

1999 593 78.258 

2000 393 64.497 

2001 194 26.120 

2002 184 26. 958 

            Fonte: setor de publicações  da Comissão Pastoral da Terra 

 

No Rio Grande do Sul, o número de ocupações foi o seguinte: 

  

Ano Ocupações Famílias 

1997 6 3.056 

1998 11 5.078 

1999 19 4.368 

2000   

2001   

2002 10 1687 

Fonte: setor de publicações  da Comissão Pastoral da Terra 

É facilmente identificável um aumento das atividades de reforma agrária até 1998, 

com uma gradativa diminuição nos anos seguintes. Mesmo com a indisponibilidade dos dados 

dos anos de 2000 e 2001 no Rio Grande do Sul, com base na situação do restante do país é 

possível auferir uma tendência de queda nas atividades dos movimentos de luta pela reforma 

agrária no período. 
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5 UM ESTADO POLARIZADO 

São várias as formas possíveis de pesquisar um espectro político complexo como o do 

Rio Grande do Sul. Porém, por não se tratar de um trabalho vinculado às Ciências Sociais ou 

Políticas, que facilmente nos encaminharia para a formação histórica dos partidos, ou, ainda 

mais longe, ao estudo da gênese da sociedade gaúcha, considerando apenas o contexto 

político do período a ser analisado. A proposta a seguir, será baseada no estudo de Grohmann 

(2002), sobre a polarização política do Rio Grande do Sul na década de 1990.  

A reflexão sobre a polarização no RS sempre enfatizou seu caráter bipolar, 

historicamente com forte oposição entre dois blocos: farroupilhas x imperiais; chimangos x 

maragatos; getulistas x anti-getulistas; MDB x Arena. O crescimento do PT, e a oposição que 

se ergue contra ele cristalizam o recrudescimento desta tradição. A caracterização do quadro 

evidencia o aspecto de quase absoluta oposição entre dois blocos. Para além das siglas estaria 

vigente um sentimento de adesão ou rejeição ao modelo petista. 

A imprensa gaúcha, bem como no resto do mundo, cresceu atrelada às ideologias 

políticas e, sobretudo, como arma de pressão política. Berger (2003) diz que “Zero Hora é um 

jornal de referência dominante no Rio Grande do Sul onde seu efeito é mais representativo 

que referencial, pois, ao não reconhecer concorrentes (e eles realmente pouco o são), o jornal 

atua como ante-sala do poder, publicizando os que nele escrevem e os elevando a 

representantes formais de opinião. Ao mesmo tempo exclui da realidade os que não figuram 

em suas páginas, tanto jornalistas como políticos e intelectuais”. Em uma conjuntura em que 

uma empresa de comunicação, no caso do Grupo RBS, obtém a hegemonia, seria por demais 

ingênuo não considerar a influência de seus veículos na conformação de tal contexto. 

A identificação do processo de polarização no cenário político gaúcho ainda é inexato, 

porém este estudo busca entender como essa realidade refletiu nas páginas de Zero Hora 

durante dois períodos-chave: o governo Antônio Britto, então no PMDB, entre 1995-1998, e o 

governo Olívio Dutra, do PT, entre 1999 e 2002. Segundo Grohmann (2002), a polarização 

política da sociedade gaúcha envolve inúmeras variáveis, as quais dizem respeito não apenas 

ao quadro partidário e eleitoral, mas também à própria forma de enraizamento social das 

forças políticas. O reconhecimento de que a conjuntura política no RS esteve polarizada entre 

as forças PT e anti-PT principalmente nessas duas administrações exige que tracemos 

rapidamente as suas origens mais recentes.  

 

 



 34 

5.1 – PT COMO PÓLO 

Desde o início dos anos 80, quando o PT foi fundado, o partido sempre se caracterizou 

por colocar-se como franco antagonista das forças políticas alinhadas tanto com o regime 

autoritário quanto com o conjunto restante das posições democráticas. Trabalhando junto aos 

movimentos sociais criou, inicialmente, extensa base político-social, principalmente situada 

nos setores de camada média da sociedade gaúcha, ligada aos meios universitários, 

funcionalismo público e trabalhadores do terciário, como os bancários. 

Em 1988 Olívio Dutra assumiu a prefeitura de Porto Alegre, dando início a quatro 

gestões consecutivas do PT na cidade. Grohmann (2002) sugere que esta é uma das chaves de 

seu crescimento e também do início da polarização política. Enquanto foi um partido que 

apenas elegia poucos representantes, o PT era desconsiderado pelas forças restantes como um 

ator que deveria receber atenção especial. A política petista nunca foi de buscar aliados que 

não à estrita esquerda do espectro político, combatendo sempre as forças políticas restantes. 

Esse trabalho sustenta que o Orçamento Participativo de Porto Alegre foi o meio encontrado 

para evitar a composição política na Câmara de Vereadores. Ou seja, evitando acordos com 

outros partidos e trabalhando prioritariamente com seus aliados de esquerda e a população de 

forma direta. No plano estadual o PT sempre foi oposição permanente, mesmo quando 

Collares, pelo PDT, foi eleito governador. Também no plano federal foi sistemático opositor 

tanto dos presidentes quanto dos partidos e lideranças do Congresso Nacional. 

Esse sistema diferente de fazer política agregou um maior apoio popular, ocasionando 

um crescimento eleitoral considerável e vitória consecutiva na prefeitura da capital. A relação 

com o MST, citada no capítulo anterior, fez com que setores da burguesia olhassem o poderio 

crescente do PT como uma ameaça ao sistema estabelecido. E a imprensa, como instrumento 

de defesa do modelo liberal, tomou partido nesta disputa, bem como o PT, identificando em 

Zero Hora e no grupo RBS como um inimigo potencial, entrando no rol das forças políticas a 

serem combatidas. 

5.2 – 1994, UMA ELEIÇÃO DE CONFLITOS 

A cobertura da eleição de 1994, que culminou com a eleição de Antônio Britto ao 

governo do estado, reflete esses sintomas. Berger (2003), demonstra um fato, onde o contexto 

do segundo turno da disputa eleitoral era de acirramento, com uma pequena vantagem de 

Antônio Britto sobre Olívio Dutra nas pesquisas eleitorais. ZH realiza uma rodada de 

entrevistas com ambos para sua edição dominical, com o título O Duelo de Novembro. Os 
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questionamentos pessoais e sobre temas genéricos são semelhantes. Porém, ao final, apenas 

Olívio defronta-se com a seguinte pergunta: 

“Se for eleito governador, o senhor certamente se defrontará com a ocupação de terras. Qual 

seria a sua posição neste caso? O Estado mobilizaria a Brigada Militar para providenciar a 

desocupação?” (Jornal da Eleição, apud BERGER, 2003, p. 133). 

Ao que o candidato responde: 

“Primeiro nós evitaríamos esta situação, estabelecendo uma relação de respeito, 

transparência e negociação com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, com o 

movimento dos pequenos trabalhadores rurais. A partir desta relação de transparência, nós 

iríamos evitar qualquer situação extrema. Mas certamente não iríamos colocar a polícia lá, 

só porque recebemos uma ordem e está na Constituição.” (Jornal da Eleição, apud BERGER, 

2003, p. 133). 

Na noite do domingo em que o Jornal da Eleição foi às bancas, realizou-se na RBS TV 

o único debate eleitoral entre os candidatos. Questionado por Britto, com base em Zero Hora, 

se desrespeitaria uma ordem judicial que obrigasse o governo a desocupar uma área invadida 

por colonos sem-terras, Olívio negou a declaração e disse tratar-se de uma versão, acusando 

Britto de “ser especialista em versões”. Segundo Berger (2003), a resposta inconclusa de 

Olívio misturou duas questões: a relação com um movimento social e a relação com a 

imprensa, difíceis de serem esclarecidas por um partido de esquerda, em vésperas de eleição, 

com possibilidade de vitória. Em seguida, o então colunista e editor de política José 

Barrinuevo entregou ao candidato do PT a transcrição completa da entrevista, que não foi 

conferida. Seguiram-se duas perguntas sobre o mesmo tema, justificada pelo jornalista Lasier 

Martins como importante para a sociedade gaúcha. Olívio respondeu, irritado: “está com 

medo que invadam a RBS?”(p. 134).. 

O assunto foi extensamente tratado na semana que se seguiu, tanto em Zero Hora 

como no horário eleitoral gratuito de ambos candidatos. No Jornal da Eleição de segunda-

feira, o primeiro parágrafo da matéria sobre o debate, ao se referir à tensão entre os dois 

candidatos, deu como exemplo o constrangimento de Olívio Dutra ao responder sobre o 

cumprimento da ordem judicial em caso de invasão. Na terça-feira, um box com o título: A 

Declaração que Olívio Esqueceu, contou a seqüência do fato e trouxe a versão completa da 

resposta sobre as decisões judiciais. 
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ZH - Os últimos quatro ou cinco governadores enfrentaram uma situação comum. 

Agricultores sem-terra invadem uma fazenda, a Justiça determina a retirada e o Governo do 

Estado precisa mobilizar a Brigada Militar para providenciar a desocupação. Qual seria a 

sua posição neste caso? 

