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RESUMO 

 

No presente estudo, examina-se o engendramento entre jornalismo e fato histórico a 

partir da leitura dos modos de endereçamento da capa, reportagens e editorial 

publicizados no Jornal Zero Hora, referentes às comemorações de cinquenta anos da 

Campanha da Legalidade, entre os dias 21 e 25 de agosto de 2011. Tem-se como 

problema de pesquisa a seguinte questão norteadora: quais as estratégias discursivas 

construídas para produzir sentidos nas matérias jornalísticas publicizadas em ZH, 

referentes as comemorações dos 50 anos da Campanha da Legalidade? O intuito do 

trabalho é compreender e interpretar os sentidos produzidos neste objeto de estudo, 

a partir da observação qualitativa e análise dos modos de endereçamento. Como 

autores para o quadro teórico estudou-se Nelson Traquina, Patrick Charaudeau e 

Flávio Tavares, entre outros. Os resultados deste trabalho detalham as publicações 

de ZH, a respeito dos 50 anos da Campanha da Legalidade, e sinalizam o papel do 

jornalismo no entendimento do fato político e histórico. 

 

Palavras-chave: Jornalismo, Acontecimento, Discurso Midiático. 

 

ABSTRACT 

 

This study examines the gendering of journalism and historical fact from reading the 

addressing modes of the cover, news articles and editorial publicized in the newspaper 

Zero Hora, regarding the celebration of fifty years of the Campaign Legal, between 21 

and August 25, 2011. it has been as research problem the following question: what 

discursive strategies built to produce senses in matters publicized in ZH , concerning 

the commemoration of the 50th anniversary of the Campaign Legal? The work order 

is to interpret the meanings produced from the qualitative observation and analysis of 

addressing modes. As authors to the theoretical framework was studied Nelson 

Teasing, Patrick Charaudeau, Flávio Tavares, among others. These results detail the 

ZH publications, about the 50 years of the Campaign Legal and indicate the role of 

journalism in the understanding of the political and historical fact. 

 

Keywords: Journalism. Event. Media Discourse.  

 



8 
 

 

 

LISTA DE IMAGENS 

 

Figura 1 Capa do Jornal Zero Hora, 21 de agosto de 2011........................ 31 

Figura 2 Corpo 1ª Reportagem especial ZH ............................................... 34 

Figura 3 Corpo 1ª Reportagem especial ZH ............................................... 35 

Figura 4 Corpo 1ª Reportagem especial ZH ............................................... 36 

Figura 5 Corpo 1ª Reportagem especial ZH ............................................... 37 

Figura 6 Corpo 1ª Reportagem especial ZH ............................................... 38 

Figura 7 Corpo 2ª Reportagem especial ZH ............................................... 39 

Figura 8 Corpo 2ª Reportagem especial ZH ............................................... 40 

Figura 9 Corpo 3ª Reportagem especial ZH ............................................... 41 

Figura 10 Corpo 3ª Reportagem especial ZH ............................................... 42 

Figura 11 Corpo 4ª Reportagem especial ZH ............................................... 43 

Figura 12 Corpo 4ª Reportagem especial ZH ............................................... 44 

Figura 13 Corpo 5ª Reportagem especial ZH ............................................... 45 

Figura 14 Corpo 5ª Reportagem especial ZH ............................................... 46 

Figura 15 Editorial do jornal Zero Hora ......................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO  ........................................................................................................ 10 

1. PERSONAGENS E FATO POLÍTICOS................................................................. 12 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO ...................................................... 12 

1.2 RENÚNCIA JÂNIO QUADROS ............................................................... 13 

1.3 LEONEL DE MOURA BRIZOLA .............................................................. 14 

1.4 CAMPANHA DA LEGALIDADE ............................................................... 16 

2. FUNÇÕES DO DISCURSO MIDIÁTICO .............................................................. 19 

 2.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE ....................................................... 19 

2.2 DISCURSO MIDIATICO .......................................................................... 22 

3. PERCURSO METODOLÓGICO .......................................................................... 26 

3.1 ÂNGULO DE VISÃO ................................................................................ 26 

3.2 ANÁLISE DE DISCURSO ........................................................................ 28 

3.3 OBJETO EMPÍRICO ................................................................................ 28 

4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: A INTERPRETAÇÃO DOS SENTIDOS..30 

4.1 MANCHETE DA CAPA ........................................................................... 31 

4.1.1 Descrição da capa ..................................................................... 32 

4.1.2 Interpretação da capa ................................................................ 32 

4.2 REPORTAGEM ESPECIAL .................................................................... 33 

4.2.1 Passo Fundo recepcionou com foguetório ................................. 34 

4.2.2 Florianópolis combateu os legalistas ......................................... 39 

4.2.3 em Uruguaiana, a maior cisão nos quartéis gaúchos ................ 41 

4.2.4 O general que ficou sem escolha .............................................. 43 

4.2.5 25 de agosto, o início do levante ............................................... 45 

  4.2.6 Descrição ................................................................................... 46 

  4.2.7 Títulos ........................................................................................ 47 

4.3 EDITORIAL .............................................................................................. 50 

4.3.1 Unidos pela liberdade ................................................................ 52 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 56 

ANEXOS .................................................................................................................. 57 

 

 

INTRODUÇÃO 



10 
 

 

Este trabalho foi idealizado e construído a partir de uma motivação pessoal e 

profissional. Como motivação pessoal, o gosto e respeito pela história do Rio Grande 

do Sul, por suas origens e as tradições do gaúcho. Ainda, a admiração pela política, 

e a forma como ela pode mudar a vida das pessoas e da sociedade. Também está 

presente o gosto por saber como se deram os processos decisivos para um importante 

momento do país e a forma como os protagonistas da Campanha da Legalidade, em 

especial Leonel Brizola, utilizaram o rádio para mudar a história do Brasil. 

Com relação à motivação profissional, é decorrente da finalização do curso de 

jornalismo e do coroamento dos aportes teóricos relacionados à mídia. Ainda no 

campo profissional, a atuação que já desenvolvo no rádio, e que há treze anos me 

fascina e desperta desejo por aprender e evoluir, para então contribuir, por meio do 

meu trabalho, com o desenvolvimento da comunidade em que estou inserido. 

Este contexto foi determinante para a estrutura de uma pesquisa que conecta 

história, acontecimentos midiáticos, política e seus modos de endereçamento. 

Entendo-se o acontecimento como fundamental para a história do estado e da nação, 

bem como a relevância do discurso midiático utilizado como estratégia para engajar 

os gaúchos. Assim, o estudo se propõe a examinar como as comemorações dos 50 

anos da Campanha da Legalidade foram publicizadas no jornal Zero Hora. 

Neste contexto, o tema “Os 50 anos da Campanha da Legalidade: leituras dos 

modos de endereçamento do Jornal ZH” tem como problema de pesquisa a seguinte 

questão norteadora: quais foram os modos de endereçamento dos discursos 

jornalísticos publicizados no jornal ZH durante as comemorações dos cinquenta anos 

da campanha da legalidade? 

Decorrente desta indagação, o intuito foi entender, a partir dos modos de 

endereçamento, os sentidos e significados interpretados da cobertura jornalística das 

comemorações dos 50 anos da legalidade. Como objetivos específicos: a) descrever 

as matérias publicizadas no Jornal Zero na semana comemorativa aos 50 anos da 

legalidade, b) interpretar as estratégias usadas no material jornalístico analisado e 

analisar os efeitos de sentidos decorrentes destas estratégias. 

A proposta deste estudo justifica-se pelo papel formador de opinião que a mídia 

tem demonstrado nos últimos anos, em especial ao que se diz respeito ao campo da 

política. Também, estudar o modo como o jornalismo repercute os fatos históricos é 
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interessante para destacar seu papel como intérprete dos grandes acontecimentos 

mundiais, nacionais e locais.  

Como percurso metodológico optou-se pela análise de estratégias discursivas, 

a partir de entendimento de discursos sociais, suas funções e natureza. Do conjunto 

de material coletado, optou-se por estudar uma capa do jornal ZH, os títulos da série 

especial publicada pelo jornal e ainda um editorial. Este material faz parte de um 

conjunto de publicações jornalísticas publicadas entre os dias 21 e 25 de agosto de 

2011, em semana comemorativa ao aniversário de 50 anos da Campanha da 

Legalidade. 

   Os autores que embasaram a formação teórico metodológica foram Nelson 

Traquina, Patrick Charaudeau, Maurice Moullaud, Flávio Tavares, Cláudio Fachel, 

Camila Domingues, entre outros. 

