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RESUMO
O objetivo do paper é analisar o papel da mídia, especialmente a mídia local do Rio
Grande do Sul na abordagem da crise política brasileira. Observa-se um crescente papel
da mídia na ratificação de um imaginário político que historicamente valorizou o papel
do Executivo Federal como o grande protagonista da política brasileira vis a vis aos
poderes locais. No cenário atual, sobretudo a partir de 2015, o desequilíbrio entre as
abordagens para a crise econômica e política começaram a se evidenciar quando
"estouraram", simultaneamente, uma crise política federal, com denúncias de corrupção,
e crises políticas estaduais, como no Rio Grande do Sul, estado que iniciou uma onda
recessiva com cortes de gastos nos serviços públicos, aumento de impostos e atraso de
pagamentos dos servidores do executivo. Busca-se compreender as matrizes do
imaginário que atribui papel central do governo federal na vida política do país, assim
como, o papel da mídia na ratificação e reprodução do mesmo em contextos de crise.
No campo metodológico, analisar-se-á o noticiário local impresso dominical do Grupo
de Comunicação RBS, (Jornal “Zero Hora”) a partir de janeiro de 2015 até os dias
presentes. O tratamento dos dados será feito pela análise de conteúdo a partir de
identificação de categorias de análise e tratamento no Nvivo.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Crise; Política; Federação.
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INTRODUÇÃO
O objeto do estudo é o papel da mídia, especialmente a mídia local do estado do
Rio Grande do Sul, no atual contexto de crise política brasileira em que se observa um
crescente papel desta na ratificação de um imaginário político que sempre valorizou o
papel do governo central – ou Executivo Federal – como o grande protagonista da
política brasileira vis a vis aos poderes locais. Diante de um contexto de forte crise
local, dado o contexto econômico do Rio Grande do Sul e as opções políticas do
governante atual que iniciou uma onda recessiva com cortes de gastos nos serviços
públicos, aumento de impostos e atraso e parcelamento nos pagamentos dos servidores
do executivo, os noticiários e mídias locais pareceram abordar tais fenômenos com
menor ênfase do que o fazem com as notícias sobre a crise política federal. Como
interpretar esse fenômeno à luz da teoria federativa, assim como, pelos vieses da teoria
da comunicação, em especial as visões de Marshall McLuhan (1980) e da agendasetting, reside a proposta desse trabalho.
A Mídia pode ser definida como o conjunto dos meios de comunicação que
divulga informações através de suas equipes de jornalistas e de seu núcleo editorial de
conteúdo e é formada por várias empresas, em sua grande maioria, particulares. São ,
como concessões governamentais e na relação entre iniciativa privada e governo
(MIGUEL, 2013). Há evidente reflexo prático da mídia na vida cotidiana das pessoas,
considerando-se a reprodução de um padrão de imaginário local e a repercussão da
difusão da informação que ganha um "peso" essencial dentro dessa análise.
Por outro lado, há traços enraizados no imaginário brasileiro, que instituiu o
centro político no país como principal artífice da política nacional (FAORO, 2012,
HOLANDA, 2006; CARVALHO, 2004). Analisar como interagem a formação desse
imaginário político com o papel da mídia em sua ratificação pode ser um importante
recurso teórico-metodológico para entender os atuais fenômenos de atribuição de
responsabilidades ao governo federal vis a vis o estadual pela crise política atual.
Para tanto, no tocante ao primeiro aspecto a ser analisado, o estudo sobre a
formação da federação brasileira atrelada intimamente com a construção do Estado
torna-se central, pois entendemos que as instituições precisam ser interpretadas a partir
das bases reais de uma sociedade (PEREIRA, 2015). Há inúmeras abordagens que

definem o funcionamento da federação brasileira. Houve uma primeira geração que
interpretou-a a partir dos ciclos de centralização com descentralização, sobretudo a
partir das ideias proferidas por Golbery de Couto e Silva de que o funcionamento do
Estado brasileiro pode ser pensado por seus processos de sístole e diástole. Houve
matizes interpretativas que entenderam a federação como descentralizada desde sua
fundação, atribuindo assim ao poder local a tarefa ‘civilizatória’ e o principal lócus da
vida política nacional (LAMOUNIER e FIGUEIREDO, 1996, ABRUCIO E SOARES,
2001). Por outro lado, autores como Raimundo Faoro, Simonn Schwartzman,
Wanderley Guilherme dos Santos e, recentemente, Martha Arretche (2012) defendem
que a formação do Estado brasileiro operou no sentido da centralização da autoridade
política. Desta forma, embora do ponto de vista constitucional exista a prerrogativa de
autonomia política, administrativa e fiscal entre os entes federados desde 1891, o que se
observou no decurso histórico das relações federativas brasileira foi a preponderância
simbólica do centro sobre as partes em função dos recursos de poder acumulados,
sobretudo a partir de 1930 quando os esforços para a construção do Estado nacional
forçam a balança para o lado da centralização (ARRETCHE, 2012). A partir de então,
apesar do interregno de 1946 a 1964 em que se teve um contexto mais descentralizado e
democrático (ABRÚCIO, 2006), seguiu-se um período de forte centralização no regime
autoritário que reforçou o papel do governo federal, especialmente o executivo federal,
como uma força maior e, por que não, acima do pacto federativo.
Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, esse padrão
buscou ser alterado pelos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte que,
reclamando maiores fatias de poder, apelaram fortemente ao discurso e práticas
descentralizadoras. Entretanto, dado o perfil da descentralização brasileira que atribuiu
ao poder municipal o principal lócus de formulação e implementação de serviços
públicos, restou ao estado poucas funções em termos de políticas públicas somando-se à
perda de capacidades econômicas e políticas no transcorrer das décadas de 1990 e 2000.
Nesse sentido, embora a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido
responsabilidades correlatas e compartilhadas atinentes à gestão econômica e fiscal,
assim como no estabelecimento de competências específicas a cada ente federado
quanto a políticas públicas, isto muitas vezes não é percebido pelos cidadãos tornando
simplista a responsabilização de um único ente, geralmente sobre o município por ser a
esfera mais próxima da vida cotidiana, ou sobre a União que possui responsabilidades e
peso político destacados.

