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RESUMO 

 

O presente trabalho justapõe história e comunicação em um estudo sobre a cobertura do jornal A 
Razão na eleição e cassação de Paulo Lauda e Adelmo Genro em Santa Maria no ano de 1964. 
Para chegar a um resultado, é feita uma contextualização da política do país na época, as causas 
que levaram ao golpe militar, como ocorreu o golpe e pincela-se alguns momentos marcantes 
deste período, como as criações dos Atos Inconstitucionais, perseguições e censura. Também 
situa-se Santa Maria no contexto político vigente na época, até a cassação dos governadores 
municipais. O trabalho com os elementos da análise do discurso do jornal é embasado nas teorias 
de Eni Orlandi e Bethânia Mariani, que trazem conceitos a respeito do discurso do político e 
sobre o político e ainda do discurso existente no silêncio. Com a análise dos jornais, chega-se a 
uma possível conclusão de como era feita a cobertura política na cidade na década de 60, tendo 
como exemplo de caso a eleição de 1963 e o governo vigente na cidade entre janeiro e maio de 
1964. A pesquisa é de caráter comunicacional, porém paralelamente pode cobrir uma lacuna na 
história contemporânea da cidade, ainda desconhecida por muitos. 
 

Palavras-chave: Ditadura militar, Jornalismo Político, Análise de Discurso. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present piece of work juxtaposes history and communication in a research about the 
newspaper A Razão coverage of the election and annulment of Paulo Lauda and Adelmo Genro, 
in Santa Maria in 1964. To reach a result, a political contextualization is made, the causes that led 
to the military coup, how the coup occurred and some key moments of the period are highlighted, 
like the creation of the Inconstitutional Acts, persecutions and censorship. Santa Maria is also 
located in the current political context, until the annulment of the municipal governors. The work 
with elements of the speech analysis of the newspaper is based on theories by Eni Orlandi and 
Bethânia Mariani, that bring concepts about the political speech and the politicians and also the 
speech existent in the silence. With the analysis of the newspapers, a possible conclusion is 
reached of how the political coverage was done in the city, in the 60s, having as a case example 
the election of 1963 and the current government in the city between January and May of 1964. 
The research has a communicational character, although it can also fill a gap in the city’s 
contemporary history, still unknown to many. 
 

Keywords: Military Dictatorship, Political Journalism, Discourse Analys 
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1  INTRODUÇÃO 

 
No ano de 1963, ocorreram em Santa Maria as eleições municipais, sendo eleitos os 

candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro: Paulo Devanier Lauda e Adelmo Simas Genro, para 

prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Lauda era médico, de família conhecida na cidade por 

ser filho de um ferroviário. Esta característica era marcante, pois a Estação Férrea de Santa Maria 

era o ponto de entroncamento de estradas de diversos lugares do estado, incluindo a ligação do 

Porto de Rio Grande a São Paulo, o que evidenciava o grande número de trabalhadores, os quais 

eram muito organizados em sindicatos e associações. Por sua vez, Genro, oriundo de Santiago, 

cidade da região oeste do estado do Rio Grande do Sul, era professor da rede estadual de ensino. 

Ambos assumiram a Prefeitura Municipal em janeiro de 1964, e governaram até maio do mesmo 

ano. Saíram do Poder Executivo Municipal, por terem seus mandatos cassados e perderem seus 

direitos políticos por dez anos, em decorrência da ditadura militar que regia o país.  

Naquela época, a cidade possuía um jornal de circulação diária que, junto com as rádios, 

era responsável pela propagação das notícias de Santa Maria. Eis que daí surgem os 

questionamentos que fomentaram esta pesquisa: Qual a forma que o jornal noticiava os fatos 

ligados a Lauda e Genro? Qual a importância dada às notícias a respeito da cassação do mandato 

de ambos? Como era o discurso do jornal A Razão na eleição e cassação dos atores políticos em 

questão? 

 É objetivo de este trabalho preencher uma lacuna pouco difundida nos estudos da história 

de Santa Maria, reconstruindo-a através do ponto de vista comunicacional. Também pretende-se  

identificar a forma discursiva utilizada pelo jornal A Razão na época em questão, além de 

documentar fato de tamanha importância para a cidade, uma vez que o golpe militar ocorrido em 

1964, começou a ser planejado nesta cidade, conforme afirmou o seu precursor, General Olympio 

Mourão Filho, em entrevista concedida a uma rádio carioca, em 2 de abril de 1964, e 

recentemente publicada numa coleção especial da revista Caros Amigos1. 

 Para tal feito, um primeiro capítulo deste trabalho é dedicado à contextualização histórica, 

dividindo-se em história do Brasil, onde serão explicitados os fatos que antecederam o golpe 

militar, a partir de 1945. Data esta que marca o fim de uma ditadura, chamada “Estado Novo”. A 

                                                 
1 COLEÇÕES CAROS AMIGOS. São Paulo: Caros Amigos Editora, fascículo 1, nov.2007. 
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partir daí, o surgimento de partidos políticos, o suicídio de um presidente, a ameaça comunista – 

tão temida pelos militares –, uma renúncia na presidência e um Trabalhista no Executivo – que 

tinha como planos as reformas de base no país –, foram alguns dos fatos que antecederam e, 

visivelmente, causaram o golpe militar em março de 1964. Neste capítulo também será 

apresentado o panorama político e histórico de Santa Maria e os personagens que passaram pelo 

poder Executivo Municipal, os partidos políticos existentes e a concorrência entre eles, a 

campanha de Paulo Lauda e Adelmo Genro, assim como sua eleição e fatos marcantes do 

governo de ambos, como o próprio golpe militar, até a cassação em maio de 1964. E num terceiro 

momento, aborda-se a mídia da cidade, dos Diários Associados e do jornal A Razão. 