   O trabalho foi estruturado a partir de capítulos assim organizados. Na 

Introdução, apresentam-se as motivações pessoais e profissionais, a problemática, os 

objetivos e a justificativa da pesquisa. No segundo capítulo, evidenciam-se os 

personagens que fazem parte deste acontecimento histórico, explica-se o cenário 

político e descreve-se o contexto da Campanha da Legalidade. No capítulo três, 

estuda-se a formação de um quadro teórico, estruturado sob os conceitos que 

explicam a categoria de acontecimento, os critérios de noticiabilidade e o discurso 

midiático. Já no quarto capítulo, explicita-se o percurso metodológico, a análise do 

discurso e, no capítulo cinco, as interpretações das matérias publicizadas no jornal 

Zero Hora.  Deste conjunto de reflexões, fazem-se considerações finais do trabalho, 

evidenciando o papel do Jornalismo como formador de opinião. 
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1. PERSONAGENS E FATOSS POLÍTICOS 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO  

 

A estrutura desta pesquisa baseia-se nas discursividades publicizadas no 

Jornal Zero Hora, referente às comemorações de 50 anos da Campanha da 

Legalidade. Este acontecimento tem seu contexto histórico e político brasileiro, 

ocorrido no ano de 1961. Trata-se de um período importante da política nacional, 

conhecido como a “Campanha da Legalidade”, que teve início com a renúncia do 

então presidente da República Jânio Quadros. Este fato foi desencadeador da 

Campanha da Legalidade, um movimento de resistência liderado pelo então 

governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. Desse modo, para 

compreender as manifestações de comemoração de 50 anos, é necessária a 

descrição histórica resumida deste momento. 

Concorriam à presidência do país os políticos Jânio Quadros, Henrique Lott e 

Ademar de Barros. Importante ressaltar que na época do fato histórico, a constituição 

brasileira previa que presidente e vice-presidente eram eleitos de forma independente, 

ou seja, poderiam pertencer a diferentes partidos e coligações. Sagraram-se 

vencedores do pleito o paulista Jânio Quadros, do PTN, no cargo de presidente, e 

João Goulart, gaúcho, eleito vice-presidente da república, pelo PTB (TAVARES, 

2012).  

Segundo Markun e Hamilton (2001), o mandato de Jânio foi cercado por 

episódios e incidentes que tumultuaram o país. Entre os episódios em destaque 

envolvendo as críticas sofridas pelo presidente, está a vinda ao Brasil de Ernesto Che 

Guevara. O guerrilheiro argentino esteve no Brasil e recebeu das mãos de Jânio a 

mais nobre honraria da república: Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. 

Contam os autores que Che Guevara, então com 33 anos, recebeu a condecoração, 

em uma cerimônia simples, presenciada apenas por fotógrafos e cinegrafistas. O 

suficiente para ser destaque na primeira página dos jornais da nação. A atitude do 

presidente gerou enorme desconforto entre os conservadores, que temiam a 

aproximação com o socialismo.  

Todavia, existiam problemas mais consistentes no governo de Jânio. Ao adotar 

uma política econômica austera e uma política externa independente, as lideranças 

que apoiavam o governo passam a ficar desconfortáveis, e o presidente começa a 
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perder o apoio institucional. A intensa inflação, o déficit na balança comercial e o 

crescimento da dívida externa, a restrição de crédito e o congelamento dos salários, 

desagradaram profundamente políticos que apoiavam o presidente, assim como 

alguns setores das Forças Armadas e outros segmentos sociais. “A aproximação 

brasileira de países tido como socialistas, entre elas a retomada de relações diplomáticas com 

a União Soviética, acirrou os ânimos por parte da oposição, e até por membros do governo”1. 

 

1.2 RENÚNCIA DE JÂNIO QUADROS 

 

  A manhã do dia 25 de agosto de 1961 conta uma das mais importantes 

páginas da história política do Brasil. Segundo Tavares (2001), a carta renúncia do 

presidente Jânio Quadros, enviada ao presidente da Câmara dos Deputados, foi uma 

atitude inesperada e intempestiva.  

  Conhecido por sua estratégia teatral de conquistar a atenção e confiança do 

povo, especula-se que a renúncia foi mais um dos atos espetaculares característicos 

do estilo de Jânio. A partir desta atitude, o presidente buscava causar uma grande 

comoção popular. Ainda, de acordo com Renato Cancian1 “o Congresso seria forçado 

a pedir seu retorno ao governo, o que lhe daria grandes poderes sobre o Legislativo. 

Não foi o que aconteceu, porém. A renúncia foi aceita e a população se manteve 

indiferente”. 

A renúncia do presidente Jânio Quadros surpreendeu o seu vice-presidente 

João Goulart. Conforme Tavares (2012, p. 17), ”Se Jango estivesse em Brasília no 

momento da renúncia, os dias seguintes não seriam tão dramáticos”. Mas o vice-

presidente da nação estava distante, em viagem para a China e a União Soviética, a 

mando do Jânio, e desta forma impedido de assumir imediatamente a presidência da 

República.  

Desta forma, seguiu-se o rito natural de sucessão em caso de vacância do 

cargo de presidente da República: o deputado Ranieri Mazzilli. presidente da Câmara 

dos deputados tomou posse, após o congresso reconhecer a carta renúncia de Jânio, 

ato que tornou o cargo vago.  

A cerimônia de posse foi acompanhada pelo ministro da Guerra, Odílio Denys, 

que ao chegar ao palácio, foi indagado pelos jornalistas, sobre o que pensava a 

                                                           
1 Disponível em: educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-janio-quadros-1961-mandato-
polemico-de-sete-meses.htm Acesso em 10 de abril de 2016. 
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respeito da posse de Jango, ele por sua vez respondeu que os motivos que o levaram 

até ali foram outra posse. Tal atitude já dava indícios e apontava para o que ele, junto 

dos ministros da Marinha e Aeronáutica arquitetavam (TAVARES, 2012). 

A partir de então, o movimento dos militares era com a intenção de evitar que 

o vice-presidente assumisse a cadeira de maior mandatário da nação, e mais, tinham 

interesse que Jango sequer pudesse voltar ao país.  

Um dos momentos mais importantes e determinantes deste acontecimento é o 

diálogo entre o deputado trabalhista Ruy Ramos e o ministro da Guerra. Sem qualquer 

rodeio, Denys deixa claro que “Jango não poderá assumir a presidência da república, 

e nem voltar ao Brasil” e completa sua frase com outra expressão ainda mais direta 

“... e se ele voltar, as forças armadas o prenderão” (TAVARES, 2012, p. 19). 

O deputado gaúcho, estarrecido, disse que poderia dar voz de prisão ao 

ministro da Guerra, por desrespeito à constituição. O ministro, por sua vez, disse ao 

deputado que também poderia prendê-lo, por desacato ao chefe do exército.  

Ao fim, ninguém prendeu ninguém, e o deputado gaúcho tornou a conversa de 

conhecimento do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola 

(TAVARES, 2012). 

   As consequências desta carta, bem como as atitudes tomadas pelos atores 

envolvidos no processo, são diretamente relacionadas com o nosso objeto de estudo, 

uma vez que temos um cenário em que há ruptura das atividades previstas na 

constituição brasileira, e o vice-presidente da república é impedido de assumir o cargo 

de presidente após a renúncia do presidente Jânio Quadros. 

 

1.3 LEONEL DE MOURA BRIZOLA 

 

O personagem mais importante da Campanha da Legalidade é o gaúcho 

Leonel de Moura Brizola. Nascido em 22 de janeiro de 1922, no povoado conhecido 

como Cruzinha, que então pertencia a Passo Fundo, e, em 1931, passa a ser território 

de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Brizola é o caçula dos cinco filhos dos 

camponeses José e Oniva. Seu nome originalmente era outro: foi batizado como 

Itagiba de Moura Brizola. Mas logo ele mesmo acabou adotando o nome Leonel. Certa 

vez em uma das brincadeiras com a irmã Francisca, - chamada de Quita por Brizola - 

o garoto empunhando uma espada de madeira disse “Eu sou Leonel!”.  Tratava-se de 

uma referência e uma homenagem a um dos mais importantes líderes dos maragatos 
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na Revolução de 1923, Leonel Rocha. Esse é considerado o primeiro ato político de 

Brizola.  Ainda bem garoto, em um passeio, mais uma vez com a irmã Quita, Brizola 

teria se indignado ao passar por uma escola pública com o prédio inacabado, ao que 

a irmã teria respondido: “Então estuda bastante, te forma engenheiro e te elege 

governador. Ai, tu arruma a escola”. Anos depois, o garoto chegava a capital dos 

gaúchos. 

Não demora muito e Brizola ingressa no curso de engenharia civil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição onde se formou em 1949. 

Começou a militância política aos 23 anos de idade, sendo um dos fundadores 

do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, em 

1946, ele já seria eleito deputado estadual, iniciando ali sua longa carreira política. Em 

1950, Brizola se casa com Neusa Goulart, irmã João Goulart. Até hoje é o único 

político que governou dois estados diferentes de federação. Foi ainda Deputado 

Estadual e Deputado Federal, além de prefeito de Porto Alegre. Por mais de uma 

oportunidade foi candidato a presidência da república, e também ocupou o cargo de 

vice, na chapa de encabeçada por Luís Inácio Lula da Silva, em 1998. Em 1964, 

Brizola ocupava o cargo de Deputado Federal pelo estado da Guanabara, posição que 

havia alçando em 1962, quando recebeu 269 mil votos. Número que lhe conferiu 

votação recorde para a época. Com o início da ditadura, Brizola se vê forçado a deixar 

o Brasil e busca exilio no Uruguai, onde permanece até 19792. 