Por essa entre outras razões, a crise que ganhou o cenário nacional em 2014 não
tardou a ser interpretada como resultado da má gestão federal e sua ‘tendência partidária
à corrupção’. Os atos e decisões políticas e econômicas estaduais que impactaram em
aumento de impostos como ICMS e implicaram em aumento do valor de produtos,
parecem ter sido minimizados pela mídia local quando se observa a ênfase dada na crise
nacional, nos casos de corrupção e na Presidente da República. O que esse cenário nos
indica em termos do papel da mídia na conformação do imaginário político da
população brasileira sobre o funcionamento das instituições (como a federação
brasileira) é o que pretende explorar esse paper.
Neste sentido nas páginas que seguem buscaremos analisar como a empresa
midiática do estado do Rio Grande do Sul têm atuado como formador e reprodutor do
imaginário social e político local reificando o papel do governo federal como ator
principal da política nacional. Para tanto, inicialmente remontamos o histórico das
relações federativas brasileiras trazendo fatos que demonstram como o governo federal
tornou-se simbolicamente sinônimo de lócus irradiador do poder nacional. Em seguida à
luz da visão de Marshall McLuhan e da teoria da agenda-setting mostramos a maneira
como a forma e o conteúdo se inter-relacionam na perspectiva do agendamento das
informações. Neste sentido, o foco das crises locais acabam sendo interpretadas como
um reflexo das questões nacionais.
Finalmente trazemos os dados empíricos e uma análise ainda preliminar sobre os
diferentes pesos e abordagens dadas pela mídia local à crise nacional vis a vis à
estadual. Do ponto de vista metodológico, lançamos mão de análise de conteúdo do
noticiário local impresso do Grupo de Comunicação RBS, o mais reputado e um dos
mais lidos no estado (Jornal “Zero Hora”). Foram analisados 248 documentos que se
dividem entre capas dos jornais de sábado e colunas semanais de uma jornalista
destacada que escreve sobre política.
A escolha de análise sobre as capas se deveu ao fato do conteúdo comunicado
segundo Lippmann (2008) e McLuhan (1980) ter ênfases distintas em forma de letras e
destaques das notícias, servindo de indicador para entender os diferentes pesos dados às
crises acima relatadas; e a coluna semanal da jornalista acima referida justifica-se pois,
a mesma possui certa parcimônia jornalística (não demonstra preferência explícita sobre
algum partido político) e grande influência sobre a formação de opinião, dado seu longo
tempo de trabalho no jornal. Este fato contribui para o entendimento do fenômeno

proposto para o estudo não seja enviesado por outras variáveis como a posição do
editorial.
A técnica de análise de conteúdo que permitiu interpretar as mensagens e a
atingir uma compreensão de seus significados. Deu-se através do NVivo, em que a
partir de categorização de frases e expressões por frequência numérica simples e
nuvens de palavras demostram as associações entre crise política associada ao governo
federal ou estadual; crise econômica associada ao governo federal ou estadual. O marco
temporal da pesquisa foi o ano de 2015, quando se acirra a crise nacional e nos estados e novos governos começam a governar.
1 FEDERAÇÃO BRASILEIRA E O PAPEL DO ‘CENTRO’ NA VIDA
POLÍTICA NACIONAL
Não é novidade para a Ciência Política o papel simbólico do centro ou executivo
federal brasileiro como o grande irradiador da política nacional e ordenador das relações
sociais. Por razões históricas e raízes profundas que remontam processos como a
colonização e a formação como Estado-nação, o nosso transcurso histórico, embora
tenha

alternado

momentos

de

centralização

com

descentralização,

operou

majoritariamente no sentido da concentração da autoridade política no centro como
postularam uma geração de autores como Raimundo Faoro, Simon Schwartzman e,
mais recentemente, Wanderley Guilherme dos Santos, José Murilo de Carvalho e
Martha Arretche.
Mas apesar desse diagnóstico sobre a organização simbólica do poder no Brasil,
somos uma república federativa desde 1981, o que significa afirmar que, na distribuição
da autoridade política do Estado nacional, há um compartilhamento de autonomia
formal entre os órgãos centrais de governo e as unidades regionais desde esse período
(ABRÚCIO, 2006) e que se ratificou com a Constituição Federal de 1988. Ademais os
poderes regionais e locais na história brasileira também possuem seu legado tendo em
alguns períodos grande protagonismo, como na Primeira República. Então como
explicar esse papel simbólico do poder central no imaginário político brasileiro? Por
que o Brasil tornou-se uma federação e não um Estado Unitário se no seu processo
fundador há processos como a continuidade das instituições políticas portuguesas e uma
espécie de cultura centralizadora que se transladou para a colônia (FAORO, 2012,
HOLANDA, 2006; CARVALHO, 2004)? Que impactos possuem a escolha da matriz
federativa para a vida política nacional?

Os estudos sobre federalismo são antigos e de maneira geral se relacionam a
questão da “divisão de poder garantida entre governo central e os governos regionais”
(LIJPHART 2003, p. 214). As definições para o fenômeno não são consensuais, mas de
maneira mínima podemos considerar o federalismo como uma forma particular de
organização estatal em que através da divisão de poder entre as instituições centrais e
estados membros, com base em suas respectivas constituições, promove-se a integração
de diferentes entidades territoriais respeitando sua diversidade e observando sua
imprescindível unidade estatal (WATTS, 2006, p.29). Diferencia-se, portanto, do
modelo de Estado Unitário, no qual a autoridade está concentrada em um único nível de
governo.
Em geral, a fórmula federativa é adotada por países em diferentes circunstâncias
históricas e deriva de uma ‘situação federalista’, ou seja, a existência de
heterogeneidades internas de cunho territorial, étnico, linguístico, desigualdades
socioeconômicas, diferenças no processo de constituição das elites, que possam colocar
a estabilidade e a existência do todo sob ameaças disruptivas (BURGUESS E
GAGNON, 1993). Nesse sentido, trata-se de uma estratégia de governo e distribuição
de poder encontrada por estados e nações, em diferentes circunstâncias históricas, para
garantir a unidade e a autonomia das partes.
No caso brasileiro a fórmula federativa foi adotada formalmente em 1891, o que
significa afirmar que, na distribuição da autoridade política do Estado nacional, há um
compartilhamento de autonomia formal entre o governo central e as unidades regionais
formais desde esse período (ABRÚCIO, 2006). No entanto, antes mesmo de o país se
constituir em uma federação (desde a constituição de 1824, ainda sob o Brasil Império),
já se reconhecia o papel político das províncias, que possuíam alguma autonomia para
eleger assembleias e legislar sobre assuntos como educação, transportes, administração
da província e dos municípios (COSTA, 2007).
Esse processo remonta à matriz fundadora do Estado brasileiro que, ao mesmo
tempo em que foi herdeira da transposição do Estado português para a Colônia
(HOLANDA, 2006; FAORO, 2012), cuja marca foi a centralização e a ‘solução por
cima’ das questões nacionais, constituiu paralelamente uma elite local oriunda da
formação das capitanias hereditárias que governavam seus territórios sem supervisão da
metrópole durante longo tempo.
Reproduzindo essa matriz fundadora, o confronto entre as elites locais e
nacionais dominou a cena política do Império (ilustrado pelo debate entre Tavares