 No segundo capítulo, explica-se os métodos utilizados para a execução da pesquisa. 

Métodos esses, baseados nos estudos de Bethânia Mariani, que adotou como teoria o discurso do 

político e sobre o político, diferenciando um do outro. Os mesmos foram utilizados pela autora 

para falar do discurso dos jornais sobre o Partido Comunista no Brasil. Complementando esta 

primeira teoria, utiliza-se a teoria do silenciamento, desenvolvida por Eni Orlandi. 

 A proposta de análise do discurso do jornal A Razão figura num terceiro capítulo, onde 

são aplicadas as teorias expostas anteriormente a partir da itemização produzida no princípio da 

execução da pesquisa. Por último, as considerações finais apresentam os resultados obtidos 

durante o período do trabalho. 
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2  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E MIDIÁTICA 

 

2.1  PANORAMA HISTÓRICO- POLÍTICO NO BRASIL 

2.1.1  O que antecedeu 31 de março de 1964 

 

No ano de 1945, o Brasil se libertava do Estado Novo, período político que iniciou em 

1937, após Getúlio Vargas anunciar através do rádio, um golpe político e instituir a ditadura no 

Brasil. Nesse regime, foram extintos os partidos políticos, criado o Departamento de Imprensa e 

Propaganda – a fim de censurar meios de comunicação – e aprovada a Consolidação das Leis do 

Trabalho, entre outros decretos.  

A partir de princípios de 1945 inicia-se no Brasil o processo de desmantelamento do 
Estado Novo. É uma combinação de fatores internos e externos que acelera a 
democratização. Os fatores externos são derivados da nova conjuntura internacional 
aberta com a proximidade da derrota do nazi-facismo, que tornam cada vez mais 
inviável a sobrevivência de um regime ditatorial no Brasil. Internamente, a partir de 
1942, ocorre um reagrupamento de oposições ao regime, representando um leque que vai 
desde setores das oligarquias regionais prejudicados pela Revolução de 1930, passando 
por uma oposição burguesa liberal até setores da esquerda democrática e o próprio 
Partido Comunista, que se reagrupava na clandestinidade. (BODEA, 1992, p.14) 

 

A Lei Agamenon foi decretada em 28 de maio de 1945, organizando o código eleitoral e 

permitindo a criação de partidos políticos para disputarem a eleição de dezembro de 1945. 

Unindo os setores oligárquicos, representantes da burguesia liberal urbana e membros da 

esquerda não-comunista, formou-se a União Democrática Nacional – UDN. Em oposição, os 

favoráveis a Vargas, criam o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, voltado ao operariado. O 

Partido Comunista se manteve organizado desde sua criação, em 1922 – mesmo nos períodos em 

que fora proibido e teve de se manter na clandestinidade – permanecia representando a extrema 

esquerda do Brasil. Outros partidos foram sendo formados, simultaneamente, como o Partido 

Democrata Cristão (PDC), Partido Social Democrático (PSD), entre outros. Logo, o Partido 

Comunista voltou à ilegalidade, como explica Bodea (1992:16): “A eclosão da Guerra Fria fez 

com que o PCB fosse novamente proibido, em 1947, já no governo Dutra. A partir daí, é provável 

que uma boa parte de sua votação, no meio operário, tenha se encaminhado para o PTB”. O fim 

do Estado Novo se deu com o afastamento de Vargas do poder Executivo nacional em 29 de 

outubro de 1945. Em 1950, ele volta ao poder, após ser eleito, e os Trabalhistas ganharam maior 

notoriedade, por ser o partido do governo. 
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Ainda em 1954, o presidente Getúlio Vargas suicidou-se, assumindo o poder Executivo 

nacional, o então vice, Café Filho, do Partido Social Progressista – PSP. No ano seguinte, Café 

Filho afastou-se do seu cargo, por problemas de saúde, assumindo a presidência da República, o 

presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Após um movimento militar, este foi afastado 

do cargo, que foi ocupado por Nereu Ramos até Juscelino Kubitschek ser eleito e assumir a 

presidência do Brasil em 1956.  

A era Kubitschek, chamada por alguns autores de Anos Dourados, foi marcada pelo 

desenvolvimento do país: ampliação dos meios de comunicação, construção de Brasília e 

urbanização do país, quando a população do campo passou a morar nas cidades. Em 

contrapartida, é neste período que começa o endividamento externo junto aos bancos e órgãos 

internacionais. JK adquiriu empréstimo junto ao FMI e abriu a economia brasileira ao capital 

estrangeiro. 

Em 1960, ocorreram as eleições presidenciais e Jânio Quadros, representante da coligação 

PDC / UDN, se elegeu presidente e João Goulart, do PTB, vice. As medidas consideradas 

revolucionárias para a época, como a condecoração de Ernesto Che Guevara, um dos líderes da 

Revolução Cubana, causou a ira dos seus companheiros de partido, principalmente por ele fazer 

parte de um partido conservador. Após ser acusado de golpe, Jânio renunciou ao cargo em 25 de 

agosto de 1961. Por lei, o vice-presidente João Goulart automaticamente assumiria, porém “a 

posse ficou em suspenso, diante da iniciativa de setores militares que viam nele a encarnação da 

república sindicalista e brecha por onde os comunistas chegariam ao poder.” (FAUSTO, 2002, p. 

243). Além do mais, neste dia, Goulart estava em viagem à China, um país comunista. O retorno 

do mesmo ao Brasil foi proibido pelos ministros militares, que alegavam ser uma questão de 

segurança nacional.  