 

Olívio - Eu sei que tu não queres que eu dê a resposta que nós gostaríamos de dar. Primeiro, 

nós evitaríamos esta situação-limite estabelecendo uma relação de respeito, de transparência 

e de negociação com o movimento dos trabalhadores sem-terra, com o movimento dos 

pequenos produtores rurais, que também estão na iminência de ficar sem terra. E através 

desta relação de transparência e de negociação, nós iríamos evitar qualquer situação-limite 

como esta. Mas digamos, é essa a questão? Uma situação-limite desta contém poderes 

constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós não iríamos de antemão jogar a 

polícia lá, só porque recebemos uma ordem e porque está na Constituição. O que está na 

Constituição também estabelece a possibilidade de negociação, de relações transparentes e 

sérias, contínuas e permanentes entre os poderes. Vamos ver se nós juntos não podemos, 

naquela situação-limite, distensionar as coisas, estabelecer campo e espaço para a 

negociação. A Brigada e a Polícia Civil não têm que ser instrumento para resolver 

problemas sociais. Para problemas sociais nós temos que ter políticas públicas, políticas 

sociais - a reforma agrária, a política agrícola têm que andar juntas. 

A coluna do editor José Barrinuevo, na nota com o ilustrativo título de Cacoete 

Autoritário, apontou quatro erros que, na visão do jornalista, seriam graves para alguém que 

possivelmente administre o estado. O primeiro, seria a falta de ‘honestidade intelectual’ para 

assumir sua declaração. Em seguida, a falta de garantias do cumprimento da Constituição, sob 

influência de radicais de inspiração autoritária. Depois, uma defesa fraca da propriedade 

privada e, por último, um ataque gratuito ao jornalista que o questionava sobre questões 

pertinentes. 

Os programas eleitorais tiveram como fonte o debate, mostrando cada qual seu ponto 

de vista. O PMDB repete várias vezes a declaração de Olívio, o mostrando como alguém 

propenso a desrespeitar as leis. Já o programa do PT buscou relacionar a manipulação da 

entrevista em Zero Hora com os interesses de Britto, acentuando a gravidade do fato. Segundo 

remonta Berger,  

“utilizando os recursos da computação gráfica, demonstrava a edição da pergunta e 
da resposta de Olívio (cuja voz no gravador confirmava a veracidade da versão). Na 
tela o texto ia sendo escrito ao som da voz do candidato para, em seguida, 
desaparecerem frases e palavras serem substituídas, formando a resposta publicada 
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em ZH. Uma aula sobre produção de texto e construção de versões” (BERGER, 
1998, p.137). 

A autora constata, enfim, que da pergunta na entrevista publicada ao re-

aproveitamento dela no debate, tanto pelo candidato do PMDB como pelos jornalistas, bem 

como pela utilização dessa nas edições posteriores de ZH e no programa eleitoral de Britto, 

“todas as intervenções têm um conceito a orientá-las: a defesa da propriedade privada e a 

ameaça que um partido que não se compromete em defendê-la representa para a sociedade. A 

segunda observação evidente desse fato são as relações entre a ZH – imprensa- e o PMDB – 

poder – que elevaram suas vozes em um mesmo tom e ritmo, encenando uma diferença, que 

os gestos e as entrelinhas do debate desmentiram”. Convém lembrar que Antônio Britto foi 

repórter de Zero Hora, em 1970, e na RBS TV, em 1979, até transferir-se para Brasília, onde 

exerceu a função de editor político e repórter da TV Globo. O vice-presidente da RBS 

Fernando Ernesto Corrêa, citado em Machado (2004), esclarece a ligação de Britto com a 

RBS: “(...) o Britto é nosso amigo. Ele trabalhou anos na RBS e eu trabalhei com ele em 

Brasília quando ele era deputado. O Britto freqüenta a minha casa e a do Nelson (Sirotsky, 

diretor-presidente da RBS) muito antes de ser governador”. 

5.3 O GOVERNO BRITTO 

Britto venceu o pleito com 52,2% dos votos válidos, contra 47,8% de Olívio Dutra. 

Segundo Grohmann (2002), a reação de Britto foi fugir do padrão partidário existente até 

então, onde o ganhador da eleição para o governo alocava os cargos executivos 

preferentemente com forças de seu partido e aliados eleitorais imediatos. Montou um governo 

de coalizão. A estratégia era dupla e clara: isolar o crescimento do PT e criar base política 

para possibilitar uma futura candidatura à Presidência da República. Além disso, prevenindo-

se do efeito Orçamento Participativo, ampliou certos instrumentos de consultas regionais 

iniciados ainda na administração de Collares, acerca de prioridades de investimento por parte 

do governo.   Schmidt (2004) aponta uma conjuntura desfavorável ao governo 

Britto na área econômica, quando os reflexos do Plano Real eram particularmente danosos à 

economia gaúcha. No período 94-97 enquanto que o PIB brasileiro cresce a uma média de 

3,4% ao ano o PIB gaúcho cresce 0,4% em média. O fato do governo do Estado ser um aliado 

político do governo federal o impedia de avaliar negativamente sua política econômica em 

particular sua política cambial e de juros que combinadas causaram enormes danos à 

economia e finanças públicas gaúchas, dentre elas a agricultura exportadora. A tendência, 

então, foi inserir a economia gaúcha no processo de abertura econômica nacional para captar 
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parte dos fluxos de investimentos que, por um curto período, se destinava aos paises 

emergentes. Daí a política de atração de investimentos tendo por base incentivos fiscais, 

oferta de recursos a fundo perdido e qualificação da infra-estrutura. Como forma de alavancar 

recursos para implementar esse sistema, recorre-se as privatizações da CEEE e CRT, em que 

o Grupo RBS toma parte e entra em uma das suas maiores crises financeiras. Instalaram-se, 

então, grandes empresas como Ford e General Motors, porém criou-se um cenário de 

descontentamento entre servidores públicos e agricultores. 

Na área agrícola, Lussani (2003) aponta três eixos nas transformações propostas pelo 

governo. A primeira é a tentativa de reestruturação da lavoura e o aumento da produtividade, 

com a introdução de novas alternativas tecnológicas e aumento da área cultivada. A segunda 

transformação se refere ao futuro da agricultura de pequena propriedade no Rio Grande do 

Sul. Mesmo com a tendência de redução da população ocupada no setor primário, e tendo por 

objetivo primeiro acelerar e radicalizar o desenvolvimento industrial do estado, as pequenas 

propriedades devem se inserir neste novo contexto. Para isto, o caminho a ser seguido é a 

adoção de atividades primárias modernizadas, ligadas a mercados de produtos 

qualitativamente diferenciados, ou atividades não-agrícolas desenvolvidas no meio rural. A 

terceira transformação é na pecuária bovina do estado que, mesmo estando em declínio 

acentuado, continua sendo de grande importância não somente por razões históricas, mas 

porque ocupa o dobro da área da lavoura (13 contra seis milhões de hectares, em números 

redondos), o que corresponde a 59% das terras exploráveis do estado. Entre os problemas, 

estão a baixa produtividade e a falta de integração agricultura/pecuária. Porém, a relação com 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra caracteriza-se pelo confronto. Setores da 

esquerda acusaram o governo de criminalizar os movimentos sociais, ao responsabilizar a 

Secretaria de Justiça e Segurança, ao invés da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pela 

negociação em áreas ocupadas. A ação da Brigada Militar na Fazenda Guabiju em 1998 é 

ilustrativa. O então secretário José Fernando Einchenberg, justificando a ação da Brigada 

Militar em declaração à ZH no dia 4 de março, diz que “um crime foi praticado (as invasões) 

e por isso nossa obrigação é isolar a área”. Na mesma reportagem, ao comentar a atitude, o 

comandante em exercício da BM (Brigada Militar), coronel Olandir Moresco reforça a 

postura: “as fazendas invadidas são locais de crime e devem ser isoladas”. O texto ainda 

ilustra a justificativa com a ação da BM em outras ocupações do MST e das Forças Armadas 

contra o narcotráfico no Rio de Janeiro (Zero Hora, 04/03/98, p. 53).  

5.4 1998, A ‘VITÓRIA CONTRA O SISTEMA’ 



 39 

Na eleição de 1998, Grohmann (2002) aponta uma derrota do “apartidarismo”, ainda 

que tenha conseguido galvanizar importante massa de votos. Mas aí o cenário já era de 

intensa polarização, com uma campanha eleitoral extremamente disputada. O interessante é 

que pela primeira vez o PT concede espaço para um partido situado fora do espectro mais à 

esquerda (PDT), recebendo o seu apoio no segundo turno da eleição e posteriormente 

incorporando seus quadros em cargos no executivo. Essa aliança PT-PDT fazia todo sentido 

quando a questão era o confronto com Britto. A política de privatização levada a efeito por 

este foi sentida como duro golpe contra as realizações do período trabalhista no período pré-

64. Mas nem por isso o PDT desenvolveu uma política de oposição sistemática contra Britto. 

Tal posição só foi levada à frente pelo petismo. Ideologicamente, porém, a distância entre o 

PT e o restante do quadro partidário era grande, mesmo com o PDT. Do centro para a direita 

as diferenças são irreconciliáveis. Grosso modo, a polarização que se gestou no período após 

1990 no RS, para além das diferenças ideológicas, decorreu em parte de uma resposta das 

forças políticas ao estilo petista de conduzir a política e em parte pelo receio de que a 

experiência de continuidade em Porto Alegre se repetisse em termos estaduais. 