Bastos e Visconde do Uruguai3), estendendo-se para a República. Desta forma, apesar
dos constantes esforços de centralização política e administrativa do governo central, a
dispersão da população e a dificuldade de se estabelecer um controle político em um
território de proporções continentais como o brasileiro levou à necessidade de
instituição de pactos informais com os governos locais, implicando no fortalecimento
dessas elites (COSTA, 2007) e nos ‘ismos’ tão caros à política brasileira: clientelismo,
mandonismo, coronelismo (CARVALHO, 1997). Com o transcorrer dos anos entre o
império e a república, seguiu-se o fortalecimento dessas elites locais que faziam de seu
território o lócus de identidade nacional e domínio ‘público’ (BALÀN, 1974). Dessa
forma, pode-se afirmar que, durante o primeiro século de vida independente do país, a
lei e a ordem no interior do Brasil foram administradas pelos coronéis (LEAL, 1975).
Assim sendo, partindo da noção de Burgess (1993) de que uma federação nasce
de uma situação ‘federalista’, pode-se sustentar que, no Brasil, a fórmula federativa foi
adotada para dar conta da administração de um Estado de grande extensão territorial (e
o desafio de governar de forma centralizada um território de 8,5 milhões de km²), assim
como para acomodar essa diversidade de elites locais que se empoderavam e as centrais
que buscavam a manutenção da ordem e da unidade territorial durante todo o primeiro
século de independência na história do país.
Entretanto passado o período da República Velha em que vigorou o modelo
localista e descentralizado, a partir do governo Vargas o discurso centralista ganha força
e papel renovado, sustentando-se na justificativa da ‘necessidade’ de se promover a
‘revolução capitalista’ e a modernização do Estado para superar o atraso da ‘periferia’.
Dessa maneira transformações profundas eram necessárias: a formação de uma
burocracia central e moderna, e a construção de uma identidade nacional que superasse
o peso histórico das identidades locais (PEREIRA,2012). Num processo semelhante ao
ocorrido nos países centrais em que, à formação dos Estados modernos seguiu-se de
movimentos fortemente centralizadores e concentradores (ANDERSON, 2004), no caso
brasileiro, o processo de formação do Estado e construção do capitalismo seguiu-se
desse forte processo de centralização carreado pelo ‘chefe do executivo’ nacional.
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Em obras que se referem sobre a discussão entre Tavares Bastos e Visconde do Uruguai, encontra-se o
embate sobre a melhor forma de organização do poder do Estado: Tavares Bastos defendia a
descentralização como pressuposto de liberdade e sentimento cívico, e Visconde do Uruguai, a
centralização como fortalecedora do papel do Estado na missão de organizar a sociedade e ensinar as
virtudes da cidadania. Para mais informações, ver Ferreira (1999) e Coser (2008).

Com efeito, a Era Vargas foi um período de grandes transformações para Estado
e sociedade. Não isento de contradições, foi nesse contexto que se produziram infraestruturas básicas, como (estradas, saneamento) indústrias de base, os direitos sociais
básicos à saúde, educação e à proteção ao trabalho, seguidas e sustentadas em
instituições federais centrais que garantiram esse processo de transformação de cima
para baixo.
No que tange à modernização do Estado, a criação de uma expertise burocrática
centralizada no Departamento Administrativo do Serviço Púbico (DASP)4 constituíramse em uma das iniciativas mais importantes para levar adiante o projeto de
transformação do Brasil, levando a alguns autores a considera-lo como um pólo
burocrático/político comparável a um superministério (ABRÚCIO, PEDROTI E PÓ,
2010). Tal processo, ao constituir uma ‘ilha de excelência’ capaz de implementar as
bases da proposta desenvolvimentista no país, acabou por aprofundar a diferença de
qualidade entre as burocracias federais e locais, assim como ‘isolar’ a burocracia da
política, dando origem ao que Edson Nunes (2010) intitulou “insulamento burocrático”.
Ademais, o processo de centralização dessa estrutura burocrática moderna, não
conseguiu se espalhar para as ‘pontas’ através dos “daspinhos”, uma vez que os mesmos
funcionavam como estrutura paralela, pouco contribuindo para a modernização das
estruturas burocráticas locais.
Nesse contexto, a centralização tributária foi o mecanismo estratégico para
tornar o executivo federal dotado de poder de agenda sobre a federação. Além disso,
como é amplamente reconhecido, as bases simbólicas do federalismo foram derrubadas
no ritual de queima das bandeiras estaduais feita por Vargas no Estado Novo não
restando dúvidas sobre o projeto de unidade nacional pela via da centralização.
Aliados à centralização burocrática e de recursos, os dispositivos para legislar
sobre a maioria dos temas nacionais e das políticas públicas igualmente foram
centralizados no governo federal, durante toda a vigência do Estado desenvolvimentista.
Nesse sentido, a despeito do status federativo, seguiu-se durante esse período, com a
4

A criação do Dasp como órgão central de planejamento da administração pública brasileira, foi uma
peça chave, senão a principal, no processo de modernização da administração pública do período
desenvolvimentista. Com efeito o Dasp se tornou a grande agência encarregada de implementar
mudanças, elaborar orçamentos, recrutar e selecionar servidores, treinar o pessoal, racionalizar e
normatizar as aquisições e contratos e a gestão do estoque de material. Com isso concentrou as tarefas de
planejamento governamental e de controle político funcionando como uma espécie de “superministério”
(ABRÚCIO, PEDROTI E PÓ p. 40, 2010).

licença breve do interregno de 1946 em que se redemocratiza o sistema político e se
restabelece os poderes locais no Brasil, um modelo de relações federativas no Brasil que
eram na prática mais assemelhadas às formas que caracterizam um Estado Unitário do
que àquelas que caracterizam as federações (ARRETCHE, 2002).
No Regime Militar, a estratégia de desenvolvimento nacional se ancorava, de
forma análoga, ao discurso desenvolvimentista em que caberia ao Estado e seu aparato
burocrático/administrativo centralizador levar a prosperidade à sociedade e garantir o
crescimento econômico. Com efeito, esse foi um período que, embora sustentado no
estado de exceção, deu seguimento ao projeto de progresso (econômico e produtivo)
elevando a taxa de crescimento do PIB brasileiro, entre 1968 a 1973, a 10% ao ano.
Nesse contexto, por óbvio, governadores e prefeitos das capitais e de cidades de
médio e grande porte não gozavam de autonomia política, pois eram selecionados
mediante indicação da cúpula militar. Além disso, detinham escassa autonomia fiscal e
não tinham autoridade sobre suas bases militares, uma vez que as polícias militares
estaduais foram colocadas sob controle do Exército Nacional.
Os legados desse período foram diversos e amplamente trabalhados pela
literatura, seja através de um viés mais otimista – em que se valorizam os grandes
projetos de desenvolvimento e crescimento econômico -, seja por um viés mais crítico
em que questionam a pouca atenção ao aspecto social e as desigualdades deixadas; ao
processo inflacionário gerado pelo modelo econômico adotado e obviamente pela
ruptura do processo democrático. Para a reflexão aqui proposta, cabe salientar que o
passado autoritário, na medida em que associou a excessiva centralização do poder
como principal estratégia de implementar políticas e projetos de transformação social,
deixou como legado simbólico, o poder do executivo federal ou do ente federado –
União – como o principal artífice da política nacional. E esse legado não foi apenas
simbólico. Com efeito, as principais estruturas burocráticas, fiscais e institucionais
modernas e com relativa capacidade estatal foram desenvolvidas no centro. À periferia,
ou ao âmbito local, com raras exceções restaram espaços dominados pela precariedade
administrativa e baixo desenvolvimento do domínio público, tornando-se alvo de
captura política e reprodução de velhas elites.
Esse cenário chega a um esgotamento com os processos reformistas
internacionais que pressionam pelas aberturas políticas na América latina e,
concomitantemente, abrem um conjunto de críticas ao modelo de estado e
desenvolvimento vigorante ao pós-segunda Guerra.