Surgiram manifestações a favor e contra tal proibição e, como medida intermediária, o 

Congresso alterou o regime, de presidencialista à parlamentarista: João Goulart se tornava chefe 

de Estado, com menos poderes que um presidente. Era previsto um plebiscito em 1965, no qual o 

povo escolheria a forma de governo do Brasil. Porém, tanto direita quanto esquerda não 

acreditavam que o parlamentarismo seria uma boa opção por tanto tempo, decidiu-se fazer o 

plebiscito em janeiro de 1963.  

O sistema presidencialista foi escolhido com grande vantagem sobre o parlamentarismo e 

João Goulart assumia como presidente do Brasil. O seu governo (24/01/1963 - 01/04/1964) era 
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caracterizado como populista e tinha como metas a reforma agrária e urbana, direito de voto aos 

analfabetos e aos sargentos e seus inferiores nas Forças Armadas e interseção do Estado na 

economia: “Era uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as profundas desigualdades 

sociais do país, a partir da ação do Estado”. (FAUSTO, 2002, p. 246) 

Enquanto isso, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) era ilegal, o que causou crescimento 

ao PTB, partido de João Goulart, que recebia os votos dos comunistas. (FAUSTO, 2002, p.248) 

A oposição era composta pela União Democrática Nacional (UDN) e Partido Social Democrático 

(PSD). Uma série de fatores, como o aumento do número de greves, a sede dos militares em 

combater o comunismo e as medidas radicais tomadas pelo governo, foram algumas das causas 

que contribuíram para deteriorar a situação política do país: 

À medida que o que o governo Goulart se radicalizava e se instabilizava firmava-se nos 
círculos associados da ESG-IPES-IBAD2 a convicção de que só um movimento armado 
poria fim à anarquia populista, contendo o avanço do comunismo. (FAUSTO, 2002, 
p.249) 

 
Em 13 de março de 1964, o presidente discursou em um comício no Rio de Janeiro, 

anunciando, então, reformas e previsão de decretos para a execução das mesmas. Dentre elas, 

destacavam-se reforma agrária e urbana. Isso não agradou aos conservadores e militares, que 

consideraram tais idéias como indícios de implantação do comunismo no Brasil. Para piorar a 

situação, alguns dias após, houve uma manifestação de membros da Igreja Católica, em São 

Paulo, apoiando um possível golpe de tomada do poder e uma revolta dentro da Marinha, tida 

como quebra de hierarquia. O ministro da Marinha demitiu-se e o novo ministro, indicado por 

Jango, proclamou que ninguém seria punido. 

O Brasil vivia um momento econômico favorável, com modernização nos setores 

automobilístico, de comunicações, entre outros. Entretanto, o momento se devia a empréstimos 

adquiridos, com capital vindo dos Estados Unidos. Isso fazia com que o país tivesse uma 

cumplicidade para com a política americana, incompatível com o governo populista que vigorava 

no Brasil desde o fim do Estado Novo:  

o governo de Goulart promovera uma série de restrições aos investimentos 
multinacionais, configuradas, entre outras medidas, numa severa política de controle das 
remessas de lucros, de pagamentos de royalties e de transferências de tecnologia, assim 
como em legislação antitruste e em negociação para a nacionalização de grandes 
corporações estrangeiras. Adotou também uma política nacionalista de apoio e 

                                                 
2 ESG: Escola Superior de Guerra / IPES: Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais / IBAD: Instituto Brasileiro de 
Ação Democrática 
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concessão de subsídios diretos ao capital privado nacional, sobretudo aos seus setores 
não vinculados ao capital estrangeiro. (ALVES, 2005, p. 24) 
 

Além disso, setores da indústria organizaram-se em sindicatos e ligas camponesas nas 

regiões agrícolas, o que surpreendeu as classes mais altas, que jamais haviam sido pressionadas 

para dar suficientes condições de trabalho, melhores salários e sindicatos organizados. A união 

dessas situações era considerada uma ameaça comunista, reforçada pelos acontecimentos 

mundiais, como a Revolução Cubana, que levou o comunismo ao poder.   

 
2.1.2  O golpe militar 

 
A justificativa para a articulação do golpe de 1964 foi a Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento, executada pela Escola Superior de Guerra (ESG). Esta escola foi criada em 

1949, com o objetivo de preparar pessoas para direcionar e planejar a segurança nacional, assim 

como desenvolver uma estratégia que analisasse e interpretasse fatores políticos, econômicos, 

diplomáticos e militares. Era composta por oficiais militares e civis da classe alta, muitos dos 

quais ocuparam cargos relevantes em instituições públicas brasileiras após 1964. Boa parte das 

estratégias estudadas na ESG foram incluídas na legislação, através dos Atos Inconstitucionais 

instaurados na década de 60. 

Olímpio Mourão Filho, um dos integrantes da ESG e general do Exército, partiu com suas 

tropas de Minas Gerais no dia 31 de março de 1964, apoiado pelo governo mineiro, até o Rio de 

Janeiro, onde recebeu o apoio das tropas paulistas, solicitando a renúncia do presidente. De 

acordo com entrevista concedida a uma rádio carioca em 2 de abril de 1964 e publicada 

recentemente, - Fascículo 1 da Coleção sobre a ditadura militar no Brasil da revista Caros 

Amigos – o general Olímpio Mourão Filho afirma que vinha planejando tal momento desde 1961, 

quando ainda morava em Santa Maria.   

João Goulart foi para Brasília, se calando diante do movimento que o depôs, preservando 

o país de uma possível guerra. No dia 1° de abril de 1964, o presidente do Senado considerou 

vago o cargo presidencial, que foi assumido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, 

Ranieri Mazzilli. 