Machado (2004) observa que, plano geral, o então governador Britto gozava de bons 

índices de aprovação, com a vantagem da exposição que o cargo lhe proporcionava, com a 

simpatia dos grupos RBS e Globo, seus ex-patrões, com o apoio do Governo Federal, o 

auxílio de vários dos seus secretários concorrendo às eleições proporcionais, de aliados 

ligados a fortes grupos econômicos. Na oposição, novamente o candidato do Partido dos 

Trabalhadores (PT), Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre, vencedor das prévias do 

partido, disputadas pelo também ex-Prefeito da Capital, Tarso Genro (este apontado pelas 

pesquisas como mais forte para o confronto com o candidato do PMDB). Com poucos 

recursos para financiar a campanha, Olívio teve a seu favor a mobilização da militância do 

PT, mas precisava superar o conservadorismo do interior do estado e a resistência da grande 

mídia. 

Durante a campanha, Zero Hora publicou 23 pesquisas eleitorais e uma extensa guerra 

de notas, anúncios e ‘a pedidos’, tanto do petista contestando as pesquisas e a coluna de José 

Barrinuevo, quanto de Zero Hora e a candidatura de Britto contra-atacando. Uma edição 

chegou a ser apreendida por ordem judicial por conter na capa anuncio eleitoral pró-Britto que 

contrariava a lei eleitoral. Em larga escala foi reeditada boa parte dos conflitos do pleito 

anterior. Lussani (2003) lembra que Olívio centrou sua estratégia lembrando aos eleitores a 

promessa de Britto na campanha anterior de não privatizar, o atrelando ao governo de 

Fernando Henrique Cardoso – pela terceira vez consecutiva Luis Inácio Lula da Silva foi o 
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presidenciável mais votado no Rio Grande do Sul – na política econômica desfavorável e 

diminuição das exportações, dada a crise russa que abalou as bolsas do mundo inteiro. A 

política de incentivos fiscais aos grandes grupos multinacionais, também foram motivo de 

criticas, concretizando uma ‘entrega do estado’ que teve forte apelo junto aos servidores 

públicos. 

5.5 O GOVERNO OLÍVIO 

Olívio Dutra vence com 50,78% dos votos válidos contra 49,22% de Antônio Britto. 

Segundo Machado (2004), em meio à instabilidade financeiro-mercadológia citada 

anteriormente, a RBS tem que enfrentar a nova ordem política do Estado. Olívio Dutra, do 

PT, assume o governo do Rio Grande do Sul, em janeiro de 1999, e promove uma 

reconfiguração de forças políticas; ZH e a RBS ficam vinculados ao lado derrotado. Além das 

mudanças, houve, também, alterações no mercado anunciante. O Governo do Estado passou 

por um longo processo de licitação para as agências de publicidade que viriam a atender às 

suas diversas contas. Assim, esteve, praticamente, fora da mídia publicitária naquele ano. 

Outra ação mercadológica do governo Olívio foi anunciar o fim do "monopólio da RBS" na 

destinação de verbas da publicidade estatal, como tentativa de fortalecer pequenos veículos do 

interior. O Grupo RBS reagiu, defendendo o critério de investimentos baseados nos índices de 

audiência e leitura (ZH e o Diário Gaúcho, dois jornais gaúchos da RBS, por exemplo, 

aglutinavam, então, 86% dos leitores da Grande Porto Alegre). Segundo a revista Imprensa, 

no governo Britto, o faturamento da RBS com publicidade do governo do estado representava 

2,5% do orçamento total do grupo, percentual que caiu para 1% na gestão de Olívio Dutra. 

Machado (2004) lembra que logo no início da administração aumentam as 

especulações sobre a continuidade do projeto de instalação da montadora Ford no estado, 

embate que já ocupara a discussão eleitoral de 1998. A RBS assume a defesa do Estado, em 

editorial publicado em ZH, no dia 16 de abril. Em carta aberta ao Governador, a Rede alerta 

sobre os riscos de perder os investimentos da Ford; a frase final faz a observação, "não deixe 

que o Estado regrida". A disputa entre a RBS e o Governo do estado culmina com a ocupação 

de toda a página editorial de Zero Hora - Palavra do Leitor, em 14 de maio de 1999, por dois 

textos: uma carta do Secretário Geral de Comunicação do Governo do Estado assinado pelo 

jornalista Guaracy Cunha, titulada pelo jornal como "O Governo reclama". Ao lado, ocupando 

as mesmas dimensões, o texto sob o título "A RBS responde". A Ford transfere os 

investimentos para o estado da Bahia e o governo Olívio acaba por arcar com o ônus político 

do fato. 
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Concomitante aos acontecimentos políticos, Zero Hora encomenda pesquisas para 

avaliar a imagem do jornal junto ao mercado leitor do RS. O resultado indica uma percepção 

por parte dos leitores de um veículo ligado ao governo anterior: “ZH tinha uma questão de 

imagem; era percebido, por uma parcela das pessoas, como um jornal que não era imparcial, 

não mostrava os dois lados, não tinha contraponto, atrelado a uma certa visão liberal, 

associado a governos anteriores [...]”. Para a direção, o jornal não era o que a pesquisa 

mostrava: “a percepção era muito maior do que a realidade do jornal, que já estava se 

mexendo como produto para mostrar o outro lado, foram criteriosos nas últimas eleições 

dando espaços iguais para os dois lados, pois eram cobrados”. No final de março é anunciado 

o convênio entre a RBS e CEPA/UFRGS, como instituto credenciado a fazer pesquisas para 

os veículos da RBS. Novos episódios seguem aumentando a tensão entre o governo do PT e o 

grupo de comunicação gaúcho: Olívio se recusou a continuar o programa de 15 anos na Rádio 

Gaúcha (e Rede Gaúcha Sat = 40 emissoras do interior), “Os Gaúchos e o Governador”, pois 

não desejava privilegiar a RBS. O Grupo contra-argumentou: o programa “nunca teve 

qualquer custo para os cofres do Estado” e a rádio “nunca solicitou exclusividade para 

nenhum dos governadores”. (MACHADO, 2004. p. 206) 

Zero Hora supunha ter um problema de comunicação e decidiu usar a publicidade para 

mostrar as mudanças internas que as pessoas não estavam percebendo. A primeira campanha 

publicitária, criada pela agência Upper, foi veiculada em maio de 1999, aproveitando o 

aniversário de 35 anos de Zero Hora e trocou o slogan institucional do jornal “Você, dono de 

um jornal”, usado durante a década de 1990. Na nova frase, ZH passa a afirmar ter 

“Compromisso com a inteligência do leitor”. Porém, ZH deixa a agência Upper, e delega à 

Escala a função de contestar os dados das pesquisas e mudar a leitura que a sociedade gaúcha 

vinha fazendo a seu respeito. Em outubro daquele ano, em nova campanha publicitária, 

denominada na primeira fase de "Bombástica", o jornal da RBS substitui, novamente, o 

slogan e passa a assinar “Zero Hora – A vida por todos os lados” em todas as suas ações e 

anúncios institucionais. 

Schmidt (2004) propõe que o projeto de desenvolvimento do governo Olívio se baseia 

a partir da percepção das condições da economia gaúcha de encontrar possibilidades de 

dinamismo na matriz produtiva existente. Além disso, a perspectiva de redistribuição de seu 

programa, no quadro de uma economia de mercado, aponta necessariamente para valorização, 

tanto das micro e pequenas empresas, como da agricultura familiar e cooperativas. Embora a 

proposta de apoio às pequenas empresas já estivesse formulada no programa de governo 

apresentado aos eleitores em 1998, como forma de obter o desenvolvimento espraiado, tantas 
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vezes afirmado pelo governador Olívio, só se configurou uma estratégia mais consistente 

quando foi elaborado o “plano de desenvolvimento econômico e social” e se estabeleceu que 

a partir de uma bateria de políticas públicas (créditos assistido, assistência técnica e gerencial, 

formação de redes de pequenas empresas) se dinamizaria os sistemas locais de proteção, 

procurando uma melhor articulação das cadeias produtivas e sua capacitação competitiva. Por 

outro lado a distribuição de recursos através do orçamento participativo (OP) capilarisa os 

investimentos e reforça a distribuição horizontal de recursos e acaba por incidir sobre as 

pequenas empresas. 

No que se refere à atração de investimentos, Schmidt (2004) entende que a concessão 

de incentivos é bem mais restrita em comparação ao governo anterior, e condicionada ao 

cumprimento de metas (emprego, tecnologia, etc.). No entanto tem logrado atrair algumas 

empresas que dialogam com as potencialidades locais, como MDF, produtora de matéria 

prima para a indústria de mobiliário, indústria cerâmica com utilização de matéria prima 

regional e o centro tecnológico em micro-eletrônica (CEITEC) que se relaciona com empresas 

do setor e principalmente com as capacidades das universidades. A percepção do Estado 

como ativo formulador e implementador de políticas para o desenvolvimento pressupõe, no 

entender do governo Olívio, a conservação nas mãos do Estado de instrumentos de 

intervenção direta na área de crédito (banco estadual) e infra-estrutura (eletricidade, gás, 

mineração, etc.), assim como a recuperação das finanças públicas, em parte pela melhoria da 

conjuntura e, em parte pelo esforço de arrecadação e diminuição de incentivos. 