A partir disso os organismos

internacionais passam a indicar aos países em desenvolvimento, especialmente à
América latina a partir do consenso de Washington, um conjunto de medidas que
contemplam a abertura econômica e reformas estatais que busquem afastar o centro
político das decisões (PETERS, 2005). Nesse sentido democratização, descentralização,
desconcentração, privatizações passam a ocupar um mesmo cenário e ‘papel
estratégico’ para superar o passado interventor.
No caso brasileiro, com a abertura política e a eleição de prefeitos e
governadores em 1982, as pressões pela adoção de tais reformas tomaram impulso. Por
meio do discurso

oposicionista ao centralismo,

tais

atores

reclamaram

a

descentralização e a autonomia, utilizando como maior bandeira a democracia
(AFFONSO, 1996).
Na esteira desse processo, com os trabalhos da Assembleia Constituinte, na qual
muitos desses representantes locais participaram ativamente (ALMEIDA, 2005),
restituíram-se as bases federativas do Estado brasileiro com um fato inédito: além dos
estados, os municípios foram alçados à condição de entes federativos, tornando-se
autônomos do ponto de vista constitucional para: a) eleger seus governantes e
legisladores; b) comandar diretamente sua administração; c) elaborar uma legislação
referente às competências que lhe cabem; e, por fim, d) cuidar de sua estrutura tributária
e financeira.
Todavia, apesar da euforia com o poder local oriundo do reconhecimento
constitucional, muitos municípios só se tornaram ‘autônomos’ para definir políticas em
áreas de pouca relevância para o governo federal. Isso se deve obviamente das
condições socioeconômicas de muitos municípios brasileiros5, e ao fato de que os
mesmos foram os principais destinatários de responsabilidades pela prestação de
serviços sociais no contexto de enxugamento do Estado (ALMEIDA e CARNEIRO,
2003).
Ao estado como ente federativo, pouco coube nesse novo pacto estabelecido
pela CF de 1988, que atribuiu um conjunto de responsabilidades ‘sociais’ diretas aos
municípios e tornou a União, ao contrário de muitos discursos, ainda mais dotada de
capacidades de definição de agenda para a federação. Segundo essa nova lógica, restou
5

Este cenário pode ser compreendido quando observamos a realidade municipal brasileira que segundo o
Censo de 2010, conta com mais de 70,7% de municípios com pequeno porte, ou seja, com até 20.000
habitantes, onde vige segundo Souza (2002) a precária situação financeira e burocrática na maioria deles.
Por outro lado, apenas 0,3% são de grande porte, onde vive mais de 1.000.000 de habitantes (BURGOS,
2013) tornando altamente complexa a tarefa de governar.

os serviços de segurança, saúde e manutenção de rodovias prioritariamente aos estados
em um contexto político e econômico (período FHC) em que se estabelecem leis que
privatizam bancos estaduais e implementam políticas de restrição de gastos com a folha
de pagamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF- precarizando a capacidade
governativa e o peso político dessa esfera diante da federação.
Isso se deve em partes à ampliação do campo jurisdicional da União contida na
CF/1988, que pode iniciar legislação em praticamente qualquer área de política pública,
contando com importante capacidade regulatória para influir na agenda dos governos
subnacionais (ARRETCHE, 2012). Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem
decidindo sistematicamente que as leis estaduais e municipais reflitam os dispositivos
federais (SOUZA, 2006), impondo uma hierarquia das normas constitucionais e uma
restrição à autonomia delegada pela Constituição aos entes federados.
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o processo descentralizador e a
Constituição de 1988 não foram capazes de reverter a marca do federalismo brasileiro,
que reside na centralidade do papel ordenador do governo central e sua capacidade de
propor políticas e programas públicos aos governos locais, que cada vez mais atuam
como implementadores de políticas públicas.
Diante desse cenário histórico, derivado de nosso processo de formação como
Estado-nação em que a balança federativa reforçou o papel centro como grande
protagonista da política nacional, há importantes pistas teóricas sobre os motivos do
imaginário social atribuir ao executivo federal as responsabilidades, as conquistas e os
malogros políticos e sociais do país. Embora sejamos um Estado federativo em que cada
ente possui suas responsabilidades e atribuições na prestação de serviços, a história do
país marca esse peso do executivo federal como grande artificie da política nacional. As
abordagens sobre a crise que se colocou em território nacional e local, especificamente
no Rio Grande do Sul, explicitam de certa forma esse imaginário.

2 TEORIAS DA COMUNICAÇÃO
Dentro do campo das Teorias da Comunicação, nos anos 1960, Marshall
McLuhan correlacionou tecnologias com o conteúdo exposto. Para ele (1980), os meios
tecnológicos são uma extensão do corpo humano, ampliando as capacidades próprias.
Nessa perspectiva, a forma teria uma importância tão grande - ou até superior - ao
conteúdo apresentado.

Neste sentido, uma informação transmitida através de um jornal impresso, como
o "Zero Hora" (Rio Grande do Sul), ganha uma conformação especial e diferenciada em
virtude do ambiente noticioso em que é divulgada. Dentro deste contexto, a mensagem
não é simplesmente reduzida ao que é veiculado, mas sim tem uma força a mais, de
influenciar nas relações humanas. Encontra-se, pois, a principal definição de McLuhan
(2012), “o meio é a mensagem”. O cenário e as modificações causadas pelo meio de
comunicação, ao qual todos estão envolvidos, trazem alterações tanto no estilo de vida
de cada como nos níveis de comunicação e de socialização.
A Teoria do Agendamento - agenda-setting - foca no jornalismo como um
"distribuidor de saberes". A conceituação surgiu com Walter Lippmann (1980), nos
anos 1940 e 1950, com a premissa de que "a notícia não é um espelho das condições
sociais, mas um relato de um aspecto que se impôs". No final dos anos 1960, a premissa
se consolida com Maxwell E. McCombs e Donald Shaw. A teoria do agendamento
apresenta a premissa de que os consumidores de notícias têm uma tendência a
considerar mais importantes os conteúdos veiculados na imprensa; assim, os meios de
comunicação "agendariam" nossas conversas. As mídias, pois, diz a todos sobre o que
falar, além de pautar nossas relações.
Dentro desse sentido, a influência dos Grupos de Comunicação Rede Brasil Sul
de Comunicação – RBS -, historicamente, é muito forte e presente junto aos cidadãos
gaúchos, através de seus vários veículos (televisão, rádio, jornal impresso e internet).
Tanto a visão de McLuhan quando à dos autores da Teoria do Agendamento ajudam a
identificar o posicionamento do Grupo RBS no imaginário e no grau de influência junto
à população gaúcha.