O Governo Goulart, aparentemente assentado em forças poderosas, se esfacelara. O que 
acontecera com os dispositivos militar e sindical? Na realidade, João Goulart e a cúpula 
que o apoiava tinham uma visão equivocada do quadro político. Tomavam o que se 
passava nas esferas do poder como expressão do que se passava na sociedade. 
Acreditavam também que, em sua maioria, o Exército era partidário das reformas 
propostas pelo governo, pois expressava, por sua história e pela origem de seus 



 14 

integrantes, a vontade popular. Existiam sim, os “golpistas”, mas eles eram uma minoria, 
controlada pelo dispositivo militar e pela ação dos quadros inferiores. (FAUSTO, 2002, 
p. 255) 

 

Logo começaram a surgir medidas repressoras contra os cidadãos brasileiros em forma de 

Atos Inconstitucionais (AI’s). Cassações de mandatos, censura à imprensa, perseguições seguidas 

de prisões e torturas aos oponentes ao regime em questão, entre outros atentados ao direito de 

liberdade prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 3 

 
2.1.3 Ditadura militar no Brasil 

 

O regime militar teve como guia o General Golbery do Couto e Silva e foi inspirado na 

doutrina de guerra trazida ao Brasil pelos americanos, com finalidade de acabar com o inimigo 

interno, ou seja, os comunistas. Essa foi batizada de Doutrina da Segurança Nacional. O golpe se 

concretizou no dia 1° de abril, porém os militares consideram a “revolução” como ocorrida em 31 

de março de 1964, para não ser motivo de chacota no dia da mentira (data difundida pelos 

brasileiros). O primeiro presidente deste regime foi o General Humberto Castelo Branco, e 

caracterizou-se por ser um  

governo dilacerado entre a feroz repressão a todos que haviam participado ou apoiado o 
governo João Goulart e os movimentos populares que pretendiam realizar reformas 
sociais e políticas no Brasil e a necessidade de legitimação política que foi manifestada 
por inúmeros Decretos-Leis e Atos Institucionais que formariam a estrutura do Estado. 
Esta legislação, promulgada em conjunto com um Congresso – devidamente depurado 
de elementos nocivos e “subversivos da ordem pública” por meio de processos de 
cassação e mandatos – devia ser a base institucional do novo governo autoritário. 
(ALVES, 2005, p. 10) 
 

 Algumas leis previstas na Constituição se mantiveram, porém outras foram alteradas, 

como a que permitia o pluripartidarismo que foi modificada para bipartidarismo: Partido da 

Aliança de Renovação Nacional (Arena) – que apoiava o governo em todas suas posições – e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – tido como a oposição leal e ordenada (ALVES, 

2005, p.10).  

 Durante o período em que os militares estavam no poder, foram decretados 17 Atos 

Inconstitucionais (AI’s), que eram uma forma de estar dentro da lei, mesmo que esta não fizesse 

parte da Constituição. Destaca-se o AI-1, que dava ao governo o poder de cassar mandatos e 

demitir funcionários públicos e já marcava eleições indiretas para dois anos depois, sendo a 

                                                 
3 Declaração na íntegra em: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm 
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mesma data de validade do Ato. O mais marcante foi o AI-5, que entre outras proibições, 

instaurou a censura para todas as formas de expressão e extinguiu com o habeas corpus para os 

chamados criminosos políticos.  

 A repressão, censura e perseguição permanentes, nos primeiros anos da ditadura militar, 

não impediram a formação de uma oposição organizada, constituída principalmente por 

estudantes, membros da Igreja e líderes populares. A fim de acabar com essa oposição, no dia 13 

de dezembro de 1968, foi instaurado o Ato Inconstitucional n° 5, que voltava a cassar mandatos, 

exonerar servidores públicos, censurar meios de comunicação e fazer da tortura um método do 

governo. Porém, nada segurava a sociedade: os grupos sociais se organizavam, como exemplo os 

sindicatos, contra o regime. Em 1978 houve a primeira ação que foi a greve dos ferroviários 

paulistas. 

 Desde 1964, vários militares governaram o país, como: o general Humberto Castelo 

Branco; sucedido por Artur da Costa e Silva, em 1967; sendo eleito em 1969, o general Emílio 

Garrastazu Médici; até chegar ao general Ernesto Geisel, em 1974; todos escolhidos pelo Colégio 

Eleitoral e Congresso Nacional. A partir do governo deste último, iniciou-se um lento processo 

de abertura política, também planejada pelo general Golbery do Couto e Silva.  

Apesar de não fazer parte do período estudado, mas para uma melhor contextualização, a 

partir de agora serão apresentado alguns momentos importantes até a abertura política: em 1979, 

o país passou a ser governado pelo general João Batista Figueiredo, quando se tornou legal, 

novamente, o pluripartidarismo e a oposição da grande elite se armou contra os militares, 

enquanto os operários organizavam greves, rejeitando o sistema. Outra alteração na legislação 

vigente que sinalizava a abertura política, foi a Lei da Anistia concedida também em 1979.  

O ano de 1983 foi marcado pelos debates em torno de eleições diretas, fato este que levou 

o povo às ruas em 1984, num movimento chamado Diretas Já. Mesmo assim, as eleições daquele 

ano ainda foram pelo Colégio Eleitoral, elegendo Tancredo Neves que assumiria em 1985, 

colocando fim ao regime ditatorial após mais de duas décadas. 