Desde o princípio, também se sucederam as crises com o Movimento dos Sem-Terra 

(MST), que reclamava do ritmo lento de assentamentos e da falta de autonomia do 

departamento de Reforma Agrária. A campanha gaúcha, historicamente área de concentração 

fundiária, foi indicada como região preferencial. A pressão levou o governo a criar, no fim do 

mesmo ano, a Secretaria Extraordinária da Reforma Agrária, para a qual foi nomeado Antônio 

Marangon, ligado ao MST. 

No final de 1999, ZH publica em matéria de capa pesquisa de avaliação onde o 

governo do estado aparece altos índices de reprovação. “Gaúchos dão nota 4,6 para o governo 

Olívio” (ZH, 27/12/99) é o título. Naquela edição, a RBS emite opinião considerando a “nota 

reprobatória” e que a “Administração está colhendo os resultados de uma sucessão de 

equívocos”, entre os quais a “política de confrontos”: com o poder central, os empresários, os 

produtores rurais, o Judiciário, o funcionalismo e múltiplas áreas. Não só o primeiro ano do 

governo Olívio foi marcado por conflitos. Tal clima estendeu-se pelos quatro anos de 

mandato, repercutindo, inclusive, nos processos eleitorais de 2000 e 2002. Houve confronto 
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nas áreas de segurança, o episódio da destruição do relógio dos 500 anos da descoberta do 

Brasil, contestação judicial do Orçamento Participativo, discussões com produtores 

rurais/FARSUL, greve dos professores estaduais e reivindicações de melhoria salarial dos 

funcionários públicos estaduais. Também é veiculada uma série de “A pedidos” a partir de 

1999, pelo advogado Paulo do Couto e Silva, que em linhas gerais propunha o impeachment 

de Olívio. 

O ano de 2001 é marcado por dois eventos. O primeiro, de proporções mundiais, é o 

ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro. O segundo, a realização do Fórum 

Social Mundial no início do ano em Porto Alegre. Também no referido ano acontece um dos 

maiores golpes à postura antes inatacável do PT, a CPI da Segurança Pública, ligando a 

arrecadação de fundos para o Partido dos Trabalhadores com o jogo do bicho. Durante 22 dias 

seguidos o assunto é capa de Zero Hora. O calendário brasileiro não assinala eleições naquele 

ano; mesmo assim, ZH começa a pautar o tema com um ano e meio de antecedência, 

intercalando a pauta sobre a CPI: em 28 de março, os nomes de Antônio Britto (PMDB) e 

Tarso Genro (PT) aparecem na capa do jornal, liderando a corrida ao Piratini, em uma 

primeira pesquisa realizada pelo CEPA/UFRGS. Tal sondagem foi uma das manchetes 

secundárias na capa do diário, sob a cartola ‘Eleição 2002’ (a matéria completa estava nas 

páginas 6 e 10). Após aquela pesquisa de março, seguem outras quatro – julho, setembro, 

outubro e novembro – noticiadas, também, como manchetes secundárias na capa de ZH (todas 

realizadas pelo CEPA/UFRGS, com exceção da penúltima, creditada ao IBOPE). As 

sondagens de março e julho trazem os nomes de Britto e Tarso, junto aos seus respectivos 

partidos; na de setembro aparece, apenas, o nome de Britto – que trocara o PMDB pelo 

Partido Popular Socialista (PPS) – e nas duas enquetes finais – outubro e novembro – não são 

citados nomes. Esta é uma das diferenças cruciais comparativamente aos períodos pré-

eleitorais anteriores. A outra é a derrota de Olívio Dutra nas prévias do Partido dos 

Trabalhadores para o candidato Tarso Genro, contrariando a afirmação feita por este durante a 

campanha para a prefeitura de Porto Alegre em 2000, de que não seria candidato ao cargo de 

governador em 2002. Há cobrança contundente da promessa não cumprida, dentro do próprio 

partido e pela oposição (PDT, PTB e PPS espalham outdoors pela cidade, associando o ex-

prefeito à mentira e à imagem metafórica de Pinóquio). O PMDB indica, então, Germano 

Rigotto para concorrer ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. 
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6 AGENDA E MÉTODO 

Landowski (apud BERGER, 1998) propõe que, ao estudar um jornal, deve-se tratá-lo 

como um sujeito – “tem personalidade jurídica, um estatuto e uma razão social que garantem 

sua individuação ante o direito e ante terceiros”(p. 45). Na compreensão de Berger (2003), 

mais que isto, esta pessoa/jornal precisa possuir uma ‘imagem de marca’, que provoca 

atitudes de atração ou repulsa, como qualquer pessoa. E que deseja imiscuir-se de tal forma na 

vida dos leitores que estes não podem prescindir de sua companhia. 

Sob esta perspectiva, utilizaremos o conceito da hipótese de agendamento, ou agenda-

setting, apresentado por Hohlfeldt (2005) e Traquina (2004), sob pressupostos estabelecidos 

em 1972 pelos estudiosos americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw e aprimorados no 

passar dos anos por diversos autores. 

Hohlfeldt (2005) entende que o processo de informação e de comunicação não é, como 

parecem pressupor as antigas teorias, um processo fechado. Na verdade, as teorias clássicas 

fazem um recorte fragmentando da realidade, talvez com intuitos didáticos, quanto aos 

processos de transferência de informação. O autor entende que os meios de comunicação, por 

conseqüência, influenciam sobre o receptor não a curto prazo, como boa parte das antigas 

teorias pressupunham, mas sim a médio e longo prazos. Mais que isso, deve-se levar em conta 

não apenas o lapso de tempo abrangido por uma determinada cobertura jornalística quanto, 

muito especialmente, o tempo decorrido entre esta publicidade e a concretização de seus 

efeitos em termos de uma ação conseqüente por parte do receptor. 

McCombs e Shaw (apud TRAQUINA, 2001),  em 1977, sugeriram que “a capacidade 

dos mídia em influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião pública confirma o seu 

importante papel na figuração de nossa realidade social, isto é, de um pseudo-ambiente, 

fabricado e montado quase completamente a partir dos mass media”. 

Traquina (2004) complementa que, no contexto da comunicação política o conceito de 

agendamento defende, portanto, que o papel dos mídia se torna fulcral na decisão do voto 

devido a crescente importância das questões (os assuntos que são discutidos) nas campanhas 

políticas, em detrimento da identificação partidária.  Assim, McCombs e Shaw (apud 

TRAQUINA, 2001), escrevem: “arte da política numa democracia é, num grau considerável, 

a arte de determinar que dimensões das questões são de importância maior para o público ou 

podem tornar-se salientes de forma a conseguir o apoio público”. A análise do conceito de 

agendamento poderá contribuir para uma melhor compreensão do tema da comunicação 

política, e, assim, este trabalho poderá contribuir para o debate sobre um assunto bem 

problemático em qualquer democracia recém nascida. 
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Hohlfeldt (2005) destaca que os meios de comunicação, embora não sejam capazes de 

impor o que pensar em relação a um determinado tema, como desejava a teoria hipodérmica, 

são capazes de, a médio e longo prazo, influenciar sobre o que pensar e falar, o que motiva o 

batismo desta hipótese de trabalho. Ou seja, dependendo dos assuntos que venham a ser 

abordados – agendados – pela mídia, o público termina, a médio e longo prazo, por incluí-los 

igualmente em suas preocupações. Assim, a agenda da mídia termina por se constituir 

também na agenda individual e mesmo na agenda social. 

Molotch e Lester (apud TRAQUINA, 2004), acreditam que as notícias não são como 

um espelho da realidade e, as ocorrências noticiadas como sendo as partes necessariamente 

mais importantes de uma realidade objetiva. A constituição de um acontecimento ou de uma 

questão em notícia significa dar existência pública a esse acontecimento. Essa visão vai de 

encontro com Fernandes (2005), que, em um estudo sobre a luta pela reforma agrária no 

espaço geográfico, utilizando a análise de discurso, entende que a partir das diversas 

ideologias da imprensa, a temática pode ser vista como uma questão legal, ignorando a 

questão política que a discussão apreende, tentando transmitir uma postura “neutra”. Essas 

interpretações são enunciadas aos leitores, de forma a produzir e conduzir uma compreensão 

determinada pelo jornal. 

Berger (2003) sugere que o MST sabe da importância da mediação da informação na 

sua interlocução com o poder político. E a mídia sabe que seu poder está na condição de 

mediação. Nesta interação (sinuosa, sutil, não dita), ambas se vinculam mediante um ‘jogo de 

usos’. O MST precisa encenar suas reivindicações, torná-las fotografáveis e oferecer a 

imprensa os elementos que confirmarão sua natureza. A ela 

cabe contar o presente e quanto mais ‘expedientes do real’ tiver, maior será sua credibilidade.  