2.1. Histórico do Grupo RBS
O jornal Zero Hora (ZH) faz parte do maior Grupo de Comunicação do Sul do
Brasil - RBS. O ZH é o mais importante jornal do Rio Grande do Sul, editado em Porto
Alegre e com 17 cadernos, mais de 200 jornalistas, também presente nas redes sociais,
como Facebook e Twitter. O Zero Hora foi fundado em 4 de maio de 1964. No ano de
1996, a edição e produção do jornal passou a ser totalmente digital. E, em 2007, entrou
no ar o website ZeroHora.com, portal de notícias na Internet; cinco anos depois, o jornal
passou a cobrar pela versão digital do seu conteúdo impresso.
A publicação passou por uma grande reformulação de marca, editorial e gráfica
em 2014, quando completou 50 anos. O Grupo RBS tem uma grande estrutura física

editorial e financeira no campo das comunicações no Rio Grande do Sul. Enquadra-se,
no que Marcondes Filho (2000) apresenta como dois vieses básicos do jornalismo em
sua "quarta fase": o aumento na difusão da informação para a imprensa advinda das
empresas particulares e das empresas públicas; e a substituição do jornalista, enquanto
agente humano, pelas chamadas redes de comunicação.
Historicamente, existe um alinhamento do jornal Zero Hora ao Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, principalmente pela relação de dependência com os
investimentos em publicidade do poder público do Estado. No espectro ideológico,
embora não exista autodeclaração, o Grupo RBS sempre guardou maior proximidade
com partidos de centro e centro-direita conforme é possível identificar no editorial do
jornal e alguns de seus maiores colunistas, como Davi Coimbra, que explicita sua
contrariedade ao partido dos trabalhadores – PT.

3 A CRISE POLÍTICA NACIONAL E LOCAL E A ABORDAGEM MIDIÁTICA
LOCAL
Nos meses de junho e julho de 2013, período precedente às eleições no Brasil,
houve protestos por todo o Brasil, conhecido como jornadas de junho ou manifestações
pelos vinte centavos. Inicialmente voltados para contestar o aumento das tarifas de
ônibus nas capitais, as manifestações se estenderam por todo território nacional e foram
se ampliando em número e diversidade de bandeiras que de maneira geral cobravam dos
governos, mas sobretudo do governo federal, a melhoria nos serviços públicos,
questionavam os gastos com a Copa do mundo e logo recaíram sobre questões como
corrupção e questionamento à política formal. Sem pretender entrar em maiores análises
sobre o contexto, já analisado pela academia (SINGER, 2013; BRAGA, 2013), cabe
referir que as jornadas de julho abriram uma ‘janela de oportunidades’ para impressão
de visões de mundo muito distintas, sendo que a crescente tendência de centro e direita
pegaram carona na corrente deslanchada pela nova esquerda intuindo que havia ali uma
oportunidade para expressar um mal-estar difuso com a situação política do país
(SINGER, 2013).
A partir daí as críticas ao governo central e, sobretudo, à presidenta Dilma
Rousseff se intensificaram, de maneira que nem o pacote apelidado de ‘agenda
positiva’6 foi suficiente para pacificar as críticas. Seguiu-se a esses fatos as intensas
6

A agenda positiva foi um pacote de medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes. O
Congresso nacional votou uma série de concessões como ter tornado a corrupção como um crime

vaias sofridas na abertura da Copa do mundo e a queda de avaliação positiva do
governo da presidenta entre os eleitores com renda mais alta. Segundo Pesquisa
realizada pelo Datafolha a avaliação positiva do governo passou de 67% em março para
43% três meses depois. Aparentemente, o chamado do movimento passe livre, que se
dirigia, sobretudo, aos jovens proletários, caiu nos ouvidos irritados da classe média
(SINGER, 2013, p.5).
Após esses eventos, seguiu-se a acirrada eleição para presidente e, mais amena
ou menos notória, para governadores. O clima eleitoral em nível nacional foi marcado
pela exaltação sendo que as redes sociais atuaram como veículo de disseminação de
campanhas, mobilizações e até mesmo de ódio desvelado. Ao final do pleito, a
presidenta Dilma foi eleita por uma estreita margem de votos superiores ao seu
adversário Aécio Neves. Foram 51.65% dos votos (54.483,045) versus 48.35%
(50.993.533) de votos. Entretanto, apesar da vitória nas urnas, o clima político
continuou tumultuado sendo muitas vezes veiculado nas mídias alternativas e nos
círculos sociais - que as eleições não haviam acabado ali e que o país se preparasse para
um ‘terceiro turno’.
Com efeito, a eleição de um congresso bastante conservador7 sob a liderança de
Eduardo Cunha que se autodefiniu como ‘autônomo’ do governo em sua gestão de
presidência da casa, somado ao clima de animosidades que sucedeu as eleições e certo
decrescimento econômico com queda nos indicadores sociais, contribuiu que o país
imergisse em um contexto de profunda crise política.
Já no início de 2015, medidas foram tomadas pelo governo para acalmar os
‘ânimos das ruas’, sendo que a equipe econômica e os principais quadros do governo
federal foram substituídos para tentar acomodar o centro, especialmente o PMDB maior
partido de coalizão do governo. Porém as medidas adotadas pouco contribuíram para
amenizar o clima político e o sentimento compartilhado pela população - de crise. A
substituição de Guido Mantega por Joaquim Levy não contentou a classe média que foi

hediondo, arquivou a chamada PEC 37 que proibiria investigações pelo Ministério Público, e proibiu o
voto secreto em votações para cassar o mandato de legisladores acusados de irregularidades. Houve
também a revogação dos então recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país,
com a volta aos preços anteriores ao movimento.
7
Nessas eleição criou-se a chamada bancada BBB – Bancada da bala da Bíblia e do boi. Formada por
parlamentares ruralistas, evangélicos e defensores de propostas ligadas à segurança pública ‘ostensiva e
de autodefesa’, a chamada bancada BBB retroage no tempo fazendo propostas conservadoras e
atemporais para o momento republicano e democrático contemporâneo. Tal bancada foi uma das
responsáveis pelo afastamento definitivo, por processo de impeachment da então presidenta Dilma
Rousseff em 2016.