Depois da apresentação do personagem principal deste estudo, é importante 

voltar ao período que marcou a campanha da legalidade, para que assim possamos 

entender como se deu a atuação de nosso protagonista. Brizola governava o Rio 

Grande do Sul, desde 31 de janeiro de 1959. O jovem governador exerceu a principal 

resistência, na tentativa de garantir que o vice-presidente, Jango - que também era 

seu cunhado - assumisse as funções depois da renúncia do então presidente Jânio 

Quadros3.  

 

O governador era visto pela direita conservadora como um infant terrible: Já 
no início de seu mandato, como um dos primeiros atos na posição de 
governador, promoveu a estatização dos serviços e instalações da gigante 
American Foreign and Power, o intocável polvo mundial da eletricidade. 
Atitude polemica que o tornou vilão e herói ao mesmo tempo. Visto por alguns 
como herói que com sua inovadora visão de independência e soberania 

                                                           
2 http://educacao.uol.com.br/biografias/leonel-brizola.htm  Acesso em:  10 de abril de 2016 
3  http://www.pdtrs.org.br/trabalhismo/18-nossa-historia/legalidade/63-brizola-foi-batizado-itagiba-mas-
virou-leonel-por-admiracao-as-revolucoes Acesso em:  10 de abril de 2016 

http://educacao.uol.com.br/biografias/leonel-brizola.htm
http://www.pdtrs.org.br/trabalhismo/18-nossa-historia/legalidade/63-brizola-foi-batizado-itagiba-mas-virou-leonel-por-admiracao-as-revolucoes
http://www.pdtrs.org.br/trabalhismo/18-nossa-historia/legalidade/63-brizola-foi-batizado-itagiba-mas-virou-leonel-por-admiracao-as-revolucoes
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nacional, ousava enfrentar o poder imperial da nova Roma do século XX. 
Percebido também como vilão e aventureiro que desafiava o poder do novo 
império e rompia a ordem estabelecida” (TAVARES, 2012. p. 15). 

 

A atuação de Brizola enquanto governador do Rio Grande do Sul ficou marcada 

por vários aspectos, nenhum deles maior do que sua contribuição para a educação. 

Segundo Felten3 durante o período que esteve à frente do estado, construiu 5.902 

escolas primárias, 278 escolas técnicas e mais 131 unidades para abrigar ginásios, 

colégios e escolas do curso Normal (para formação de professores primários). Ainda 

hoje, políticos dos mais diferentes partidos lembram-se do trabalho e do legado 

deixado per Leonel de Moura Brizola.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1.4 CAMPANHA DA LEGALIDADE 

 

O palácio Piratini, sede do governo gaúcho, foi palco de um dos momentos 

mais importantes da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Com a renúncia do 

então presidente Jânio Quadros, o vice-presidente deveria atender ao que diz a 

constituição e tomar posse dos poderes assegurados por lei. Todavia, conforme já 

abordado neste trabalho, o fato de estar em viagem tornou inviável a imediata tomada 

do poder por Jango. 

Depois de tomar conhecimento de ordens do ministro da Guerra, transmitidas 

por telefone, para que fosse evitado o retorno Jango, e por consequência seu direito 

de assumir a presidência, Brizola passa a se movimentar fortemente. O telefone ainda 

era distante da maioria das pessoas, pertencia às elites e não comunicava com o 

povo. Brizola acreditava que, no tocante dos afazeres políticos, o telefone era para os 

conluios secretos e as conspirações. O rádio era aberto, reunia as pessoas e ideias, 

fazia pensar e contribuía para a democracia. Os aparelhos portáteis e a pilha haviam 

acabado de aparecer, tornando o rádio ainda mais presente na vida das pessoas 

(TAVARES, 2012). 

Brizola passa a liderar no Rio Grande do Sul o movimento que ficou conhecido 

como Campanha da Legalidade. O governador ordena que os equipamentos da rádio 

Guaíba deixem o prédio da Caldas Júnior e sejam levados aos porões do Piratini.  

       

Responsável por colocar a cadeia da Legalidade no ar, o técnico de áudio 
Celso Costa, teve participação decisiva na instalação das linhas da Rádio 
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Guaíba nos porões do Palácio Piratini. Morador das cercanias do Executivo, 
Celso – que buscou que equipamento pessoal que mantinha em casa – 
redirecionou o som da rádio para a ilha da Pintada, e montou o aparato para 
os discursos do então governador Leonel Brizola (FACHEL; DOMINGUES, 
2011, p. 29). 

 

Em tom forte e determinado, Brizola afirmava: “Não vão dar um golpe pelo 

telefone”. Essa era uma das mais contundentes frases ditas pelo jovem governador 

gaúcho ao utilizar o rádio para mobilizar a população. Esta chamada foi divulgada pelo 

rádio e considerada determinante para o sucesso da Campanha da Legalidade4. 

Dos porões do Palácio Piratini, o jovem governador fala ao Rio Grande do Sul 

e convoca a população que saía às ruas e defenda a volta de João Goulart ao Brasil, 

garantindo a ele que assuma a presidência da república.   

Os dias foram passando e a campanha da legalidade ganhava força na capital 

e no interior do rio Grande do Sul. Fora do estado também existia repercussão acerca 

dos fatos que aconteciam no sul do Brasil (TAVARES, 2012). 

Pouco a pouco os discursos favoráveis à campanha da legalidade ganhavam 

força também força também além dos limites do Rio Grande do Sul. Em Santa 

Catarina, a Rádio Clube de Blumenau retransmitia as palavras de Brizola, já em 

Goiânia, os discursos inflamados do governador gaúcho eram divulgados pelas ondas 

da Rádio Brasil central, instalada no Palácio das Esmeraldas. No total, a rede da 

legalidade alcançou mais de cem emissoras de rádios em todo território nacional.  

A tensão aumentava a cada dia. O ministro da Guerra deu ordens para que a 

unidade instalada em Canoas bombardeasse o Palácio Piratini. Todavia, os militares, 

comandados por Machado Lopes, não atenderam este chamado e se colocaram 

contrários à medida determinada pelo ministro Odílio Denys, devido às graves 

consequências que se dariam em função desta manobra. Em especial pela grande 

concentração de pessoas que permaneciam em frente ao Palácio. 

 

Um dado que me impressionou foi que sempre tinha povo na frente do 
Palácio, principalmente no domingo, quando foi instalada a rede da 
Legalidade. Vamos dizer que existiam cinco mil pessoas quando o Brizola 
começou tudo, aquele famoso discurso na segunda feira, quando ele disse 
que o Palácio seria bombardeado. À medida que ele falou que o Palácio seria 
bombardeado, foi uma prova da politização e do engajamento do gaúcho nas 
lutas pela democracia. A praça se encheu. Ele terminou de falar e tinha e 
umas 50 mil pessoas na frente do Palácio (FACHEL; DOMINGUES, 2011. p. 
69). 

                                                           
4 https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/campanha-da-legalidade/ Acesso em: 20 de maio de 

2016. 

https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/campanha-da-legalidade/
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A partir deste episódio, Machado Lopes e os outros comandantes militares 

declararam seu apoio aos legalistas, e acabaram por ingressar na campanha. Ao todo 

foram doze dias de muita resistência e tensão. Período em que a Brigada Militar, 

orientada por Brizola, estava de prontidão, posicionada em frente ao Palácio Piratini 

para defender o governador gaúcho.  

Dias depois, no começo de setembro de 1961, a Emenda Constitucional Nº 4 

foi aprovada. Ela tratava sobre a mudança de regime de governo no Brasil, que 

deixava o presidencialismo, e começava ser administrado pelo parlamentarismo. A 

normativa em questão impedia que João Goulart tivesse plenos poderes, e estes 

estavam limitados aos de um chefe de estado, e não de governo. A partir desta 

decisão os militares aceitam que Jango ocupe o cargo de presidente da república, e 

então, ele tomou posse no cargo em 7 de setembro de 19615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Disponível em resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/campanha-da-legalidade/. Acesso em: 08 
de maio de 2016. 

https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/campanha-da-legalidade/
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2. ACONTECIMENTO/ NOTÍCIA E FUNÇÕES DO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 

2.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

      

A grande indagação para leitores do discurso midiático é entender o que faz 

um acontecimento qualquer ganhar o estatuto de notícia. Diariamente ocorrem no 

mundo centenas de eventos, bem como milhares de acontecimentos fazem 

aniversário. O porquê de alguns deles serem (re) lembrados pela mídia ou esquecidos 

faz parte de um conhecimento do que é acontecimento. Trabalhando este aspecto, no 

presente estudo, propõem-se a conhecer quais são as determinantes para que o 

fato/acontecimento seja marcado na história, ou se perca no esquecimento.  

Para entendermos melhor como ocorre esse caminho, é fundamental falarmos 

sobre critérios de noticiabilidade. Traquina (2005) nos conta que “o processo de 

produção da informação é concebido como uma série de escolhas, onde o fluxo de 

notícias tem que passar por diversos gates”. Isso quer dizer que depois de um fato 

acontecer, existe uma análise, feita pelo jornalista (gatekeeper), para que, a partir dos 

seus conhecimentos, ele possa definir se aquela é uma notícia que pode ser aceita 

por ele ou não.  