Segundo Traquina (2004), o campo jornalístico constitui um alvo prioritário da ação 

estratégica dos diversos agente sociais, em particular dos profissionais do campo político. Um 

objetivo primordial da luta política consiste em fazer concordar as suas necessidades de 

acontecimento com as dos profissionais do campo jornalístico. As notícias acontecem na 

conjunção de acontecimentos e textos. “Enquanto o acontecimento cria a notícia, a notícia cria 

o acontecimento”. 

Zero Hora sabe que a questão agrária faz parte do rol dos assuntos prioritários para os 

gaúchos. Para Hohlfeldt (2005), no que toca à questão da seqüência temporal, levando-se em 

conta que o agendamento se dá necessariamente no tempo, verificou-se que se estabelece uma 

verdadeira correlação entre a agenda da mídia e a do receptor, mas também a agenda do 

receptor pode e acaba influenciando a agenda da mídia. O agendamento somente ocorrerá de 
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maneira eficiente, quando houver um alto nível de percepção de relevância para o tema e, ao 

mesmo tempo, um grau de incerteza relativamente alto em relação ao domínio do mesmo, 

levando o receptor a buscar informar-se com maior intensidade a respeito daquele assunto. 

Traquina (2004) cita uma outra conclusão da pesquisa do agendamento, onde o efeito 

da agenda jornalística também varia segundo a natureza do assunto. Classifica as questões 

como obstrusive, assuntos para os quais as pessoas podem mobiblizar a sua experiência 

direta; e questões unobstrusive, assuntos distantes das pessoas em relação aos quais não tem 

experiência direta. O estudo de Weaver, Graber, McCombs e Eyal (apud TRAQUINA, 2004), 

confirma este resultado, sublinhando que a natureza das questões eram fator particularmente 

importante no início da campanha eleitoral: “a cobertura pelos mídia dos assuntos mais 

discretos tinha o potencial de efeito de novidade, porque os mídia pareciam estar em grande 

parte sozinhos no seu papel de professores e comunicadores desses assuntos”. O efeito do 

agendamento ocorre mais nas questões unobstrusive. Para Hohlfeldt (2005) a influência do 

agendamento por parte da mídia depende, efetivamente, do grau de exposição a que o receptor 

esteja exposto, mas, mais que isso, do tipo de mídia, do grau de relevância e interesse que este 

receptor venha a emprestar ao tema, a saliência que ele lhe reconhecer, sua necessidade de 

orientação ou sua falta de informação, ou, ainda, seu grau de incerteza, além dos diferentes 

níveis de comunicação interpessoal que desenvolver. 

Uma das hipóteses do presente trabalho é de que a questão da luta pela terra, apesar de 

ser central no interesse da sociedade gaúcha por suas raízes históricas, não pode ser exercida 

diretamente pelos cidadãos, cujos eventos ocorrem a uma distância intransponível de uma 

realidade urbana cada vez mais estabelecida. 

Em sua pesquisa, Traquina (2004) afirma que no início do século XXI é comum 

destacar o poder da mídia quando não denunciá-la como prepotente, perversa e mesmo 

perigosa para o cidadão e a própria sociedade democrática, é preciso dizer que, muitas vezes, 

a lógica destas críticas precisa de ser inserida numa estratégia que faz parte de uma luta 

política empreendida por alguns profissionais do campo político, cujo objetivo é visar uma 

classe de mensageiros midiáticos, os jornalistas, com o intuito de reduzir seu espaço de 

autonomia. 

Fernandes (2005) considera que a imprensa ao noticiar os fatos sobre os Movimentos 

reduz a dimensão do conflito, construindo suas significações para as ocupações de terra. 

Expressões como: ameaça, ilegalidade, tensão, bandidagem, baderneiros, terroristas, 

agitadores, radicais, antidemocratas e insurgentes acabam sendo palavras que circundam as 

notícias publicadas pela mídia e são associadas habitualmente aos Movimentos. Estereótipos 
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são construídos e atrelados aos trabalhadores sem-terra e invasões de terras são vistas como 

atos imorais, ilegais, impróprios e violentos. Cabe lembrar que a criminalização não é uma 

conduta exclusiva do discurso jornalístico, mas também de algumas políticas adotadas pelo 

Governo. O discurso jornalístico é composto por abordagens diferenciadas e marcadas por 

ideologias diferentes que produz discursos distintos. Desta forma o discurso constitui-se como 

parte formadora da ideologia. 

6.1 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 

De um lado, um veículo hegemônico (Zero Hora), caracterizado por pertencer a uma 

empresa jornalística de grande porte apontada como defensora do projeto burguês. De outro, 

um cenário de disputa política polarizada, composta por um partido político em ascensão 

(PT), historicamente ligado à crítica do sistema vigente; e uma aliança partidária em que se 

cristaliza a oposição ao crescimento do primeiro. Em meio a isso existe um movimento social 

(MST) de base agrária, também de contestação, lutando por seus objetivos em uma sociedade 

dividida. A hipótese desta pesquisa é justamente entender o tratamento que a questão da 

reforma agrária recebe em meio a esse jogo de interesses. 

Sob essa perspectiva, será analisado comparativamente, o caso da cobertura de Zero 

Hora sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, em dois momentos distintos 

do cenário político gaúcho. Foi escolhida uma ação de relevância no governo Britto – a 

ocupação das fazendas Capão do Leão (Santo Antônio das Missões), Guabiju (Jóia) e Rubira 

(Piratini), todas ocorridas no dia 02/03/1998 – e no Governo Olívio – ocupação da Fazenda 

Invernada, em Hulha Negra, em 03/05/2002. O corpus de pesquisa será toda e qualquer 

referência ao sujeito MST nas cinco edições subseqüentes à data da ocupação. Portanto, no 

primeiro caso, será referido às edições de Zero Hora entre os dias 03/03/1998 e 07/03/1998, e, 

no segundo, entre os dias 04/05/2002 e 08/05/2002. A justificativa pelas escolhas se dá pelo 

relevo que cada uma teve em seu momento histórico. Ambas se referem ao período pré-

eleitoral em ano de eleição geral – portanto, onde o cargo de governador esteve em disputa - 

com óbvia importância jornalística e forte impacto social. O corte temporal deve-se à 

característica do fato ‘ocupação’. Cinco dias a partir da data da ação é tempo hábil para 

repercussão social, negociação entre partes, ação governamental, atuação da Justiça (se 

necessário), repressão policial e passagem de feriados (no primeiro caso) e fim-de-semana (no 

segundo). Considera-se, assim, o material adequado para análise. 
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7 UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

Segundo sugere Hohlfeldt (2005), a hipótese do newsmaking dá ênfase à produção de 

informações, ou melhor, ao potencial transformação dos acontecimentos cotidianos em 

notícia. Deste modo, é especialmente sobre o emissor, no caso do profissional da informação, 

visto enquanto intermediário entre o acontecimento e sua narratividade, que é a notícia, que 

está centrada a atenção destes estudos, que incluem sobremodo o relacionamento entre fontes 

primárias e jornalistas, bem como as diferentes etapas da produção informacional, seja ao 

nível da captação da informação, seja em seu tratamento e edição e, enfim, em sua 

distribuição. De modo geral, admite-se que os meios de comunicação de massa devem: a) 

tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como algo notável de ser 

noticiado; b) elaborar relatos capazes de retirar do acontecimento seu nível de particularidade 

(idiossincrático), tornando-o generalizável (contextualizado); c) organizar temporalmente e 

espacialmente este conjunto de tarefas transformadoras, de modo que os eventos noticiados 

fluam e possam ser explorados racional e planificadoramente. 

Os critérios de noticiabilidade são fator fundamental para entender de que modo, 

determinado tema foi agendado e com que intenção. A mudança de paradigmas constatadas 

em Zero Hora, de um período para outro, podem servir de base para orientar o que 

consideramos uma modificação no agendamento da questão agrária nos casos específicos. É 

este o mote e de onde irá partir a  análise. 

7.1 OS FATOS 

No dia dois de março de 1998, na segunda-feira de carnaval, do último ano da gestão 

de Antônio Britto do PMDB no governo do Rio Grande do Sul, cerca de 3800 famílias ligadas 

ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra levantou acampamento em três 

localidades e realizou, simultaneamente, a ocupação das fazendas Rubira (2500 hectares), em 

Piratini, na zona sul do estado, Capão do Leão (2695 hectares), em Santo Antônio das 

Missões, e Guabiju (2868 hectares), em Jóia, ambas na região das missões. Segundo 

reportagem publicada no dia seguinte, 3 de março, na pagina 50 de ZH, na editoria de Geral, a 

ação mobilizou a cúpula do governo estadual devido ao “método violento adotado durante a 

tomada da fazenda”, onde dois soldados da Brigada Militar foram tomados reféns. Britto 

ordenou à BM o isolamento dos locais, reuniu-se com autoridades da área da segurança e fez 

declarações de repudio a ação. O secretário de Segurança, José Fernando Eichenberg declarou 

que “o governo não vai permitir que estes movimentos atentem contra a ordem pública”. 