 
2.2  PANORAMA HISTÓRICO-POLÍTICO EM SANTA MARIA 

2.2.1 O Partido Trabalhista na cidade 

 

Após o Estado Novo, como já citado, e a volta do pluripartidarismo, o Partido Trabalhista 

Brasileiro de Santa Maria foi criado em torno dos líderes ferroviários, que já tinham seus 



 16 

sindicatos em funcionamento, e dos simpatizantes de Getúlio Vargas. O fato de estar ligado aos 

ferroviários era de extrema importância ao partido, pois a cidade possuía estradas de ferro desde 

1885. Por estar num ponto chave do entroncamento de linhas, ligando o sul do país a São Paulo e 

a países vizinhos como Argentina e Uruguai, a cidade se transformou num dos maiores e mais 

importantes centros ferroviários do país. Portanto, Santa Maria 

 foi a localidade que recebeu as principais oficinas de manutenção e depósitos de 
locomotivas e vagões da VRFGS [Viação Férrea do Rio Grande do Sul], por ser uma 
região estratégica no entroncamento de linhas. Disso decorreu o intenso movimento dos 
trabalhadores ferroviários na cidade, local que também com destacadas entidades 
sociais, culturais e econômicas organizadas por esse grupo profissional, as quais tiveram 
grande repercussão na comunidade gaúcha até meados do século XX. (FLORES, 2007, 
p. 19) 

 

Em 1920, foi criado o Círculo Operário de Santa Maria, que posteriormente foi agregado 

ao Círculo Operário Ferroviário, servia para dar assistência aos operários da estação férrea e 

setores industriais e comerciais da cidade. Mais específico para os trabalhadores da Estação 

Férrea, havia a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea, que tinha como 

propósito manter condições dignas de sobrevivência aos trabalhadores daquele empreendimento, 

reivindicando seus direitos. Era considerada uma das maiores cooperativas da América Latina. 

A UDN era composta pelos conservadores da cidade, ou seja, militares e a alta classe da 

sociedade. Desde o fim do Estado Novo até 1959, a prefeitura era comandada por trabalhistas. Na 

eleição daquele ano, após algumas confusões causadas pela adesão à cédula única para voto em 

prefeito e vice-prefeito, o candidato do PSD, Miguel Sevi Viero chega ao poder executivo 

municipal. Enquanto isso, o governo municipal passava por maus momentos. Aumento da 

inflação e baixa arrecadação estavam causando atraso salarial dos servidores municipais. Na 

década de 60, a população santa-mariense era estimada em 130 mil habitantes4. 

 

2.2.2 A eleição de 1963 

 

As eleições da cidade estavam marcadas para 10 de novembro de 1963. Como já havia se 

tornado tradicional, o PTB lançou seus candidatos e todos os outros partidos (UDN, PSD, PL, 

PSP, PDC, PRP e MTR) se coligaram para concorrer contra. Do lado trabalhista, estavam Paulo 

Devanier Lauda, médico de família tradicional em Santa Maria – seu pai havia sido líder 

                                                 
4 Guia Geral do Município de Santa Maria, org. José Pacheco de Abreu, 1962 
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ferroviário e era chefe das oficinas da Estação Férrea local – e Adelmo Simas Genro, professor 

conhecido pelos santa-marienses por ter ajudado na fundação da Escola Manoel Ribas, que foi 

feita principalmente para os filhos de ferroviários estudarem. Na oposição, concorriam o também 

médico Izidro Gay e o jornalista Antônio Abelin. 

Dos 35944 eleitores que foram às urnas, 18517 votaram em Paulo Lauda para prefeito, 

contra 15432 que optaram por Izidro Gai. Para vice-prefeito, que na época eram escolhidos 

separadamente, foram 19206 votos em Adelmo Genro e 13774 para Antônio Abelin.5   

De acordo com Eduardo Rolim, vereador na época, ao assumir a prefeitura, os novos 

responsáveis pelo poder Executivo trataram de fazer a atualização monetária das arrecadações 

municipais, como por exemplo o Imposto Territorial Urbano (IPTU), que resultou no aumento de 

verbas nos cofres da Prefeitura e, conseqüentemente, a regularização das dívidas. Larré (2002, p. 

147), que foi o responsável pela comunicação na campanha e mandato dos políticos estudados, 

reafirma: “Em apenas três meses de administração, Lauda conseguiu colocar absolutamente em 

dia as finanças do município, inclusive atualizando os vencimentos do funcionalismo que não 

recebia um centavo havia cinco meses!”. 

Apesar de a política nacional estar conturbada, o governo Municipal não transparecia 

crise, mesmo sendo do mesmo partido do presidente. Os jornais da época noticiavam apenas 

assuntos internos da cidade, como aumento nas tarifas de transportes, preço da carne, do leite. 

 

2.2.3  Do golpe militar à cassação de mandatos 

 

No dia 31 de março, o então prefeito de Santa Maria, Paulo Lauda viajou para São Paulo 

por motivo de enfermidades na família, assumiu o cargo, o vice-prefeito Adelmo Genro. Segundo 

o jornal A Razão de 2 de abril , haviam boatos de que Genro havia sido preso pela 3a  Divisão de 

Infantaria da cidade, mas que foi desmentido pelo comandante Mário Poppe, responsável pela 3a 

DI. Na mesma edição havia uma publicação assinada pelo comandante com algumas regras que 

passariam a perdurar na cidade.  

Até o mês de maio daquele ano, nada foi alterado na Prefeitura Municipal, além do 

afastamento de Lauda. Somente no dia 10 do mesmo mês chegou a listagem, através do Diário 

Oficial, de cassações e afastamentos, a qual atingia Santa Maria. E no dia 11 de maio de 1964, 

                                                 
5 Dados extraídos do Jornal A Razão de 14 de novembro de 1963. 
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chega o telegrama, enviado em nome do Gal. Ernesto Geisel – Secretário Geral do Conselho de 

Segurança Nacional –, no qual suspendia o mandato e cassava os direitos políticos, durante dez 

anos, de Paulo Lauda e Adelmo Genro, assumindo interinamente o presidente da Câmara de 

Vereadores Valdyr Aita Mozzaquatro.  