para as ruas em 2013 e votou contrariamente à presidenta eleita. Dessa forma, outros
manifestos e protestos começaram vir a público como os panelaços e marchas em
espaços públicos já mais organizados e com uma bandeira bem definida: a deposição da
presidenta e o encerramento do ciclo econômico-social iniciado pelo PT. Nesse contexto
que abarca o início até meados de 2015 e se estende até o final do ano, a mídia nacional
hegemônica, sobretudo televisiva cobre os eventos com destaque e certo teor crítico ao
contexto político vivido no país, não poupando a presidenta eleita e o partido da
situação quanto às responsabilidades pela ‘crise’. Isso é replicado pela mídia televisiva
local, a despeito da cena política estadual estar igualmente imersa em crise.
No que tange ao âmbito político regional, a eleição não foi marcada pela mesma
intensidade de conflitos que o âmbito nacional. Ao contrário, parecia haver certa inércia
entre os eleitores, até mesmo como um reflexo do processo desencadeado em nível
nacional, e uma oposição apriorística ao partido do governador da situação que se
recandidatara ao cargo. Mesmo assim, no início do pleito havia certa equivalência de
intenção de votos entre o mesmo e a principal opositora, Ana Amélia Lemos do PP que
liderava as pesquisas em agosto de 2014 com 39% de intenções de voto contra 30% de
Tarso Genro, segundo IBOPE. Entretanto, com as denúncias de corrupção envolvendo a
referida candidata (como funcionária pública fantasma sendo que era funcionária da
rede televisiva local), a mesma acabou perdendo confiança e prestígio entre os eleitores,
dando margem para o surgimento de uma personalidade pouco conhecida pela
população. José Ivo Sartori, político do interior do estado, com um discurso ameno e um
posicionamento de centro quase despolitizado, acabou se apresentando como uma
terceira via naquelas eleições.

Tal personalidade desconhecida pela maioria dos

gaúchos, porém com amplo apoio de setores da Serra Gaúcha onde governou como
prefeito (Caxias do Sul), iniciou a campanha com 7% de intenção de votos, segundo
IBOPE, e venceu as eleições no segundo turno com 61% dos votos contra 39% de Tarso
Genro.
Em que pese não ser o objetivo do paper fazer uma descrição, tampouco a
análise detalhada das eleições, cabe destacar alguns pontos centrais da mesma, pois
posteriormente isso se refletirá no governo eleito e na própria crise desencadeada no Rio
Grande do Sul.
Como referido, a candidatura de Sartori apresentou-se como uma terceira via
entre a polarização de Tarso do PT e Ana Amélia Lemos do PP e o crescimento nas
pesquisas foi algo vertiginoso até sua vitória. Desta forma, ao que tudo demonstrava nos

discursos e aparições do candidato em debates ou entrevistas havia certa falta de plano
ou estratégia clara para os anos de governo que estavam por vir. O que parecia haver era
uma agenda difusa de ideias pouco estruturadas. A grande aposta do marketing eleitoral
foi a imagem de ‘homem de bem’ de família tradicional do interior (o próprio usou a
imagem do gringo) que cultivava valores íntegros - sua mãe fez inúmeras aparições na
campanha. Desta maneira, quando inquirido por entrevistadores e mídias nas eleições
sobre seu plano, geralmente utilizava um discurso evasivo e genérico. Referiu nessas
ocasiões seu desejo de cortar gastos – ‘cortar aqui e ali’; defendeu a segurança como sua
grande bandeira, sem contudo, apresentar uma estratégia de como realizar este plano;
referia reiteradamente o jargão de ‘que faria o que fosse preciso ser feito’, sem
especificar o significado dessa sentença. E quanto ao ensino público e a valorização dos
profissionais da educação, chegou a referir em uma entrevista em uma das rádios locais
(gravada), que se os professores desejavam ‘piso’ (naquele caso referindo-se ao piso do
magistério implementado por Tarso quando Ministro da Educação) que procurassem no
Tumelero – rede de lojas de materiais de construção local. Tal declaração rendeu
críticas à postura do candidato, porém sem condições de tempo de fazer uma virada nas
urnas. Contribuiu para esse quadro eleitoral de crescimento e falta de exame crítico do
eleitorado quanto à Sartori, as críticas mencionadas à Tarso por ser do PT e estar
envolvido de alguma forma com o contexto nacional e à candidata Ana Amélia Lemos
já em franco declínio nas pesquisas eleitorais por conta das denúncias de corrupção.
Desta maneira, quando toma posse o governador Ivo Sartori do PMDB, inicia a
implementação de seu plano difuso8 de agenda política. Anuncia cortes de gastos em
inúmeras áreas e suspensão do pagamento de despesas deixadas por Tarso Genro, os
chamados "restos a pagar", por um período de seis meses; cancela nomeações e concursos
públicos. Em maio de 2015 inicia o parcelamento de salários dos servidores; dá o calote na
dívida da União e logo em seguida aumenta as alíquotas de ICMS de 17% para 18% que é
aplicada a operações e prestações de serviços sem alíquota específica. Já as alíquotas sobre
energia elétrica, álcool, gasolina e telefonia fixa e móvel sobem de 25% para 30%. O
aumento foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A implementação do aumento, contudo,
iniciou apenas em 2016.
Enfim a dimensão da crise que atingiu o estado também foi grande e relevante e
obviamente creditada pelo governador Ivo Sartori, às condições deixadas pelo seu antecessor
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Para mais sobre essa afirmação, ver em anexo o discurso de posse do governador

e à crise nacional. Entretanto, apesar de seu apelo ao passado como discurso amenizador da
crise, greves e mobilizações sociais iniciaram em 2015 na saúde e na educação se
estendendo por 2016 culminando na ocupação das escolas por melhores condições e
qualidade de ensino.
Diante deste cenário de dimensões importantes de crise nacional e local, cabe
analisar como as mesmas foram abordadas pela mídia impressa local. Reconhecendo o fato
de que a política e os governos locais estão mais próximos da vida cotidiana vivida pelos
cidadãos, haveria hipoteticamente, maior identificação entre os mesmos; maior inclinação à
participação política e exigência dos governantes (ALMOND E VERBA, 1989). Desta
forma, a política nacional (central) deveria cobrir pouco interesse da população e, sobretudo,
das mídias locais. Entretanto, não é isso que se observa.
Em uma primeira interpretação feita encima de nuvens de palavras processadas pelo
software Nvivo, que mede a frequência simples das palavras citadas nos textos selecionados,
percebe-se que a palavra ‘governos’ ganha destaque, aparecendo no centro da nuvem de
palavras e com o maior tamanho de fonte de letra. Isso pode nos permitir interpretar ser os
governos, sem especificação do nível governamental, o centro das preocupações de
reportagens do jornal. Seguido a essa palavra, a outra que toma destaque é ‘presidente’.
Nesse caso não há dúvida do peso político dado pelo Jornal ao chefe maior da nação. Não é
por acaso que essa palavra aparece como a segunda mais citada permitindo interpretar a
relação entre governo central e ‘presidente’. Esse dado é reforçado nas análises das capas
abaixo, que evidencia que (72%) delas aborda a crise política, sempre fazendo referência
ou priorizando a questão nacional, conforme aponta o quadro abaixo.