Somente remédios e alimentos são permitidos, bem como o acesso de médicos e autoridades. 
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O presidente Fernando Henrique Cardoso critica a ofensiva: “os movimentos estão cada vez 

mais políticos e insistentemente mais violentos e já esgotaram o seu conteúdo social” (ZERO 

HORA, 04/03/1998, p. 52). O coronel da BM Estenio Seoane, responsável pelo isolamento 

em Piratini, declarou que “os sem terra ficarão confinados, eles são criminosos desde a 

invasão”. O coronel comandante da Brigada Militar Olandir Moresco explica que a ação da 

polícia, classificada de ‘congelamento’, é comum em locais de crime e situações de conflito, 

como ações contra o narcotráfico, e foi utilizada anteriormente também contra os sem-terra. 

Augusto Olsson, da direção estadual do MST, considera estranho o tratamento de 

‘criminosos’ a ‘mulheres e crianças sem-terra’ (ZERO HORA, 04/03/1998, p. 53). 

Fazendeiros ligados à Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) prestam 

solidariedade aos proprietários e criticam o MST e a política de vistorias do Incra. 

Já no dia 03/04, a justiça ordena a reintegração de posse nos três casos e pede reforço 

policial para auxiliar nas desocupações, porém o governo silencia sobre as táticas que serão 

utilizadas. Convém lembrar que o efetivo de policiais nos locais gira, em média, entre 450 e 

500 homens, uma força bastante inferior ao número de ocupantes. Os colonos recebem as 

ordens de despejo entre os dias 4 e 5 de março, porém prometem resistir e constroem 

trincheiras para impedir o acesso da BM. Concomitantemente, a direção estadual do 

movimento negocia com a justiça a indicação de outras áreas para a alocação das famílias. No 

dia 6 de março, na eminência da ação da Brigada (já reforçada) e com a prisão decretada de 

um de seus líderes, os colonos ameaçam atear fogos às sedes e protegerem-se utilizando 

foices, facões e pedaços de pau, além de destruir maquinário e equipamentos. 

O ano de 1998 foi o recordista em ocupações a nível nacional na história dos 

movimentos de luta pela terra, com 599 ações realizadas por 76.482 famílias. No Rio Grande 

do Sul foram 11 ocupações, sendo esta, incomparavelmente, a maior. 

  O outro cenário para análise ocorre na data de três de maio de 2002, também último 

ano do governo em questão, de Olívio Dutra, do PT. Cerca de 126 famílias de colonos do 

acampamento Quebracho, em Hulha Negra, município onde, na época, 25% do território eram 

dedicados à reforma agrária, ocupam a Estância Invernada, do Complexo Agropastoril Ana 

Paula (14.800 hectares). Reconhecida pelo Incra como produtiva e, pelos ruralistas (Farsul), 

como modelo de tecnologia, a ocupação causou o imediato rompimento das relações entre as 

entidades. A Associação Rural de Bagé declarou que “cansou de denunciar a eminência da 

invasão. O governo foi omisso”. Segundo o MST, a ocupação ocorreu para reivindicar o 

retorno de desapropriações e vistorias. A Brigada Militar envia um efetivo de dez homens 

para o local, onde cerca de 50 ruralistas começavam a vigiar as ações do movimento. Os 
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proprietários decidiram não solicitar reintegração de posse (ZERO HORA, 04/05/2002). No 

dia 05 de maio, os ruralistas são acusados de realizar disparos com armas de fogo em direção 

à sede da fazenda e resolvem fazer, eles mesmos, o bloqueio da área, proibindo a BM de 

vasculhar um milharal de onde, supostamente, teriam partido os tiros. Os ruralistas também 

reforçam a posição da Farsul de impedir novas vistorias enquanto acontecerem ocupações. O 

dia 06 de maio, foi marcado por manifestações de repúdio á ação. Aproximadamente 300 

ruralistas e grande número de deputados, vereadores e prefeitos realizaram ato em uma 

coxilha próxima ao local, onde discursaram por quase duas horas e pediram votos para a 

“saída desses nefastos, bandidos, canalhas que estão no poder e colocar pessoas honestas no 

governo do Estado” (Frederico Antunes apud ZERO HORA, 07/05/2002). O presidente da 

Farsul, Carlos Sperotto, exigiu que os produtores fizessem campanha contra o PT e pediu 

votos aos candidatos de oposição. O comandante da Brigada Militar afirmou que a única 

possibilidade de confronto é entre a BM com MST ou ruralistas, e o secretário de Reforma 

Agrária Antônio Marangon disse que o papel dos polícias que estão na área é o de evitar o 

confronto entre os “dois movimentos sociais que lá se encontram”. O proprietário do 

Complexo Ana Paula, Ernesto Corrêa, afirmou em entrevista à ZH que investiu no país errado 

e não vai pedir reintegração de posse (ZERO HORA, 07/05/2002, p. 4). No dia 07 de maio o 

efetivo da Brigada Militar no local é reforçado e é marcada uma assembléia entre 400 

ruralistas com vistas em pedir a reintegração de posse da área. Em reunião com o presidente 

Cardoso, o presidente da Farsul, Carlos Sperotto pede a retirada de acampados em rodovias 

federais e a suspensão de vistorias. O presidente determinou a identificação dos ocupantes e 

sua exclusão do programa de reforma agrária. Levantamento realizado por ZH identifica 

número superior ao necessário de deputados favoráveis à criação de CPI que investigue o 

MST no estado. Proprietário de fazenda invadida em 12 de abril reclama da omissão da 

Brigada Militar. No dia 08 de maio, é divulgado em Zero Hora a existência de um diário 

recolhido junto a integrantes do MST em que consta a orientação para a luta revolucionária, 

além de outras determinações. Em entrevista à ZH, o superintendente do Incra, Sebastião 

Azevedo, diz que a campanha gaúcha não será transformada em um novo Pontal do 

Paranapanema. 

Em 2002 a atuação nacional dos movimentos é menor que em anos anteriores e, se 

comparada com a situação apresentada em 1998, é de sensível recuo, com 184 ações, sendo 

10 no Rio Grande do Sul, e 26.958 famílias mobilizadas. A ocupação da Estância Invernada 

foi a terceira em número de famílias, mas a mais densamente coberta em Zero Hora.  
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7.2 A COBERTURA DE 1998 

Segundo Berger (2003), a Geral em ZH caracteriza-se por ser o lugar “onde os 

personagens saem da vida que não se enquadra na política, na polícia e no esporte. É o lugar 

da cara do cotidiano”. Portanto, onde coexistem os mais diversos temas que de outra forma, 

não teriam lugar especifico dentro da estrutura do jornal. Interpreta-se, desta maneira, que o 

assunto ‘questão agrária’ (especificado na cartola em todas as edições) no ano de 1998, 

mesmo em um contexto de forte pressão por parte dos movimentos sociais, não merece mais 

do que a consideração de um assunto habitual. Durante toda a cobertura do episódio, o 

número de páginas utilizadas variou entre um, em quatro edições – 3 de março, 5 de março, 6 

de março e 7 de março– e duas – 4 de março, excluindo-se as capas, onde, mesmo assim, 

tiveram pouca ou nenhuma utilização. Não diferente, a localização interna da notícia nas 

edições nunca saiu da editoria de Geral, com uma ou outra variação de conteúdo textual ou 

imagético, portanto, factualmente não mereceu a mudança de estrato dentro do esqueleto 

editorial pré-estabelecido. A matéria do dia 03 de março, está estrutura em formato de 

pirâmide invertida, ocupando metade da página 50, constando uma foto – no qual mostra um 

policial de costas e um carro cercado por homens - e uma titulação objetiva: “Colonos 

invadem três fazendas no estado”. A matéria trata em pormenores das ações anteriores que 

resultaram no episódio em questão, a mobilização por parte do governo do estado nas figuras 

do governador, secretário de Justiça e Segurança e cúpula da Brigada Militar e posteriores 

determinações, com direcionamento para o factual. 

No segundo dia de cobertura (04 de março), ZH dedica ao episódio, as páginas 52 e 

53, ambas em sua totalidade. A primeira delas, com o título “Cerco aumenta tensão em 

fazendas”, lida com a repercussão decorrente das decisões do governo no dia anterior. Trata 

da repercussão a nível nacional das ocupações, a escalada no policiamento nos locais, a opção 

pelo ‘congelamento’ das áreas e o pedido e posterior determinação de reintegração de posse. 

O texto dá voz ao coronel da BM, que criminaliza o movimento (“eles são criminosos desde a 

invasão”) e ao presidente FHC, que critica ação. A página conta com uma grande foto central 

em que colonos aparecem reunidos e um infográfico localizando as cidades no mapa do Rio 

Grande do Sul e, dados sobre as fazendas. A página seguinte contém imagem de policiais 

bloqueando estrada, acima do título “Bloqueio policial asfixia ações dos sem-terra”, tomando 

as três colunas á esquerda da página. O texto dá o histórico da estratégia de congelamento nas 

vozes do coronel Moresco e secretário Eichenberg, os motivos da opção e a seqüência do 

discurso pela criminalização da ação, bem como a resposta de dirigentes do MST á afirmação. 

Na coluna da extrema direita, com o título “Fazendeiros em vigília na Guabiju”, aparece pela 
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primeira vez a figura dos produtores rurais e da Farsul, com a discussão sobre formas de 

reagir às ocupações e em defesa da propriedade rural. 