 

2.3  PANORAMA MIDIÁTICO EM SANTA MARIA 

 

Na época estudada, Santa Maria possuía como meios de comunicação quatro rádios 

(Rádio Satamariense, Imembuí, Medianeira e Guarathan), duas retransmissoras (Tupi e 

Farroupilha) e dois jornais impressos diários: Correio do Povo, jornal porto-alegrense de 

circulação estadual e A Razão, que era local. Este último, surgiu em 1934, com oito páginas e 

formato standard,  

com correspondentes em diversos municípios e sucursais do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Recife e Porto Alegre, o jornal era beneficiado pela melhoria nos transportes e 
comunicações. Com objetivos claros e definidos em termos de alcançar os diversos 
municípios vizinhos e do Estado Gaúcho, servindo-se da ferrovia que continuava sendo 
o grande entroncamento do Rio Grande do Sul. (RIBEIRO, 1992, p.125) 
 

Um de seus proprietários era o jornalista Clarimundo Flores, conhecido por sua forma 

polêmica de escrever. Devido a essa característica, o jornal não conseguiu se manter sob a 

censura do Estado Novo6 e foi comprado pelos Diários e Emissoras Associados, empresa de 

Assis Chateaubriand, que possuía grandes meios de comunicação no país. 

Nos primeiros anos da década de 40, os Associados podiam até não pagar em dia suas 
contas e os salários de todos os empregados, mas estavam transformados em uma rede 
dona de um poder de definitivamente meter medo nos inimigos: já eram vinte jornais, 
cinco revistas (...), oito estações de rádio, uma editora de livros (...), e a Sirta, empresa 
encarregada de agenciar e distribuir publicidade entre órgãos de empresas. (MORAIS, 
1994, p. 414) 
 

A empresa começou a cresceu na década de 30, quando Chateaubriand apoiou a revolução de 30 

que colocou Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Ele era conhecido por ser anti ético e 

utilizar de qualquer artimanha para atingir seus interesses, geralmente econômicos. Como 

empreendedor, tinha talento, investindo continuamente em tecnologias para os Diários 

Associados. Posteriormente, passou a se dedicar mais para a televisão e rádio, fazendo com que 

os jornais fosse fechando as portas devido às dívidas que somente aumentavam.  

                                                 
6 Estado Novo: ditadura implantada pelo então presidente da república Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1945.  
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 Nos espaços destinados aos artigos opinativos e editoriais dos jornais dos Diários 

Associados, Chateaubriand, que foi apoiador ao golpe militar de 31 de março de 1964, 

explicitava sua posição, de acordo com Morais (1994): 

garantia que agora o Brasil tinha ‘um De Gaulle sentado no Palácio do Planalto’, 
referindo-se ao marechal Castello Branco, primeiro presidente após a derrubada de 
Goulart. Em copiosas declarações de amor aos militares, surpreendeu até os diretores de 
suas empresas ao apoiar a cassação de mandato e a cassação de direitos políticos de seu 
velho amigo Juscelino Kubitschek. (MORAIS, 1994, p. 653)  
 

A primeira retransmissão televisiva da cidade foi em 1965 e em 1969, inaugurou a TV 

Imembuí em Santa Maria, veículo hoje pertencente ao Grupo RBS. 

Detendo-se no jornal A Razão, nota-se que o espaço destinado às pautas políticas são de 

destaque. Num primeiro momento, é possível notar a falta de definições de editorias no jornal e 

que o número de páginas varia entre seis e oito, dependendo da edição. A capa do jornal é 

dedicada a assuntos do Brasil e do mundo, entre eles política, geral, polícia e economia, ao 

editorial escrito por Assis Chateaubriand, um artigo da Igreja Católica e notícias de grande 

importância na cidade.  

Porém, o editorial e o artigo podem aparecer na página dois, dependendo do destaque das 

notícias de capa. A página dois possui o expediente, crônicas assinadas, enviadas pela agência de 

notícias Meridional (também dos Diários e Emissoras Associados), notícias sobre saúde, política 

e variedades oriundas da Meridional e editais de órgãos públicos. Na página três encontram-se a 

coluna social, publicidade e notícias da cidade, essas pertencentes às editorias de educação e 

geral e espaço publicitário. A página quatro é dedicada a notícias de esportes da região, estado e 

país. Também possui algumas propagandas e editais. Página cinco é composta de propagandas, 

continuações das notícias começadas na capa e classificados. Pode ou não ter alguma notícia 

sobre cultura de Santa Maria. É na página seis que estão distribuídas o maior número de notícias 

locais e da região, como política, economia, cultura e educação. Possui uma sessão intitulada 

“Pequenas Notas da Cidade” que apresenta algumas notas de fatos ocorridos em Santa Maria. 

Pode haver textos da agência Meridional. As matérias raramente possuem créditos do jornalista. 

A quantidade de fotos também é variável, podendo não existir. 

 

2.3.1 A relação entre jornalismo e a ditadura militar 
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 O regime autoritário sob o qual o país estava, atingia diretamente os meios de 

comunicação. A propagação das idéias que pudessem parecer contrárias ou conflitantes com os 

ideais propostos pelos militares, eram consideradas subversivas e sempre era feita uma ligação 

com o comunismo, explicado a seguir: 

Ideologia dominante, propaganda, repressão e censura fizeram parte de um processo que 
visou a estagnação e exclusão das possíveis formas de divergências que poderiam surgir 
na sociedade brasileira, objetivando transparecer esta como um bloco homogêneo, 
monolítico, supostamente envolto pelo interesse nacional. (DOCKHORN, 2002, p. 228) 

 

 A argumentação para se executar a censura era em prol da segurança nacional, numa 

espécie de proteção ao povo brasileiro que estaria sendo ameaçado de uma invasão comunista. 