O autor ainda apresenta o estudo publicado em 1950, pelo pesquisador David 

Mannibg White, que trata sobre as rotinas de produção de um jornalista de meia idade, 

que atuava em jornal de porte médio no norte dos Estados Unidos. Seu nome é Mr. 

Gates, e para o estudo o jornalista anotou durante uma semana quais eram os motivos 

que o levavam a rejeitar ou aceitar uma notícia. O foco principal era para aquelas que 

acabaram sendo rejeitadas por ele, e acabaram não sendo divulgadas no jornal. 

Depois de analisar os motivos apresentados, White conclui que os fatores 

determinantes para a recusa, ou aceitação de uma notícia são subjetivos e arbitrários, 

isso por que acabam por levar em conta, e por isso depender dos juízos de valor feitos 

pelo jornalista, baseados no que o pesquisador chamou de “conjunto de experiências, 

atitudes e expectativas do gatekeeper”.  

Deste modo, é relevante citarmos a teoria de Schudson (1989) que reconhece 

como “ação pessoal”, as notícias e acontecimentos que são explicados e 

apresentados como um produto, a partir da ótica das pessoas e de suas intenções.  
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 Após os estudos apresentados, bem como suas definições, é possível afirmar 

que além das questões particulares de experiência e expectativas, por parte do 

jornalista, o indivíduo pode levar em consideração também aspectos globais e mais 

amplos para a tomada de decisão. 

Motta (2002) apresenta a conhecida e até hoje muito utilizada frase de Amus 

Cummings, ex-diretor do jornal New York Sun, segundo a qual “se um cachorro morde 

um homem não é notícia, mas se um homem morde um cachorro, é notícia”. A 

afirmação aplica critérios básicos de noticiabilidade, indicando anormalidade e 

excepcionalidade como valores notícia. Um acontecimento que está distante da 

normalidade, por consequência é notícia, tendo em vista a perplexidade das pessoas 

frente ao fato. Afinal, apresenta algo que é diferente da ordem natural das coisas e 

contraria normas.  

A partir destas premissas, podemos entender que para se tornar notícia, um 

fato deve representar uma ruptura com as ditas ordens naturais, um desvio de 

comportamento daquele que é esperado a partir do senso comum. No entanto, Motta 

segue seu texto afirmando que para que tenhamos uma notícia, além da 

excepcionalidade, existem outros critérios e atributos que podem e devem ser 

avaliados. Conforme Motta (2002, p. 308), para ser reconhecida como notícia, “o fato 

deve ter atualidade, proximidade, proeminência (da pessoa envolvida) impacto e 

significância” 

 

Mauro Wolf é, certamente, o autor que melhor sistematizou estes atributos 
dos fatos noticiáveis, utilizando o conceito de noticiabilidade para descrever 
a aptidão de um fato para tornar-se notícia. Segundo ele, a noticiabilidade é 
constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos 
para adquirirem a existência pública de notícia (MOTTA, 2002, p. 308). 

 

Verificamos até então, a partir dos estudos, que os critérios de noticiabilidade 

são bem claros, e capazes de nortear as decisões do jornalista, e por mais que se 

trate de uma avaliação subjetiva, é possível entender quais são os motivos que 

fizeram determinado fato se tornar notícia, ou cair no esquecimento. Todavia, além 

dos critérios citados até aqui, ao longo do trabalho, Motta (2002) apresenta uma 

avaliação específica sobre um outro critério de noticiabilidade: convidando o jornalista 

a ter uma postura de avaliação externa ao fato, para só depois tomar sua decisão de 

aceitar ou não aquele fato como notícia. O autor se refere aos fatos que mesmo não 

tendo passado pelo gate, ou seja, não tenham parecido relevantes sob a ótica do 
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jornalista, podem ser de interesse do público. Tais fatos ganham este status pela sua 

carga de humor, ou então pela sua demasiada potencialidade de emocionar as 

pessoas. São notícias que contam histórias, que independente do seu grau de 

noticiabilidade são capazes de entreter o leitor. Tem como característica narrativa um 

texto mais solto, característica peculiar que consegue atrair a atenção dos leitores, em 

especial por ser algo diferente do restante do jornal. 

O jornalista pode apostar nesse caso em um texto capaz de recontar uma 

história, dando um tom de interpretação e até mesmo de dramatização ao 

acontecimento. Não por acaso estas notícias têm a peculiaridade de serem 

relacionadas a eventos inusitados, extraordinários enquanto acontecimentos 

humanos ou humanizados. De forma geral, são situações que apresentam uma forma 

de romper com aquelas ditas padronizações conhecidas pela sociedade.  

Para entendermos melhor esse tipo de notícia, devemos entender melhor o 

conceito de ruptura ou transgressão social, pois a partir daí, poderemos ter mais 

condições de analisar e perceber como acontece a natureza destas notícias. Mesmo 

que a literatura de ciência política não seja capaz de traduzir estes, ao ponto que 

costuma tratar destes casos de transgressão ou ruptura como ato consciente, no 

ponto de vista do dissenso político. Visto que aborda estas questões sob a ótica de 

quem avalia levando em consideração a violação intencional das normas, para a partir 

deste ponto, e com base nessa premissa, romper com a ordem pública com finalidade 

de transformar o sistema. No entanto não se trata deste ponto, afinal, é a ruptura 

voluntária com a legalidade e/ou legitimidade que questionam o poder estabelecido.  

 

Ela é uma ruptura inconsciente, quase sempre involuntária, no nível 
individual, não coletivo. E uma transgressão não de ordem pública 
estabelecida, mas dos comportamentos e relações sociais esperados no nível 
individual. Infração por parte de indivíduos isolados, das relações que 
regulam e organizam o comportamento do homem, e estabelecem as 
condições da ordem social. Ou infração dos princípios éticos que definem as 
fronteiras da vida e da sociedade humana (MOTTA, 2002, p. 311). 

 

Após o estudo sobre fato e acontecimento, entendidos como eventos que 

podem ou não se tornar notícia, e passando pelo entendimento dos critérios de 

noticiabilidade que fazem do evento capaz de ser visto como notícia, é possível 

destacar a campanha da legalidade como um evento que se transformou em noticia 

por atender aos critérios jornalísticos, inclusive extrapolando os critérios ditos básicos, 
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e chegando ao ponto de contar uma história sob o ponto de vista da emoção e da 

repercussão que causava nas pessoas.  

 

2.2 DISCURSO MIDIÁTICO  

 

O discurso é o principal produto e o resultado final da mídia. No sentido de 

identificar, então, as discursividades publicizadas no jornal Zero Hora a respeito do 

aniversário de 50 anos da campanha da legalidade, entende-se que ele se encontra 

ancorado em condições de produção que resultam em significados.  

Segundo Rodrigues (2002) a tarefa de delimitar as funções e as fronteiras do 

discurso midiático são complexas, uma vez que circulam por todos os tipos de 

discursos, e infiltram-se em práticas discursivas. Entretanto, o autor sugere que o 

entendimento possa ser feito a partir da natureza do discurso e das funções do 

discurso midiático.   

A respeito da função do discurso midiático, é claro que ele se apresenta como 

determinante, e, desempenha papel fundamental e inequívoco para a 

homogeneização das sociedades modernas.   

Seu posicionamento estratégico tem como característica fundamental a 

composição de relação entre os diferentes atores e interesses em questão frente a 

uma mesma questão ou até mesmo a temas distintos. 

Quanto às estratégias de composição do discurso, o autor apresenta cinco 

como sendo as mais importantes funções: naturalização, reforço, compatibilização, 

exacerbação dos diferendos, visibilidade. Ele explica que a estratégia de naturalização 

é uma das principais estratégias utilizadas. Ela consiste em proporcionar uma 

naturalização do recorte arbitrário da multiplicidade de domínios de uma experiência. 

Ao ponto que o jornalista em seu discurso passa a se apropriar da dimensão que 

outras instituições detêm sobre o tema. Existe a partir daí uma construção legítima 

alicerçada historicamente com base nos corpos autorizados destas instituições.  

 

Essa função estratégica pressupõe uma determinada relação com a história, 
ou melhor dizendo, com a dimensão mnésica do discurso midiático. O 
entrelaçamento do esquecimento, resultante efemeridade dos seus 
enunciados, com seu retorno regular, sob a forma de retrospectivas e de 
citações, é um dos mecanismos fundamentais desta dimensão mnésica do 
discurso midiático (RODRIGUES, 2002, p. 225). 
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À medida que o discurso midiático tem continuidade, existe a possibilidade de 

se verificar por um lado a tentativa de levar o tema ao esquecimento, num efeito claro 

de arquivação e, de outro lado, no entanto, é percebida uma busca por alimentar o 

mecanismo de rememoração das formas. A alternância entre os dois pontos é um dos 

processos mais importantes de produção dos efeitos de habituação e naturalização.  

Outra estratégia utilizada é a de reforço, o autor explica que ela é capaz de ter 

importante papel estratégico, ao ponto que se propõe a reforçar a legitimidade das 

outras instituições, e assim garantir sua permeabilidade por todo tecido social. Esse 

modelo é resultado da projeção pública da sua simbólica, percebida como efeito de 

visibilidade que lhe é conferido, e desta forma, ajudando a mantê-las presentes no 

imaginário social.  