Na edição de cinco de março, o evento volta á pagina 50. Com o título “Justiça pede 

reforço para desocupações”, a matéria apresenta a determinação judicial para reintegração de 

posse, as possíveis estratégias da Brigada Militar em caso de confronto e as ações realizadas 

no dia anterior, tomando inteiramente as duas colunas da esquerda. Na direita aparece uma 

foto de brigadianos montando barracas e, logo abaixo, uma nota com o título “OAB enviará 

observadores às fazendas”. O título da matéria de seis de março é “Sem-terra pretendem 

resistir”. O personagem principal é o MST, onde seus componentes preparam-se para resistir a 

uma possível tentativa de desocupação por parte da Brigada Militar, com a chegada da ordem 

de reintegração de posse a favor dos proprietários. É ouvido um dos líderes do movimento, 

que pede o assentamento das 3800 famílias envolvidas e recusa a possibilidade do Incra 

indicar um local para o deslocamento dessas. Uma foto mostra a vistoria da BM em ônibus 

onde viajavam sem-terras em direção á Piratini. Na coluna da extrema esquerda, a editora 

Rosane Oliveira sugere uma intenção por parte do MST em tensionar politicamente a opinião 

publica a favor da reforma agrária em ano eleitoral. Na última edição a ser analisada sobre 

esse evento, no dia 07 de março, o tema perde bastante em espaço. Tomando apenas a metade 

superior da página 32. A matéria “Decretada prisão de líder dos sem-terra” trata, inicialmente, 

da decretação da prisão de um dos líderes do movimento que ocupava pelo segundo ano 

consecutivo, uma das fazendas. A ordem se tratava da ação do ano anterior na Fazenda 

Guabiju, em Jóia. Porém, maior parte do texto aborda a tensão entre os colonos, pela 

possibilidade da BM cumprir a reintegração de posse das fazendas. Dá voz aos líderes, que 

decidem por atear fogo na sedes, caso a desocupação ocorra, sendo, portanto, os principais 

personagens. 

Dada a questão, convém um adendo. Na análise do discurso de Zero Hora sobre o 

MST, Berger (2003) identifica, na preferência do enunciador pelo termo invadir,  

a escolha de um signo que preserva o conceito de propriedade privada, em que o 
sujeito do enunciado encontra-se na ilegalidade e ao destinatário é oferecida uma 
pista de leitura em que a transgressão tem permissão para ser punida. Caso optasse 
por “ocupar”, ele estaria sustentado pelo conceito de propriedade social da terra e a 
ilegalidade se encontraria na ação da repressão. A opção por uma ou outra expressão 
não é gratuita e se explica pela proposição de sentido nela embutida. As palavras 
carregam consigo um conteúdo e uma vivência (p. 133) 
 

Em geral, é possível concluir que Zero Hora pretendeu trabalhar em cima do factual. 

As análises, como a coluna de Rosane de Oliveira, apesar de existirem, ficam em destaque 
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fora do corpo do texto. E todos os lados são ouvidos com razoável equilíbrio, apesar das 

vozes oficiais serem notavelmente mais vistas. 

7.3 A COBERTURA DE 2002 

No caso de 2002, dadas as implicações explicitadas anteriormente, a repercussão foi 

diferente. No dia 04 de maio, portanto a primeira edição a ser analisada, a ocupação mereceu 

grande destaque na capa, com a manchete “MST invade uma das fazendas mais produtivas do 

estado”. Tomou toda a página 26 da editoria de Geral, com a cartola de “questão agrária”, 

contando com duas fotos: uma maior mostrando colonos obstruindo uma estrada e uma 

menor, onde alguns produtores observam a atividade do MST na sede da fazenda. A legenda 

da foto menor, coloca um novo substantivo para designar os ocupantes: ‘intrusos’. De cara, é 

perceptível uma mudança em relação à cobertura de quatro anos antes: a voz da ação passa 

dos sem-terra e Brigada Militar preferencialmente para aos ruralistas. Se, em 1998, a esse 

sujeito foi dedicada apenas uma coluna em todas as cinco edições estudadas, no caso da 

ocupação da Estância Invernada, a Farsul foi protagonista. O título “Invasão de fazenda 

modelo revolta ruralistas” é ilustrativo, bem como a composição do texto. Em um olho do 

texto, o diretor da fazenda afirma que a propriedade é produtiva e espera a integração de 

posse.  

A questão da produtividade é ressaltada em diversos momentos do texto, bem como no 

infográfico que se localiza na parte inferior direita da página: um mapa localiza Hulha Negra 

e expõe os dados da criação, lavoura e tecnologia de ponta. O corpo do texto fornece dados da 

fazenda, ressalta sua produtividade “invejável” e analisa superficialmente o fato, com frases 

como: “a Ana Paula é para o MST um alvo de demonstração de força”, “o ato de ontem foi 

uma desforra” e “o fato de ter tecnologia de ponta na produção de terneiros superprecoces 

para exportação desagrada ao MST”, sem, no entanto, fornecer base para tais afirmações. 

Apresenta declarações de três líderes ruralistas, uma delas contendo a acusação de que “o 

governo foi omisso, deixou o MST invadir uma fazenda modelo no Brasil e até no exterior”. 

No quadro Contraponto, consta que o superintendente do Incra não foi localizado para se 

pronunciar. Outro detalhe curioso é sobre as pessoas presentes na ação: se antes a contagem 

era feita em famílias (portanto, 126), agora é em números unitários (800). 

Já no dia 05 de maio, a matéria sai da capa e aparece apenas em meia página 29 da 

editoria de Geral, com o título “MST e ruralistas trocam provocações”. A matéria dá mais 

abertura para o aparecimento do MST e não faz ilações como as verificadas anteriormente. 

Destaca a vigília dos ruralistas, a composição do acampamento e a possibilidade da chegada 
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de mais colonos, as acusações de ambos os lados e o pequeno contingente da Brigada Militar, 

além de, pela primeira vez, dar voz ao governo estadual. No quadro Contraponto, o secretário 

de Reforma Agrária Antônio Marangon, assegura que é errôneo por parte da Farsul, 

classificar a atuação do governo como omissa, reafirmando o cumprimento de todas as ordens 

judiciais e a amplitude nacional da atividade do MST. A foto mostra uma bandeira do MST 

na sede da fazenda. No geral, a reportagem é muito parecida com as verificadas em 1998. 

No terceiro dia, 06 de maio, duas diferenças: o tema ganha uma foto na contracapa, 

com a chamada “Ruralistas cercam sem-terra na campanha”, e um dos três editoriais – 

“Agressão ao bom senso” – classifica a ação como “tresloucada” e afirma que o ato “só pode 

ser vista como uma provocação à sociedade e como um gesto deliberado no sentido de 

desmoralizar os poderes do Estado”. Ou seja, através de seu espaço oficial, a direção do 

veículo não desmente: já escolheu um culpado. Já na página 24 da editoria de Geral, a matéria 

que toma quase a totalidade da página – menos a coluna da extrema esquerda – intitulada 

“Ruralistas isolam sem-terra em fazenda” delineia a ofensiva que a Farsul empreende e o 

aumento do espaço dado a ela em Zero Hora. A matéria principal fala que os ruralistas, 

acusados de dispararem contra o acampamento, investem contra a Brigada Militar e 

bloqueiam a estrada, utilizando, alegoricamente, a tática de ‘congelamento’ aplicada pela BM 

em 1998. Portanto, a atitude de repressão negada pelo governo estadual, foi encampada pela 

Farsul. Duas fotos fazem parte da página. A primeira, imediatamente inferior ao título, mostra 

brigadianos à cavalo observando os ocupantes ao longe, enquanto na segunda, funcionários da 

fazenda retiram animais das proximidades do acampamento. A nota menor, “Gado gera 

empurrões e acusações”, fala sobre uma pequena confusão entre funcionário da fazenda, que 

atendeu um animal ferido, e colonos, além de atribuir aos camponeses o abate de animais de 

genética avançada praticado.  No quadro Contraponto, líder do MST nega as acusações de 

abates. 

A edição de 07 de maio traz diversas peculiaridades. A primeira é o aparecimento de 

nova foto na contracapa, com o título “Ruralistas exigem ação contra o MST”. A segunda é o 

deslocamento do tema da editoria de Geral para o início do jornal, na parte dedicada às 

Reportagens Especiais. Berger (2003) aponta este espaço como “nobre, para exibir 

reportagens com assuntos em destaque no noticiário dos últimos dias” (p. 60), ou seja, Zero 

Hora reconsiderou a classificação do assunto como cotidiano para dá-lo um tratamento 

diferenciado, ou especial, como diz a cartola. Agora o espaço ocupado é de duas páginas, a 4 

e a 5. Uma última peculiaridade nesta edição é a de constar, no canto inferior direito da capa, 

foto do governador Antônio Britto e o anúncio de sua nova candidatura ao governo do Rio 
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Grande do Sul, agora pelo Partido Popular Socialista (PPS). A matéria principal da página 4, 

“Fazenda deve recorrer á Justiça contra sem-terra”, é dedicada quase em sua totalidade às 

ações da Farsul, como um ato reunindo políticos e quase 400 ruralistas. O presidente da 

Farsul, Carlos Sperotto, declara que “os juízes estão denunciando o não-cumprimento de 

ordens judiciais. Isso nos traz conforto porque é a própria Justiça que está dizendo, e não mais 

nós”, porém em nenhum momento o texto ou o próprio presidente especificam quais seriam 

essas ordens. Zero Hora deu voz á acusações sérias de um sujeito que protagoniza suas 

notícias sem comprovação, sobre dois poderes: o Judiciário, que teria denunciado o não 

cumprimentos das ordens, e o Executivo, que não os teria realizado. Em nota na parte inferior 

aparece o sujeito oculto do processo: a oposição. Nove deputados, entre estaduais e federais, 

além de prefeitos, vereadores e líderes de classe, atacam o governo estadual com palavras 

como “canalha”, “bandido”, “nefasto”, e ecoam a realidade das eleições que se dariam nos 

meses seguintes. É sugerida também a abertura de CPI para investigar a ação do MST. No 

quadro Contraponto, em nota à imprensa, o secretário Marangon coloca que a BM se encontra 

no local para evitar o confronto entre os “dois movimentos sociais que lá se encontram” e que 

a pauta de reivindicações do MST se dirige ao governo federal, portanto a única ação possível 

do governo será cumprir ordens judiciais, o que até o momento não havia acontecido. 