Criou-se uma legislação de exceção (Dockhorn, 2002), onde se manipulou a divulgação de fatos 

que pudessem estar duvidando dos valores do sistema imposto. O Estado baseou-se em conceitos 

religiosos, englobando aí a moral e os bons costumes, e apoiou-se na política para vetar a 

veiculação de determinados fatos. Porém, 

o controle explícito não foi a única forma utilizada. Além da seleção de mensagens com 
fins já expostos, há ainda a manipulação de conteúdos. A principal estratégia na 
divulgação de material informativo está na apresentação fragmentada e parcial do 
material anexado a fatos noticiosos; impede-se uma correlação das informações ao 
contexto social, político e econômico ao qual estão inseridos , ou mais claramente, 
retira-se o caráter histórico dos acontecimentos, dilacerando, desta maneira a 
importância de determinados fatos e a vinculação com outros. Contudo, a sonegação 
completa da informação torna-se inviável, pois os meios de comunicação não estariam 
cumprindo suas funções básicas. Projetava-se então, uma transfiguração de 
acontecimentos em objetos de consumo cultural, “lapidava-se” a notícia. (DOCKHORN, 
2002, p. 234 e 235) 

 
A manipulação teve como estratégia atiçar o medo nas pessoas, comprovado pela falta de 

reação no momento do golpe e da instituição do regime autoritário, a qual só foi aparecendo no 

decorrer do regime. 

 Aos que ousavam desafiar o sistema imposto, restavam as acusações de subversão, a 

possibilidade de prisão e consecutivamente torturas. Aos meios de comunicação instituiu-se a 

censura, que de acordo com Rabaça e Barbosa (2001), é  

a ação de proibir, no todo ou em parte, uma publicação ou representação. Supressão 
deliberada de determinado material de comunicação, de forma a influir na opinião e e na 
ação do público ao qual se dirige a mensagem. (p. 121) 

  
E esta proibição serviu para interferir na comunicação entre setores dominados, menos 

favorecidos e discriminados, contendo o perigo de esclarecimentos sobre a realidade do país.  



 21 

 A intervenção de 1964, com o intuito de conservar a ordem nacional, foi baseada em uma 

retórica de revolução. Deu chance a mobilização através do medo, e umas das estratégias era de 

espalhar o terror, fazendo de suspeitos os próprios culpados. Buscou-se exterminar lideranças e 

grupos politizados e tinha a delação como forma de intimidar, legalizada através dos atos 

inconstitucionais. Nos jornais haviam representantes militares infiltrados a fim de controlar o que 

seria veiculado e, no caso de alguma suposta subversão, o responsável pela notícia era convidado 

a se apresentar no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de sua cidade, de onde nem 

sempre retornavam.   
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3  O MÉTODO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 
A principal teoria que fundamenta este trabalho é a apresentada por Bethânia Mariani 

(1998) apresentada no livro O PCB e a Imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais 1922-

1989 – um estudo sobre o discurso dos jornais ao se referir ao partido comunista e seus adeptos. 

Em seu trabalho, Mariani faz um panorama do tratamento dado aos comunistas e, baseada em 

Orlandi (1989 e 1992), afirma que o silenciamento foi a forma discursiva imposta ao PCB. 

(Mariani, 1998, p. 18). Tal comportamento da imprensa se deve à ameaça de perda de valores 

morais, sociais e religiosos que os comunistas causariam indo contrário ao modelo capitalista. 

Logo, 

As reportagens jornalísticas, por sua vez, ratificaram com imagens e depoimentos o 
centralismo e dirigismo do Estado, a falta de liberdades individuais, a falência do 
modelo sócio-econômico, revelado, por exemplo, através da comparação entre o estágio 
de desenvolvimento das duas Alemanhas, etc. (MARIANI, 1998, p. 21) 
 

A análise de discurso é uma escola francesa, que se encontra em meio às ciências sociais 

humanas e se mostra como investigadora das relações que ligam história, sociedade, ideologia, 

linguagem, produção de sentidos e noção de sujeito, assim como seus alicerces. (p. 23). Mariani 

(1998) justifica a análise do discurso (AD) como uma teoria a qual contém o político em meio às 

suas discussões (p. 23). Essa justificativa é motivada por que, como já citado anteriormente, a AD 

investiga relações, implicando o exercício das práticas discursivas político-ideológicas (p. 26) e 

suas variadas apresentações, assim como pelo atributo crítico que mantém unida sem diminuir o 

conceito político do trabalho intelectual. As pesquisas de AD não buscam a imparcialidade dentro 

da ciência, pois elas são um marco no campo das ciências sociais e destacam tais estudos no 

Brasil, “representam a resistência a um modo de produção do conhecimento e a uma concepção 

de história”. (MARIANI, 1998, p. 26) 

De acordo com o olhar discursivo de Mariani (1998), significar não é somente fazer 

referência ou ainda denominar coisas e exteriorizar vontades. Significar é produzir sentidos, e 

está na “ordem do discurso, que é uma ordem distinta da ordem da língua, mas que a supõe como 

base”, segundo Mariani (1998, p. 27), baseando-se em Orlandi 1993. A autora também afirma 

que o que é considerado realidade é o efeito do que se constrói ou rememorializa a respeito de 

definições de mundo que não partem dos sujeitos, mas que finalizam em suas práticas sem existir 

conhecimento crítico deste processo. Retoma-se aí a produção de sentidos: quando diz, o sujeito 

permanece denominando de acordo com sua própria interpretação o que é a realidade e a trazendo 
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à tona, como também restaura os procedimentos de significação constituidores da sua 

historicidade. 