A terceira estratégia citada por Porto (2002) é utilizada em situações que as 

instituições envolvidas no caso estão em lados opostos, e apresentam ideias 

contraditórias, ou entram em competição. Ambas se utilizam de suas legitimidades 

para impor seus valores e suas normas aproveitando um determinado domínio de 

experiência. Neste caso, o discurso midiático é determinante para a compatibilização 

entre as pretensões legitimas contraditórias. Com este cenário, o papel do discurso 

midiático está em esvaziar os discursos em confronto. 

 

Os processos mais importantes que asseguram este processo de 
compatibilização consistem na elaboração de uma retórica destinada a 
esvaziar os discursos em confronto das formulações mais polêmicas, 
substituindo-as por enunciados formais com os quais os detentores legítimos 
das diferentes posições em confronto não podem deixar de concordar. É este 
processo de esvaziamento da conflitualidade nas sociedades modernas que 
confere ao discurso midiático a natureza exotérica que o torna apto a 
assegurar as funções de mediação (RODRIGUES, 2002, p. 226). 

 

      O autor cita como exemplo de manifestação atual desta estratégia os debates 

envolvendo as instituições religiosas, os embates políticos e também um assunto 

especifico envolvendo a medicina: o aborto.  

Importante que conheçamos também outro modelo utilizado para regular o 

discurso midiático; trata-se da estratégia de exacerbação dos diferendos. Neste caso 

se evidenciam as diferenças, tornando claras as posições em desacordo, 

oportunizando um debate em que o discurso midiático não se propõe a compatibilizar 

as posições, ao contrário, busca tornar cada vez mais evidentes as diferentes 

posições.  
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O último formato de discurso é o de visibilidade. Nele fica nítida a busca por dar 

visibilidade a outras instituições. Se vale de uma tentativa de dar visibilidade a 

questões da própria mídia, tornando claros e legítimos os seus discursos, criando 

desta forma uma credibilidade acerca do que é tratado por ela nas mais diferentes 

oportunidades e nos mais distintos casos.  

Ainda é importante destacar que o discurso midiático é capaz de garantir 

alterações consideráveis no regime de funcionamento e ordenamento das instituições 

seja acelerando, seja retardando o fluxo de seu funcionamento. Exemplo que pode 

ser considerado é a questão econômica, a qual por vezes pode ser aquecida ou 

desaquecida, efeito que pode ser percebido a partir das projeções midiáticas e das 

decisões editoriais que se deram em torno de cada uma das movimentações no 

cenário econômico. Já no que diz respeito à esfera política, é possível entender 

movimentações no momento em que o discurso midiático por vezes normaliza, e, 

outras vezes, acaba por revolucionar e aquecer a luta pela detenção do poder.  

É possível perceber função equivalente e bem semelhante na instituição militar, 

que é detentora natural e legítima do domínio dos valores de defesa coletiva. Exemplo 

também percebido na instituição religiosa, que por sua vez é detentora da legitimidade 

no domínio dos valores da salvação, e ainda na instituição médica, que carrega 

consigo a legitimidade dos valores de saúde. A Instituição escolar por sua vez leva 

consigo a legitimidade de deter os valores de educação. 

É bem possível perceber que mesmo que cada uma delas tenha suas rotinas, 

ritmos e processos, todos podem sofrer mutações, tendo seu funcionamento 

acelerado ou travado a partir da midiatização, que tem como consequência a projeção 

pública de seus discursos, bem como de suas intervenções.  

 

A análise das diferentes funções estratégicas que o discurso midiático 
desempenha permite, portanto, compreender não só as suas fronteiras, mas 
sobretudo a sua permeabilidade pelos outros discursos. Poderíamos dizer 
que a linha de demarcação do discurso midiático passa por sua natureza 
espetacular, pelo fato de nele virem refletir-se constantemente os discursos 
de outras instituições (RODRIGUES, 2002, p. 228). 

 

Rodrigues (2002) ainda explica que “a característica discursiva que distingue o 

discurso midiático das outras modalidades de discurso é a natureza especifica da sua 

relação enunciativa”, portanto, nos discursos que cotidianamente acontecem entre 

pessoas que estão frente a frente, em que estão presentes duas ou mais pessoas, é 

possível dizer que locutor e ouvinte se alternam nos papeis de destinador e 
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destinatário, em uma troca mútua e contínua de detenção da palavra. A principal 

diferença deste modelo para o discurso midiático é que o segundo é unilateral. O 

detentor da palavra, está na posição de dirigir a palavra a um público que não está 

presente no local em que o detentor da palavra está, o que impossibilita a réplica, pelo 

menos no exato momento e com a mesma visibilidade daquela exercida pela relação 

discursiva de mídia.  

 Naturalmente existem ainda outras modalidades em que podemos perceber o 

discurso em um modelo em que caracteriza a unilateralidade do enunciado. São os 

casos que citamos anteriormente, das instituições militar, política, religiosa, médica, 

nas quais o sujeito que detém a palavra carrega também o monopólio do saber, e 

deste modo acaba por disseminar suas ideias ao que teoricamente não detém o 

mesmo saber que ele. Existe, no entanto, algo que difere o público receptor deste 

discurso do público que recebe o discurso midiático. Nos casos em que as instituições 

acima citadas têm seus discursos unilaterais, quem os recebe são caracterizados por 

ter uma identidade relativamente fixa, sendo guerreiros, súditos, fiéis e pacientes. 

Fenômeno diferente ocorre com os receptores do discurso midiático, que tem por 

característica serem parte de um público dito indiferenciado.  

Outro exemplo de discurso unilateral é o literário, em que o autor também se 

dirige a um público indiferenciado e ausente, público este que não tem a possibilidade 

de lhe dirigir a palavra, seja para contrapor, seja para corroborar com as palavras do 

autor. A diferença é que, neste caso, existe entre destinador e destinatário uma 

relação personalizada, e ainda uma situação em que o leitor faz uma opção positiva, 

diferente do discurso midiático, em que o receptor não escolhe a natureza da relação 

interlocutora de que é destinatário.  

Neste caso, é possível perceber que a natureza do discurso unilateral da 

relação enunciativa é um bom critério para que seja possível distinguir aqueles que 

são discursos midiáticos, daqueles que são discursos de outra ordem.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1 ÂNGULO DE VISÃO  

 

Como percurso metodológico optou-se por uma pesquisa qualitativa, a qual 

se refere a algo que não pode ser mensurável. Nela, as percepções discursivas em 

vez de serem tabuladas, de forma a apresentar um resultado preciso, são retratadas 

por meio de interpretações, levando em conta aspectos relevantes que permitem uma 

visão mais ampla do cenário estudado. O pesquisador desenvolve conceitos, ideias e 

entendimentos a partir de categorizações encontradas nos textos avaliados. Ao invés 

de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos pré-concebidos, o 

pesquisador busca “desmontar” os textos para nas entrelinhas identificar os efeitos de 

significado sinalizados pelo discurso.  

Para isso, buscamos a técnica de análise de discurso.  A análise de discurso 

trabalha com o sentido, sendo o discurso heterogêneo marcado pela história e 

ideologia. Nesse sentido, pretendeu-se a partir desta técnica mostrar como o discurso 

funciona não tendo a pretensão de dizer o que é certo, porque isso não está em 

julgamento. A interpretação do discurso é um ‘gesto’, ou seja, é um ato no nível 

simbólico. A interpretação é o vestígio do possível.  

O trabalho buscou sistematizar as estratégias discursivas por meio do 

“desmonte” dos conteúdos publicizados no jornal Zero Hora entre os dias 21 e 26 de 

agosto do ano de 2011, referentes às comemorações de 50 anos da Campanha da 

Legalidade. 

Buscamos como aporte teórico os conceitos de discurso social e os efeitos 

produzidos pelos modos de endereçamento. Produzir sentidos está necessariamente 

ligado à questão social. Charaudeau (2007) entende que todo produto de cultura pode 

ser visto como um discurso social e encontra-se relacionado com outros, remetendo-

se tais discursos uns aos outros infinitamente, de modo a produzir e delimitar, dessa 

forma, os sentidos apresentados aos usuários. Este duplo enlace, do sentido no social 

e do social no sentido, só se pode desvelar quando se considera a produção de 

sentido como discursiva, explica o autor. Por isso, se o sentido está presente nos 

comportamentos sociais, se não existe uma organização material da sociedade, nem 

das instituições, nem das relações sociais sem que haja produção de sentido, é 

porque esta última “é o verdadeiro fundamento do que correntemente se chama de 
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‘representações sociais’” Para estudar os discursos sociais do ponto de vista dos 

modos de endereçamento, é preciso considerar, muito além das linguagens, as 

hipóteses gerais sobre a significação social e o funcionamento do objeto que se 

analisa. É importante reforçar a ideia de que só é possível estudar os atos 

comunicativos na relação com sua dimensão psicossocial. Para isso, é necessária 

uma teoria do discurso que leve em conta os sujeitos em interação que participam de 

forma ativa e interferem na construção discursiva (CHARAUDEAU, 1997). 

. 