Figura 1. Nuvens de palavras

Desta maneira, contra-intuitivamente ao postulado trazido acima - sobre o papel e
peso da política local na vida dos cidadãos - percebe-se no caso brasileiro a valorização da
correlação histórica entre governo central e identificação política da população local,
ratificada pela maior mídia local de maneira notória. Voltando à história da construção do
Estado brasileiro e o funcionamento da federação temos pistas importantes das razões pelas
quais o ‘centro’ (União) foi se reforçando como principal polo irradiador da política
nacional. Seja pela construção das principais instituições e órgãos burocráticos como
mostramos; pelo recolhimento e concentração dos principais impostos; seja pela
implementação dos principais projetos que trouxeram e alguma maneira algum
desenvolvimento e aquisição de direitos sociais (educação, saúde, assistência), o centro e
logo seu chefe executivo maior ‘ o presidente’ se consolidou como principal artíficie da
política nacional no imaginário brasileiro. Conforme referiu Raimundo Faoro em ‘Os donos
do poder’, tira-se do capitalismo brasileiro o Estado e pouco ou nada sobrará (1957).
Dado esse perfil de relação entre Estado e sociedade e o papel do primeiro na
execução de questões relevantes à população (que vão da economia às políticas sociais), a
política nacional é sentida cotidianamente pela população local através da vida vivida e das
imagens e interpretações veiculadas pela mídia.
A análise das capas do jornal e da coluna semanal de nos leva a aprofundar esta
interpretação. Conforme já referido, para este paper, foram analisados 248 documentos
em formato PDF, considerando capas do jornal Zero Hora, assim como a coluna da
jornalista Rosane de Oliveira. Durante o período de um ano de janeiro a dezembro de

2015 foram analisadas as capas do jornal "Zero Hora" (Grupo RBS), especificamente
dos sábados, por se tratar de uma espécie de ‘resumo da semana’ que busca informar o
leitor trabalhador que porventura não consegue acessar diariamente o jornal. Este
recorte permitiu aos pesquisadores pontuar alguns aspectos relevantes.
A maioria das capas (72%) aborda a crise política priorizando a questão nacional
e deixando o cenário local/regional em segundo plano; houve de maneira geral um
objetivo claro de denotar que as dificuldades nacionais são a causa principal dos
problemas em todos os estados, como o Rio Grande do Sul. Temporalmente
encontramos as seguintes abordagens:
Em 13.02.2015, há o reforço da denúncia contra José Dirceu, nome forte do PT
outrora e também uma informação a respeito da queda do Produto Interno Bruto em
2015.
No dia 14.03.2015, há uma referência às manifestações pró-PT, no dia anterior, e
a perspectiva para aos grupos pró-impeachment, no dia seguinte. Não há nenhuma
citação à crise no estado gaúcho.
Um dos destaques é para a capa do dia 17 de março de 2015, em que há um
destaque para uma fala da então Presidente Dilma Rousseff, ao afirmar "Corrupção não
nasceu hoje", comentando as manifestações de rua do dia seguinte, por todo o país. Na
mesma data, há um destaque para a décima etapa da Operação "Lava-Jato", com
denúncias contra membros do PT e cinco prisões efetuadas. As dificuldades financeiras
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul não são citadas; Nesse mês aparece na
capa do jornal do dia 28 de março, uma ilustração de Dilma como Avatar e logo a
referência a crise econômica. Na chamada aparece ‘economia tem pior resultado em
cinco anos’ seguido de um gráfico ilustrando, conforme é possível ver abaixo. No
restante do mês de março seguem as capas destinadas a ilustrar o contexto político
nacional. São dados destaques aos cortes do governo federal e como podem impactar no
RS, por meio do FIES (31 de março).
Em abril é dada maior atenção pela capa do jornal à crise do estado, embora com
ênfase distinta a dada aos fatos ocorridos no governo federal. Conforme é possível ver
na figura abaixo, a referência à Sartori aparece na parte de baixo da capa do jornal.

Figuras 2, 3 e 4. Capas do Jornal Zero Hora (2015)

No mês de maio as notícias com maior ênfase na publicação semanal seguem
dando visibilidade para questões econômicas e relacionadas ao governo federal
majoritariamente. Diminuição no financiamento da casa própria, encolhimento do PIB,
corte de financiamentos em diferentes áreas anunciadas por Joaquim Levi (ilustrado por
uma tesoura bastante grande na capa e denuncias da operação Lava à Jato.Quanto ao
estado, aparece uma única capa anunciando o parcelamento de salários, novamente na
parte inferior do jornal.

Figuras 5 e 6. Capas do Jornal Zero Hora (2015)

No mês de junho há o destaque para os eventos da Lava jato, sobretudo ao caso de
investigação da Petrobrás e a relação com o PT. As capas são claramente chamativas
quanto a essa relação. O governo do RS é referenciado em julho quando Sartori anuncia
seu desejo de privatizar estatais do RS logo depois de uma capa semanal apontar a crise
financeira do estado.
Figuras 7, 8, 9 e 10. Capas do Jornal Zero Hora (2015)

Durante o mês de agosto e setembro, embora o jornal tenha dedicado uma capa
para mostrar a resistência da então presidenta Dilma às articulações pró-impeachment, o
destaque volta-se para a crise estadual. São três finais de semana dedicados a mostrar os
eventos como greves estaduais de diversas entidades inclusive da educação; novamente
o parcelamento dos salários em 3 vezes ao funcionalismo público e o pedido de
empréstimo pelo governador.
Em outubro novamente as atenções do jornal voltam-se para obordar a situação
econômica nacional e a relação da poítica nacional, sobretudo os problemas entre o PT e
PMDB base do governo. As capas ilustram a ênfase dada à situação econômica e aos
indicadores sobre queda de empregos e o PIB. Em novembro, a saíde de do PMDB do
governo demarcam o cenário da crise política nacional estampada no jornal seguindo-se
para dezembro em que as expectativas com impeachmente tomam destaque.
No dia 19 de dezembro de 2015, há uma citação ao fato de o Estado perder lugar
no “pelotão de elite” da economia brasileira, mostrando que a crise está se avolumando
nos municípios como consequência da crise nacional.
Quanto à análise dos conteúdos da coluna da Jornalista Rosane de Oliveira, cabe
salientar que, durante o período analisado, há muito mais referências à crise política nacional
do que às ações e equívocos do Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, como se
percebe nos exemplos abaixo.
Em 04 de fevereiro de 2015, a jornalista cita um “discurso genérico” do governador
gaúcho, ressaltando que ele perdeu “mais uma oportunidade de dizer a que veio”. Sartori, na
opinião da colunista, não “saiu da superfície”, ficando em generalidades ressaltando que a
situação das finanças públicas ainda não estaria no limite.