Na página 5, em entrevista acompanhada de foto, o proprietário do Complexo Ana 

Paula, Ernesto Corrêa, expõe seus motivos para não pedir a reintegração de posse (“que país é 

esse onde eu tenho que pedir a um juiz para alguém sair da minha casa?”) e afirma se sentir 

desprotegido em seu país natal, preferindo investir em países como o Uruguai. Ao lado, 

matéria seguida de infográfico retoma os dados da propriedade, reafirmando seu caráter 

tecnológico de ponta, grande produtividade animal e agrícola e projetos de investimento. 

Por fim, a edição do dia 08 de maio. Ela se diferencia das demais pela existência de 

um novo componente: a divulgação de um diário recolhido em uma outra ocupação em curso 

quase um mês antes da ação em Hulha Negra. O assunto ocupa quase inteiramente a capa da 

edição, com o título “Cartilhas revelam táticas revolucionárias aplicadas pelo MST”, além de 

três boxes com o inédito (no período estudado) tratamento de fundo rosa contendo o resumo 

do material interno. As Reportagens Especiais nas páginas 4 e 5 tratam exclusivamente do 

novo assunto, com o título “Manuscritos de sem-terra orientam a Revolução”, ligando o 

surgimento desse material à colonos do MST presos na saída da fazenda Santa Bárbara, em 

São Jerônimo, mas recém divulgados por serem parte do inquérito sobre supostos crimes 

cometidos na fazenda. O texto e as fotos reproduzem imagens dos diários, mas não serão 

aprofundados nesse trabalho, pois não se tratam exclusivamente da temática proposta. Porém, 
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simplesmente ignorá-los seria um erro, pela repercussão que tiveram. Em quadro na página 

cinco, a direção estadual do MST critica a publicação de noticias “requentadas”, que só teriam 

como intenção desviar a atenção da ocupação de um dos maiores latifúndios do país, o 

Complexo Ana Paula. O editorial afirma que as cartilhas representam uma visão “antiquada” 

e “fora da realidade”. 

A cobertura sobre a ocupação da Ana Paula volta à editoria de geral, porém mantêm-

se as duas páginas. Na página 32, em entrevista, o presidente do Incra, Sebastião Azevedo, 

reafirma a postura do Incra em mediar os conflitos no campo e não abre a possibilidade da 

Campanha Gaúcha transformar-se em um novo Pontal do Paranapanema. Quando questionado 

se o fato do governo gaúcho ser comandado pelo PT, Azevedo assegura que “fatos como esse 

acontecem em qualquer governo”. Ao lado da entrevista existe um quadro com informações 

sobre a realização de vistorias e desapropriações. Abaixo, sob o título “Ruralistas fazem 

assembléia”, uma foto com dados infográficos sobre o local onde ocorre a ocupação, e as 

informações sobre a possibilidade do pedido de reintegração de posse, aumento do efetivo da 

Brigada Militar no local e a reabertura por parte da BM da estrada antes bloqueada pelos 

ruralistas. Na página 33, a nota “CPI tem assinaturas necessárias” retoma a proposta 

apresentada no ato do dia anterior sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

que investigue o MST. Apresenta um quadro com a apuração feita por ZH, onde 24 deputados 

são favoráveis á comissão, cinco a mais do que o necessário. Na nota ao lado, aparece em foto 

o presidente da Farsul, Carlos Sperotto ao telefone em Brasília, após reunião com o presidente 

Cardoso. O líder dos ruralistas se mostrou satisfeito com as determinações de FHC em 

identificar os ocupantes da Ana Paula e excluí-los do programa de reforma agrária, conforme 

portarias federais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

8 CONCLUSÃO 

Segundo Hohlfeldt (2005), noticiabilidade está regrada por valores-notícia, conjunto 

de elementos e princípios através dos quais os acontecimentos são avaliados pelos meios de 

comunicação de massa e seus profissionais em sua potencialidade de produção de resultados e 

novos eventos, se transformados em notÍcia. Os valores-notícia não podem nem devem ser 

analisados isoladamente. Na verdade, eles se combinam, só verificáveis após sua 

concretização, ou seja, apenas depois que um evento se tornou notícia, de modo retroativo, 

pode-se analisar a narrativa e reconstituir os valores que influíram na decisão de torná-la 

enquanto tal, a partir do acontecimento primeiro.  A noticiabilidade é um conjunto de regras 

práticas que abrange um corpus de conhecimento profissional que, implícita e explicitamente, 

justifica os procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação em sua 

transformação dos acontecimentos em narrativas jornalísticas. Reúne o conjunto de 

qualidades dos acontecimentos que permitem uma construção narrativa jornalística e que os 

recomendam enquanto informação jornalística. Tais valores-notícia, praticamente infinitos, 

são comumente agrupados em cinco grandes categorias, por sua vez, subdivididas em outras 

tantas. 

Certamente a ocupação do Complexo Agropastoril Ana Paula teve uma cobertura mais 

acentuada do que a ocorrência dos episódios de 1998. Mas por que isso aconteceu? É possível 

identificar diversos critérios na cobertura dos fatos apresentados acima. Também é possível 

verificar a variação que norteou um e outro em sua formulação, principalmente se entendidos 

numa perspectiva da hipótese do agendamento.  

Utilizando a proposta de Hohlfeldt (2005) para os critérios de noticiabilidade, pode-se 

considerar que, no valor-notícia importância, as suas subdivisões sofreram pela inconstância. 

Ambos os casos são considerados importantes pelo critério de grau hierárquico dos 

envolvidos, impacto sobre o desenvolvimento da nação, relevância e significação 

relacionados com possíveis conseqüências (violência, envolvimento da justiça, desocupação), 

porém na parte sobre quantidade de pessoas envolvidas houve uma mudança de paradigma da 

primeira para a segunda. Em 1998, 3800 famílias estiveram envolvidas nas ocupações, 

número muito maior do que as 126 de 2002. No que toca ao item interesse, não parece crível 

que três ocupações simultâneas por quantidade tão grande de pessoas fosse de menor interesse 

público do que uma envolvendo menos camponeses, mesmo dada a possibilidade de que um 

empreendimento rural de grande área com comprovada produtividade fosse inusitado ou 

inesperado. É esperado, no mínimo, uma situação de igualdade. Compreende-se também que 

não se trata de notícia boa ou notícia ruim, porém pode ser considerada a possibilidade de que 
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se tratou de um acontecimento raro, já que não é comum fazendas produtivas serem alvo do 

MST. 

Considerada a situação política dos dois momentos, foi possível que, a partir da vitória 

de Olívio Dutra na eleição de 1998, Zero Hora agendou as atividades do MST como forma de 

manter tensionada a opinião pública no que tange a relação PT x MST, ou no caso, a relação 

governo do estado x MST. Interpretando a opinião da editora Rosane Oliveira na edição de 

seis de março de 1998, onde diz que “a despeito da ligação umbilical do MST com o PT, as 

invasões muito mais prejudicam do que ajudam o PT em ano eleitoral.(...) O problema é o 

estrago que uma invasão pode causar nos indecisos. O governador Antônio Britto não perde 

a oportunidade para ressaltar os vínculos do PT com o MST”, podemos buscar em algum 

lugar impreciso entre os dois fatos uma mudança de opinião dentro do Grupo RBS. Os 

interesses políticos, a partir de então, fariam mudar os critérios que regem a noticiabilidade do 

veículo de forma á aprofundar os resultados da agenda, de maneira a, segundo a jornalista, 

mais prejudicar do que ajudar o PT. O editorial de seis de maio de 2002 apenas corrobora: “a 

ação do MST só pode ser vista como uma provocação à sociedade e como um gesto 

deliberado no sentido de desmoralizar os poderes do Estado. (...) Ao afrontar a segurança 

estadual, o Judiciário e a sociedade gaúcha desta maneira, o movimento não apenas está 

prestando um desserviço à própria causa, mas também está fornecendo argumentos para os 

eleitores se posicionarem no próximo pleito”. Na eleição de outubro de 2002, Germano 

Rigotto apresenta uma proposta de conciliação entre os pólos e derrota o PT. Estava 

executada a agenda. 
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