 

3.2. ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE DISCURSO  

 

A análise das estratégias de discurso tem como base a análise de discurso. Ela 

é pertinente para este estudo porque entendemos que a interpretação de um discurso 

jornalístico, é enriquecida por uma compreensão do campo de forças em que ele se 

inscreve no que diz respeito ao social, político e cultural, ou seja, trata-se de um 

discurso social que produz significados a partir dos seus modos de endereçamento.  

A análise deste estudo é baseada em Patrick Charaudeau (2007), que entende 

que “todo acontecimento é sempre construído” ou seja, ele passa pelo trabalho de 

construção de sentidos percebidos pelos modos de endereçamento do mesmo. Isso 

significa entender que a interpretação de uma fala ou de um produto cultural. Nesse 

caso, os modos de endereçamento das matérias jornalísticas veiculadas nas 

comemorações de 50 anos Campanha da Legalidade, no jornal ZH, leva em 

consideração as relações semânticas produzidas por significado e significante.  

Especificamente nos discursos interpreta-se a estrutura dos artigos, que conformam 

as matérias, a integração dos diferentes tipos de matéria e os signos apresentados na 

construção de títulos e texto.  

Com relação ao contexto, busca-se compreender a partir do jogo de forças 

estabelecido entre poder político, econômico, cultural e social existente na época. Este 

conjunto de dados permite categorizar estratégias discursivas semânticas que 

sinalizem um significado para os enunciados estudados.   

Também Braga (2002, p. 227) reforça a ideia explicando que “pode-se 

considerar o lugar de uma fala como uma relação entre um elemento de uma estrutura 

e uma estrutura significativa da qual ela é componente”. 
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 Goldman (1971) avalia que o ato de compreensão de um fenômeno passa por 

descrever sua estrutura, para em seguida trazer à tona sua significação. Já explicar 

um fenômeno seria detalhar sua gênese, partindo do ponto de uma espécie de 

funcionalidade em surgimento, tudo a partir de um sujeito capaz de tornar possível 

todo este processo, ou seja, buscar pistas, marcas e sinais no “desmonte” de um texto 

com intuito de interpretar seus modos de endereçamento.  

 

 

3.3  OBJETO EMPÍRICO: JORNAL ZERO HORA 

 

Para a execução deste trabalho, utilizamos matérias publicadas no jornal Zero 

Hora, entre os dias 21 de agosto a 7 de setembro de 2011, referentes às 

comemorações de cinquenta anos da Campanha da Legalidade.  Entendendo que o 

texto está localizado em um dispositivo midiático, é importante conhecermos este 

jornal, que no site oficial do Grupo RBS se apresenta da seguinte forma:  

Zero Hora, também conhecido por ZH, é o maior jornal do Rio Grande do Sul. 

É editado em Porto Alegre e conta com 17 cadernos, mais de 200 jornalistas, uma 

sucursal em Brasília e mais de 100 colunistas.  

O jornal está presente nas redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram e 

Google +). Foi  fundado em 4 de maio de 1964. Sua antiga sede localizava-se na Rua 

Sete de Setembro, centro de Porto Alegre. Em 1969, foi inaugurada a sede na Avenida 

Ipiranga, no bairro Azenha. O edifício da Sete de Setembro passou a ser a sede do 

ZH Classificados e do Call Center. 

Houve importantes modificações no layout do jornal. Na década de 1970, o 

nome passou a ficar em um espaço quadrado. Em 1988 o jornal deixa de ter produção 

artesanal e esta passa a ser padrão. Em 1994, a marca Zero Hora passou a ter 

formato retangular, que permanece até hoje. 

Em 1996, a edição e produção do jornal passa a ser totalmente digital. Em 

2007, entrou no ar o website ZeroHora.com, que apresenta notícias atualizadas 24 

horas por dia e sete dias por semana. Em 2012, o jornal passou a cobrar pela versão 

digital do seu conteúdo impresso. O projeto segue uma tendência mundial de integrar 

a produção do conteúdo, independentemente da mídia em que é veiculado. 

Ao completar 50 anos, em maio de 2014, Zero Hora fez uma profunda 

reformulação editorial, gráfica e de marca. Tanto no papel quanto no online, em tablets 
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e nos celulares, as mudanças deram início a um ciclo de reposicionamento e 

transformação. Novos colunistas, cadernos reformulados, mudança de paleta de 

cores, tipografia, maior espaço para arte, ilustração e infografia, além de foco em 

vídeos complementam as mudanças do jornal. 

Com versão moderna, o site ganhou melhor organização da informação e da 

navegação, permitindo que conteúdos jornalísticos e espaços publicitários ganhem 

mais destaque. Além do novo site para web, o endereço passou a ser adaptável para 

navegação em celulares. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: A INTERPRETAÇÃO DOS SENTIDOS  

 

O trabalho interpretativo da pesquisa coletou todas as publicações ofertadas 

pelo jornal ZH de 21 à 25 de agosto de 2011, referentes ao aniversário de 50 anos da 

Campanha da Legalidade. Dentre este conjunto de material, selecionaram-se três 

rubricas editoriais, por considerar que são significativas do todo. São elas: a) A capa 

do Jornal e sua manchete, b) Os títulos da série especial de cinco reportagens e c) o 

editorial. 
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4.1 MANCHETE DE CAPA  

 

Figura 1 – Capa do jornal Zero Hora de 21 de agosto de 2011. 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011. 
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4.1.1 Descrição 

 

A capa do jornal Zero Hora de domingo, 21 de agosto de 2011, apresenta 

elementos visuais e textuais. Em sua chamada principal, a manchete “A FACE 

DESCONHECIDA DA LEGALIDADE”. Com uma foto de 1961, que retrata um dos 

momentos mais tensos da Campanha da Legalidade, dois brigadianos usando 

armamento pesado fazem a defesa do Palácio Piratini, que, conforme este estudo já 

mostrou em outro momento, poderia ser alvo de bombardeios. Ainda na capa, ao lado 

esquerdo, um selo é colocado e pode ser percebido como uma espécie de carimbo, 

que será reforçado ao longo da série de reportagens que vai até o dia 25 de agosto 

de 2011, portanto, ao longo de toda a série especial de reportagens que ZH publicou 

para lembrar o aniversário de cinquenta anos da Campanha da Legalidade.  

Ainda na chamada para a reportagem especial, um pequeno texto reforça o tom 

que ZH vai dar ao conteúdo da reportagem especial: “Um dos mais épicos capítulos 

da história gaúcha ganha novas luzes em série de reportagens de hoje a quinta-feira”. 

Outros assuntos também são chamados na capa, mas com menor destaque 

com relação ao agendamento feito para a série de reportagens sobre a Campanha da 

Legalidade. Entra as chamadas com menor destaque estão uma entrevista com o ex-

presidente do Internacional, Fernando Carvalho, e notícias sobre a temperatura no 

estado, ambas com fotos. Existem ainda outras chamadas bem menores, que sequer 

tem fotos.  

 

4.1.2 Interpretação da capa 

 

O discurso da capa jornalística apresenta estratégias que podem pressupor 

intencionalidades que são interpretadas neste trabalho a partir de categorias. 

a) Histórica  

Podemos perceber que a Campanha da Legalidade e sua contribuição para a 

construção da história do Rio Grande do Sul é reconhecida como fato relevante e 

significativo aos olhos de Zero Hora, pois dedica dois terços da capa de domingo, para 

um assunto que não é factual, acontecido há 50 anos, antes ainda do surgimento do 

jornal, mas que trouxe impactos políticos para o Estado e para o Pais. Na foto, 

percebe-se uma Porto Alegre bastante diferente dos dias atuais. Também é diferente 
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o uniforme utilizado pela Brigada Militar, que nesta imagem aparece de capacete, já 

com a tradicional estrela que simboliza a polícia do Rio Grande do Sul.  

b) Dúvida e conhecimento 

Sabemos que a dúvida é um dos elementos para produzir o conhecimento.  

Quando a chamada textual alerta para “a face desconhecida” da Legalidade o jornal 

se volta para um modo de organização o qual ele detém a ordem da informação, 

deixando ler nas entrelinhas que ele é que sabe a verdade sobre o processo histórico. 

Ou seja, cria expectativa no leitor de algo novo, desconhecido e oculto que, na leitura 

vai desvendar-se e apresentar novos fatos ou novas visões. Trata-se de uma 

estratégia que, por meio da dúvida do leitor e do conhecimento do jornal, produz um 

efeito e sentido de saber/saber. 

 

 

4.2 REPORTAGEM ESPECIAL 

 

Foram apresentadas cinco reportagens de domingo a quinta, dias 21 a 25 de 

agosto de 2011, numa sequência de relatos significativos. São elas: Revelações 

Sobre a Legalidade, Florianópolis Combateu os Legalistas, Em Uruguaiana a Maior 

Cisão Nos Quartéis Gaúchos, O General Que Ficou Sem Escolha, e, 25 de Agosto, o 

Início do Levante. Com uma abordagem que busca além dos fatos, contar um pouco 

de como as pessoas que viveram a Campanha da Legalidade entendem e relatam os 

acontecimentos que construíram esse importante episódio da história do Rio Grande 

do Sul e do Brasil.  