No dia 04.03.2016, faz-se uma identificação sobre a queda de arrecadação no Estado
do Rio Grande do Sul, com R$ 52 milhões abaixo do previsto. Segundo a colunista, ao avaliar
o início de governo, o Estado já estaria operando no vermelho.
No dia 05.03.2016, o foco são as críticas ao Presidente do Senador Federal, Renan
Calheiros (PMDB-AL). A jornalista usa, inclusive, a expressão “... pede para sair!”;
No dia 14.03.2016, há uma rara postura crítica da colunista ao ressaltar que o
governador José Ivo Sartori, então recém-empossado, teria de encarar os jornalistas e
uma plateia de empresários em uma reunião-almoço da Federasul. O foco é direcionado
para o cenário nacional;
No dia 16.03.2015, a colunista Rosane de Oliveira destacou as dificuldades da
presidente Dilma Rousseff no início do seu governo, alegando que "ela e o PT deveriam
ouvir as vozes das ruas". A "crise" no Rio Grande do Sul foi completamente omitida na
coluna da jornalista. Há uma breve referência às manifestações contra o Governo
Federal na cidade de Porto Alegre-RS;
Na edição de 08.10.2016, a jornalista citou uma reunião dos governadores do
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul – Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul), buscando apoio para resolver a crise econômica junto ao Governo
Federal.

Conclusões preliminares
Os dados analisados apontam para a forte ênfase dada pelo noticiário local ao
governo federal como grande desencadeador da crise política e econômica atual.
Ademais, o chefe do executivo federal, ou seja, a presidenta Dilma Rousseff, do PT,
aparece como protagonista da crise local vis a vis o governador gaúcho, José Ivo Sartori,
que assumiu o executivo estadual em janeiro de 2015. No campo da teoria da
comunicação, a perspectiva do agendamento apresenta a premissa de que os
consumidores de notícias têm uma tendência a considerar mais importantes os
conteúdos veiculados na imprensa do que propriamente uma análise mais profunda dos
fatos. No caso da crise político-econômica, o foco desenvolvido pelo Grupo RBS,
através do “Zero Hora”, sempre foi direcionado à crise nacional, às dificuldades do
Governo Dilma, “agendando” essa interpretação e minimizando as falhas do Governo
Sartori no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, com tal “agendamento”, pode ocorrer
a interpretação pela população de que a crise local é um reflexo da crise nacional, mais
do que resultado das escolhas políticas e das peculiaridades econômicas do estado.

Isso valida a hipótese inicial de trabalho dos autores sobre as distintas
abordagens das crises nacional e local pelo jornal ZH e o seu papel na ratificação da
imagem do governo federal ou do centro, como utilizamos nesse trabalho, como grande
artíficie da política nacional. Entretanto a maior capacidade de generalização e achados
depende do aprofundamento da pesquisa ainda em estágio inicial.
Como buscamos trazer neste trabalho, a federação brasileira, sobretudo a partir
da década de 1930, iniciou uma concentração de poder de decisão e implementação no
centro/União se constituindo como um dos principais atores das transformações
econômicas e sociais do país. Embora esse cenário buscou ser alterado em 1988, dado o
diagnóstico de excessiva centralização coadunada com o autoritarismo, a forma como se
deu a descentralização no Brasil tornando o município (muitas vezes sem capacidades
econômicas e estatais) ator de implementação de políticas sociais, a União como grande
formuladora e o estado com papeis residuais, não foi suficiente para reverter a marca do
federalismo brasileiro que pende para a centralização.
No contexto atual, sobretudo a partir de 2015, esse desequilíbrio material e
simbólico da federação brasileira se fez sentir quando do estouro da crise política e
econômica no país que foi abordada como ‘a grande crise’, se comparada à crise local,
pela empresa de mídia local. Como mostramos ainda que preliminarmente, tanto no
aspecto político, quanto no aspecto econômico, a crise nacional foi claramente
maximizada pelos veículos de comunicação, tanto os de circulação nacional, quando os
de circulação restrita ao Rio Grande do Sul, presente caso em análise.
Estas evidências não buscam ‘avaliar’ ou ‘qualificar’ como bom ou ruim tal
funcionamento da federação e o posicionamento do jornal, pelo contrário procura
apenas apontar o notório desequilíbrio de uma instituição que pretende garantir uma
distribuição de poder equânime entre as partes e como as mídias trabalham para reforçar
simbologias que possuem raízes históricas por meio do agendamento das informações.
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ANEXOS
Anexo 1
Discurso de posse do governador/Trechos que demonstram as saídas evasivas

‘Ousar, evoluir e inovar. Ter consciência do rumo que queremos para o Rio Grande. Chorar
menos, agir mais. Improvisar menos, planejar mais. Falar menos e fazer mais. Sem
vitimismo (sic), mas também sem bairrismo. Com orgulho do que somos, mas com
humildade para reconhecer nossas carências", afirmou o novo governador, em seu discurso
após assumir o cargo.
"O caminho do progresso é mais árduo, mais lutado, mais difícil. Exige um pacto com a
verdade, conciliação, compreensão. Fazer o que precisa ser feito. Uma frase que repeti
inúmeras vezes durante o período eleitoral. É preciso perceber o que deve ser mantido, o que
envelheceu e o que deve ser renovado", ponderou Sartori. "Eu não vim para rasgar a
História. O que eu quero, é recolher dela as melhores lições", disse.
‘ Nos próximos dias, vamos adotar as primeiras medidas concretas para começar a reverter a

crise pela frente. Serão medidas duras, difíceis, mas inadiáveis e fundamentais. Vamos fazer
isso com o espírito público, em respeito à população gaúcha, sempre priorizando os que mais
precisam", profere Sartori.

Anexo 2
Frequência de palavras /NVIVO
PALAVRA TAMANHO QUANTIDADE PERCENTUAL PALAVRAS SIMILARES
Governos
8
402
0,56%
Governo, Governos
Presidentes
11
316
0,44%
Presidente, Presidentes
Sartori
7
222
0,31%
Sartori
Estados
7
215
0,30%
Estado, Estados
Dilma
5
190
0,26%
Dilma, Dilmae
Deputados
9
188
0,26%
Deputado, Deputados
Governadores
12
170
0,24%
Governador, Governadores
Contas
6
162
0,23%
Conta, Contas
Políticas
9
157
0,22%
Política, Políticas
Secretários
11
120
0,17%
Secretário, Secretários
Piratini
8
75
0,10%
Piratini
Dinheiro
8
73
0,10%
Dinheiro
Tribunal
8
70
0,10%
Tribunal
Prefeitos
9
69
0,10%
Prefeito, Prefeitos
Crise
5
65
0,09%
Crise, Crises
Ministérios
11
62
0,09%
Ministério, Ministérios
Câmara
6
62
0,09%
Câmara, Câmaras
Fazenda
7
61
0,08%
Fazenda
Saúde
5
60
0,08%
Saúde
Rousseff
8
58
0,08%
Rousseff
Temer
5
57
0,08%
Temer
Pmdb
4
57
0,08%
Pmdb
Brasil
6
57
0,08%
Brasil
Petrobras
9
56
0,08%
Petrobras
Estadual
8
52
0,07%
Estadual
Lula
4
48
0,07%
Lula
Prefeituras
11
46
0,06%
Prefeitura, Prefeituras
Políticos
9
46
0,06%
Político, Políticos
Levy
4
35
0,05%
Levy
Corrupção
9
35
0,05%
Corrupção
Inflação
8
19
0,03%
Inflação