É salutar explicitar neste trabalho o significado que Rabaça e Barbosa (1998, 

p. 509) apresentam como definição de reportagem:  

 

(jn) 1. Conjunto das providências necessárias à confecção de uma notícia 
jornalística: cobertura, apuração, seleção dos dados, interpretação e 
tratamento, dentro de determinadas técnicas e requisitos de articulação do 
texto jornalístico informativo (v. redação). O processo de reportagem, que vai 
“desde a captação dos à redação”, segundo Juvenal Portella, envolve os 
trabalhos físico e mental necessários à sua existência. Considera-se incorreto 
designar reportagem como um tipo de notícia descritiva, mais apurada e 
ampla, acompanhada com documentação e testemunhos. Na verdade, esse 
tipo de notícia é resultado de uma reportagem, e não a reportagem em si. V. 
notícia, cobertura e apuração. 
2. Equipe de repórteres de um jornal, revista, cinejornal, emissoras de 
televisão e rádio etc.  
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4.2.1 Revelações sobre a Legalidade 

 

Figura 2 – Corpo 1ª Reportagem especial ZH  

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011. 
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Figura 3 – Corpo 1ª Reportagem especial ZH 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011. 
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Figura 4 – Corpo 1ª Reportagem especial ZH 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011. 
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Figura 5 – Corpo 1ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011. 
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Figura 6 – Corpo 1ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 21/08/2011 
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4.2.2 Florianópolis combateu os legalistas 

 

Figura 7 – Corpo 2ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 22/08/2011. 
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Figura 8 – Corpo 2ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 22/08/2011. 
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4.2.3 Em Uruguaiana, a maior cisão nos quartéis gaúchos 

  

Figura 9 – Corpo 3ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 23/08/2011. 
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Figura 10 – Corpo 3ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 23/08/2011. 
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4.2.4 O general que ficou sem escolha 

 

Figura 11 – Corpo 4ª Reportagem especial ZH 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 24/08/2011. 
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Figura 12 – Corpo 4ª Reportagem especial ZH 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 24/08/2011. 
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4.2.5 25 de agosto, o início do levante 

 

Figura 13 – Corpo 5ª Reportagem especial ZH 

 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 25 de agosto de 2011. 
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Figura 14 – Corpo 5ª Reportagem especial ZH 

 

Fonte: Jornal Zero Hora, 25/08/2011. 

 

4.2.6 Descrição 

 

Deste conjunto de reportagens, vamos analisar os títulos, entendendo que eles 

têm o papel da oferta discursiva.  Os cinco títulos são: Revelações Sobre a Legalidade, 
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Florianópolis Combateu os Legalistas, Em Uruguaiana a Maior Cisão Nos Quartéis 

Gaúchos, O General Que Ficou Sem Escolha, e, 25 de Agosto, o Início do Levante. 

 

5.2.7 Títulos 

 

Os títulos apresentam-se como textos de coesão, interpretação e agendamento 

do conteúdo de fenômenos sociais, que sugerem um convite para a leitura e uma 

proposta de entendimento do assunto abordado.  Uma das estratégias encontrada 

pelo jornalismo, no momento da edição dos títulos, é agregar outros elementos 

discursivos ao tema e assim dar conta de sua função de “contar o mundo”. 

 Assim, interpretar os títulos é dar detalhes não do clássico procedimento de 

objetividade dos jornais, mas do arranjo enunciativo a partir dos temas que são 

escolhidos para serem trabalhados. 

Segundo Rabaça e Barbosa (1998, p. 577), título é: 

 

(ed,jn) 1. Nome de um determinado livro, filme, jornal, revista, anúncio 
publicitário, peça teatral, programa de rádio ou tv, ou de qualquer texto 
literário, jornalístico ou científico, poema, música, desenho etc. Define, 
geralmente, o assunto ou teor da obra, e a distingue das demais. V. crédito, 
ficha técnica e cartela.  
2. Palavra ou frase, geralmente composta em corpo maior que o utilizado no 
texto, e situada com destaque no alto da notícia, artigo, seção, quadro etc., 
para indicar resumidamente o assunto da matéria e chamar a atenção do 
leitor para o texto. V. titulação, manchete, subtítulo, entretítulo e antetítulo. 

 

A reportagem que abre a série tem como título Revelações Sobre a 

Legalidade e conota que a apuração jornalística que se apresenta trará informações 

inéditas sobre a Campanha da Legalidade, ou ao menos uma nova abordagem acerca 

do tema de estudo deste trabalho. Ao inserir “revelações” no título, a edição se 

apodera de uma autoridade sobre o tema que vai se construindo no decorrer da 

semana com outros títulos com a mesma estratégia de pedagogia, ou seja, de saber 

conhecer o que realmente aconteceu naquela época histórica do Rio Grande do Sul. 

Os outros títulos ajudam a construir uma espécie de percurso geográfico, 

apresentando a topografia estratégica para avanço dos simpatizantes da campanha 

que lutava para que João Goulart assumisse o poder no lugar de Jânio, que renunciara 

em 25 de agosto de 1961. O primeiro título de apoio da primeira reportagem; “Passo 

Fundo recepcionou com foguetório”, já revela a aceitação da população da cidade 

pela Campanha. Quando diz “recepcionou com foguetório” sinaliza-se para uma 
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ampla aprovação, festa e comemoração pelas atitudes propostas pela Campanha da 

Legalidade.  

O título sugere que mesmo que, 50 anos depois, existiu aprovação em uma 

importante cidade gaúcha, localizada na mesma região da cidade natal de Brizola: 

Carazinho, ambas no norte do estado. Ainda na primeira reportagem, outro título de 

apoio é Marcelino Ramos Hospedou Tropas, é possível notar uma cidade que, a 

exemplo de Passo Fundo, também recebe com carinho e aceitação os adeptos da 

Campanha da Legalidade. Quando se lê a palavra “hospedou”, logo temos a 

impressão de uma recepção calorosa, manifestando que os legalistas eram bem 

vindos à cidade, e que o apoio a eles estava assegurado. E ao associar a palavra 

tropas, refere-se a um combate denotando um período belicoso da nossa história.  

Já no título da segunda reportagem da série; Florianópolis Combateu os 

Legalista; é possível notar reação oposta ao título da primeira reportagem. O título 

sugere que o estado vizinho estava em desacordo com a tropa que era liderada por 

Brizola. Destaque para a expressão “combateu os legalistas”. Mesmo que não 

tenha ocorrido um confronto físico, existia nitidamente um confronto de ideias, que 

tornava os estados vizinhos defensores de pontos de vista diferentes a respeito de 

como se posicionar frente a discussão que se ampliava pelo Brasil Inteiro. Porta 

Aviões Veio para Intimidar é o título de apoio da segunda reportagem da série, 

informa sobre a chegada a Florianópolis do Porta-Aviões Minas Gerais, e reforça que 

o território catarinense era contrário à Campanha da Legalidade, especialmente 

quando utiliza-se da palavra “intimidar”, ou seja, colocar medo, numa estratégia de 

tensão entre campos de ideias e lados políticos opostos. 

Passando a olhar para o terceiro título; Em Uruguaiana a Maior Cisão Nos 

Quartéis Gaúchos, podemos perceber novamente uma resistência à campanha da 

legalidade. Neste caso, de forma diferente de Santa Catarina, onde os combatentes 

eram todos contrários ao movimento, e diferente também da primeira reportagem, que 

apresentava adeptos da legalidade, neste terceiro trabalho, ZH nos apresenta uma 

cidade dividida, mais do que isso, unidades militares divididas. O título de apoio desta 

terceira reportagem, denominado O Tenente Encarregado de Prender, explica que 

um militar, neste caso o Tenente Carús, era o encarregado de prender colegas de 

farda, também conhecidos como “camaradas de farda”.  

Na quarta reportagem da série, o título O General que Ficou Sem Escolha 

trata de apresentar de que forma atuou o comandante do III Exército, João Machado 
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Lopes. No dia 28 de agosto de 1961 o general é protagonista no que é conhecido 

como dia D, na Campanha da Legalidade, dia em que mesmo em desacordo as 

ordens do Ministro da Guerra, Machado Lopes, se declara favorável ao movimento 

liderado por Brizola. Como título de apoio, na quarta reportagem, está “Se Houvesse 

Confronto, A Maioria Desertaria” demostra que alguns militares optariam por 

romper vínculos com as forças militares. Caso as ordens vindas de Brasília fossem 

executadas, poderia haver confronto entre militares do Exército, e integrantes da 

Brigada Militar, que na época foram chamados por Brizola para fazer a defesa do 

palácio do Piratini, e passaram a atuar como uma espécie de exército rio-grandense. 

E para evitar este confronto e derramamento de sangue, havia a sinalização de 

militares das forças armadas, dando conta de sua deserção.  

O último título da série de reportagens é 25 de Agosto, o Início do Levante, e 

apresenta o principal nome da Campanha da Legalidade: Leonel Brizola. Quando 

apresenta a frase “início do levante” se percebe a robustez de um movimento que 

logo se tornou muito forte em todo Brasil. A data 25 de agosto é também lembrada e 

citada, justamente por ser o dia da renúncia do então presidente da República Jânio 

Quadros. Conforme este trabalho já mostrou, foi a partir do discurso e convocação da 

população, que o movimento se tornou eficaz. 

Como título secundário, dando suporte à quinta reportagem da série, aparece 

O Guardião do Piratini, mostrando o então soldado da Brigada Militar, Manoel 

Francisco Rodrigues, que já figurou neste trabalho, quando apresentamos a capa de 

ZH no dia 21, quando do começo da série de reportagens. Ele era um dos 

responsáveis por fazer a guarda do Palácio Piratini.  
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4.3 EDITORIAL 

 

No fazer jornalístico existe uma preocupação de buscar-se a objetividade, a 

isenção, e o relato dos fatos como eles são, sem a possibilidade de interferência 

pessoal do jornalista nas reportagens. O espaço dedicado para a avaliação subjetiva 

do fenômeno social é o editorial, no qual a organização jornalística apresenta sua ideia 

e sua opinião sobre determinado assunto.  

No Dicionário de Comunicação, segundo Rabaça e Barbosa (1998, p. 227), 

editorial é:  

 

(jn) Texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem 
assinatura, referente a assuntos ou acontecimentos locais, nacionais ou 
internacionais de maior relevância. Define e expressa o ponto de vista do 
veículo ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista etc.) ou 
emissão (programa de televisão ou de rádio). O editorial apresenta, 
principalmente em sua forma impressa, para jornal, traços estilísticos 
peculiares.  

 

Na definição clássica de Fraser Bond, é “um ensaio curto embebido do senso 

de oportunidade”. “Seu primo literário mais próximo é o ensaio”, do qual difere em sua 

brevidade, por tratar “de um assunto pertinente só ao momento imediato”. No 

jornalismo moderno, a opinião expressa no editorial é “alguma coisa mais que a 

simples opinião do proprietário”, observa Juarez Bahia (1972).  

 

Salvo exceções de que ainda padece o jornalismo, a página editorial dos 
principais órgãos brasileiros consubstancia, por exemplo, o conjunto de 
opiniões de diretores e editorialistas – estes profissionais, identificados como 
a linha do jornal, escrevem e atuam com autonomia e independência, critério 
e responsabilidade, garantindo um conceito de opinião que busca dignificar o 
veículo (BAHIA, JUAREZ, 1972). 

 

O editorial pode aparecer em casos especiais, na primeira página do jornal (e 

alguns jornais têm isso como norma), mas na maioria dos casos aparece ao lado de 

outras matérias, em uma página interna predeterminada e habitual. A página editorial 

é nobre do jornal, no qual figuram, geralmente, além dos editoriais, colunas de notas 

e sueltos, cartas dos leitores, charges, artigos importantes e o expediente do jornal. 

“A página editorial tem um ‘estilo’ que acompanha as tendências do jornal, o próprio 

‘estilo’ do jornal. Este ‘estilo’ é equilibrado, denso ou leve, conforme a linha do veículo” 
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(BAHIA, 1972). Como exemplo, artigo, crônica, nota, suelto, notícia, reportagem, 

coluna, feature e seção. 

   Neste caso foi apresentado um editorial, no dia 21 de agosto de 2011, data 

que coincide com o início da série de reportagens A face desconhecida da legalidade 

e também da capa que apresenta em destaque o início das comemorações de 50 

anos do movimento liderado por Brizola; ambos já estudados neste trabalho. O 

editorial estudado é denominado Unidos pela liberdade, e foi publicado na página 14 

de Zero Hora.  
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5.3.1 Unidos Pela Liberdade 

 

Figura 15 – Editorial do jornal Zero Hora 

 

Fonte: Zero Hora, de 21 de agosto de 2011. 
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Este editorial está localizado na página 14 de ZH e apresenta-se além do texto, 

com a imagem de um homem envolto pelo brasão do Rio Grande do Sul. O 

entrecruzamento destas duas informações conota que Zero Hora evidencia um 

convite para que seus leitores estejam constantemente alertas as convicções de um 

estado livre, com possibilidade e direito de manifestação e opinião.  

Em seu desenrolar, o texto apresenta um chamamento a que estejamos em 

“constante vigilância” e continua explicando que o golpe militar só não aconteceu 

em 1961, graças ao movimento liderado por Brizola. O uso de constante vigilância é 

uma estratégia de politização do povo gaúcho, sinalizando que os movimentos 

políticos ´podem ser efêmeros e inconstantes.  

Em uma nova referência ao aniversário de cinquenta anos da Campanha da 

Legalidade, o editorial propõe uma reflexão sobre a forma como ainda hoje um 

episódio que chega a meio século consegue servir como exemplo para a reflexão 

acerca do que de fato é democracia, e como ela pode e deve ser exercitada: “O Brasil 

soberano, livre e democrático dos dias atuais deveria rever de quando em quando os 

apontamentos daquele episódio de agosto de 1961, para reforçar a sua convicção de 

que o preço da liberdade é mesmo a eterna vigilância”.  

O editorial é também responsável por fazer antessala para a série de 

reportagens que foi apresentada a partir da data de publicação do editorial. Neste 

documento, é possível perceber uma defesa dos motivos que se mostram 

responsáveis por garantir a veiculação do material especial produzido pelos jornalistas 

Dione Kunh e Nilson Mariano: “A face desconhecida da Legalidade, que a partir deste 

domingo lança novas luzes sobre episódios marcantes do movimento, possibilitando 

aos leitores um mergulho no passado e o conhecimento de depoimentos inéditos de 

protagonistas dos acontecimentos que deixaram o país paralisado há cinco décadas”.  

Entre os argumentos, como a passagem acima acaba de nos sugerir, é capaz 

de sinalizar a relevância do movimento para a história do país e também os possíveis 

casos de situações que seguem sem respostas, ou com processos ainda obscuros, e 

sem a clareza que se imagina necessária.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As leituras realizadas no conjunto de matérias publicizadas no jornal ZH entre 

os dias 21 e 25 de agosto de 2011, referentes aos 50 anos Campanha da Legalidade, 

apresentam diferentes angulações e ordens de visibilização, sinalizando uma série de 

pequenos elos que se encaixam e se complementam. A partir da nossa interpretação 

sinalizamos que a produção deste material revela uma intenção que pode ser ora 

implícita, ora explicita.  

É no jogo do explicito e implícito que os significados são interpretados, neste 

sentido, na finalização deste trabalho, é possível fazer alguns encaminhamentos:  

1) O discurso jornalístico funciona como um organizador e formador de ideias, 

possibilitando ao leitor uma visão mais apurada e consistente a respeito do 

assunto abordado. Os elementos que o jornalismo coloca à disposição do 

público são capazes de proporcionar ao leitor a construção de argumentações 

seja de crítica, seja de aceitação, entre outras posições possíveis, sobre a 

pauta, os personagens, e o cenário em questão.  

2) A relação entre o jornalismo e a política, é uma relação de dependência, haja 

vista que a história se reforça no ponto em que o jornalismo abastece as 

pessoas com a visibilidade que o fato ou acontecimento merece. No caso deste 

trabalho, a história está sendo recontada, sob o olhar de pessoas que viveram 

este importante momento político nacional. Importante ressaltar que mesmo 

cinquenta anos depois do fato/acontecimento, a importância histórica faz com 

que um episódio não factual seja capa do jornal de maior circulação no Rio 

Grande do Sul, e esta é outra forma de percebermos a relação de dependência 

entre política e jornalismo.  

3) Essas análises fazem parte de uma interpretação subjetiva, baseada no 

desmonte de um texto e na desconstrução de mensagens elaboradas para 

produzir efeitos de sentido. Analisando cada um dos materiais presentes neste 

trabalho, foi possível perceber estratégias claras de agendamento, a partir dos 

critérios de noticiabilidade, entendendo a relevância da pauta.   

4) As estratégias discursivas são captadas por meio de pistas e sinalizações das 

entrelinhas ditadas pelo produto jornalístico, que são possíveis a partir da sua 

relação de causa e dependência.  



55 
 

Por fim interpretamos, neste estudo, o papel dos jogos e as estratégias que 

sinalizam as relações entre a história, o acontecimento Campanha de Legalidade e 

seus personagens, e o jornalismo, por meio da linguagem. Dar conta deste mundo 

traduzindo e interpretando é enaltecer a importância do discurso jornalístico na 

sociedade em que vivemos.  
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ANEXOS 

  

CARTA RENÚNCIA JÂNIO QUADROS 

 

“Fui vencido pela reação e assim deixo o govêrno. Nestes sete meses cumpri 

o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem 

prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta 

nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única 

que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu 

generoso povo.  

Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nêsse sonho, a corrupção, a 

mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições 

de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças 

terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de 

colaboração.  

Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranqüilidade, ora quebradas, 

indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a 

própria paz pública.  

Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os 

estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha 

vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia.  

Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros 

que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do govêrno e, de forma especial, 

às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em todos os instantes, proclamo nesta 

oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da 

estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um.  

Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim 

seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao 

meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de 

servir nossa pátria.”  

Brasília, 25 de agosto de 1961.                                                Jânio Quadros”

 (MUNIZ, 2009) 
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Outros conteúdos sobre a Campanha da legalidade publicados em ZH. 
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