Ainda na designação de análise do discurso, Mariani (1998) explica que a AD resgata, 

completa e trabalha com a ‘linguagem, pensamento e realidade’ (p. 28) e desta forma um outro 

elemento é aderido: o interdiscurso, também denominado pela autora como memória do dizer (p. 

28). Partindo do princípio que a notícia é a transmissão de um fato a alguém, torna-se possível 

concordar com Mariani (1998), quando esta afirma que “o sentido das palavras, expressões e 

enunciados dependem de seu pertencimento a uma formação discursiva” (p. 31). As formações 

discursivas7 disfarçam como visíveis os sentidos provocados dentro de si, porém os sentidos 

surgem a partir de outros e indicam para algum destino, ie, os sentidos deslocam-se entre ‘regiões 

constitutivas das FDs’ (p.32).  

 Analisar os períodos organizados entre algo que já foi dito e que já possuem sentido 

legítimo anteriormente e as chances de tomarem outros sentidos é o propósito da AD. Mariani 

(1998) exemplifica, citando que “a AD considera, no movimento dos sentidos, a relação de forças 

entre o “um” e o “múltiplo”, entre o mesmo e o diferente, e o fato de que também na repetição 

pode haver diferença”. (p. 34) Complementando, a autora discorre sobre o que é necessário do 

ponto de vista discursivo, como levar em conta o conjunto de forças que propicia a hegemonia do 

mesmo; relacionar sentidos; buscar o entendimento de como tal sentido passou a ser ‘objeto para 

o pensamento’; entender o que levou este sentido a ser parte da história de determinada 

‘formação ou grupo social’(p. 39).  

Para haver sentido numa análise de discurso, é imprescindível a existência de outros 

sentidos no passado, ou seja, que tais sentidos apresentados anteriormente possam ter ligação 

com os explicitados na atualidade. Isto implica no trabalho com a memória discursiva, que “é 

estar observando retomadas e/ou disjunções nada pacíficas, uma vez que se trata de conflitos pela 

regularização e hegemonia de sentidos.” (Mariani,1998, p. 41) 

Tratando diretamente de mídia e discurso jornalístico, a autora expõe que de acordo com a 

renovação ou exclusão de certos fatos, vai sendo criado o rumo da trama dos sentidos políticos e 

a mídia, neste contexto, existe como peça-chave na interpretação e reprodução de acordos de 

                                                 
7 Ao falar em Formação Discursivas (FDs), Mariani baseia-se nas teorias desprendidas por Pêcheux e Fuchs, 1990 
mas que anteriormente foram trabalhadas por Michel Foucalt (1987). Vem a ser o ponto regulador do que pode e não 
pode ser dito, articulando língua e discurso. Está associado também a formação imaginária. Ver mais em 
http://www.discurso.ufrgs.br/glossario.html.  
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significados que resultaram de domínios políticos ou do término dos mesmos. Neste caso, o 

tempo é um importante fator, pois o presente, no discurso jornalístico é uma mistura de fatos 

passados e possíveis conseqüências futuras e a sua função é fazer com que chegue até o público 

esta produção de sentido, como é explanado:  

Está cada vez mais em evidência esse aspecto do entrelaçamento entre os eventos 
políticos e a notícia: a imprensa tanto pode lançar direções de sentidos a partir do relato 
de determinado fato como pode perceber tendências de opinião ainda tênues e dar-lhes 
visibilidade, tornando-as eventos-notícias. (Mariani, 1998, p. 59) 
 

Mariani (1998) considera os jornalistas como sujeitos históricos (p. 60) que têm influência 

sobre os sentidos explícitos no processo de noticiar, assim como os leitores e a posição política 

do jornal. A partir daí, ela apresenta a sua concepção, denominando o discurso dos jornais, como 

o discurso sobre, pois “o jornalista projeta a imagem de um observador imparcial – e marca uma 

diferença com relação ao que é falado, podendo, desta forma, formular juízos de valor, emitir 

opiniões, entre outros elementos, justamente porque não se ‘envolveu com a questão’.” (pág. 60). 

O mundo, sob o olhar do discurso jornalístico, é um objeto e a imprensa, a responsável por levar 

os acontecimentos até os leitores, fazendo com que esses os compreendam. O discurso 

jornalístico é uma das formas que ajuda a formular o imaginário social e manter a história do que 

passou, assim como alicerçar a história do futuro. No caso estudado pela pesquisadora, os 

comunistas, o discurso de era praticamente nulo, isto é,  

não havendo lugar para o discurso do Partido, o poder discursivo dos jornais torna mais 
incisivo: se não há espaço para confrontos, réplicas ou polêmicas, os sentidos da 
formação discursiva política dominante se instalam e se disseminam com maior 
facilidade. (Mariani, 1998, p. 61) 

Especificamente na ditadura militar, muitas matérias foram publicadas com o intuito de 

explicar ao leitor como eram as facções esquerdistas e o funcionamento da subversão – 

apresentando o comunismo como um grande perigo aos brasileiros –, não possibilitando o debate 

do assunto, noticiando apenas sobre o assunto. Mariani (1998) complementa, sentenciando que os 

sentidos referentes ao comunismo vão aparecendo sem nenhum elo de ligação, mas motivado 

pela repetição e pelas críticas, sejam explícitas ou implícitas, ganham espaço nos jornais:  

a chamada ‘imprensa de referência’ enuncia de um lugar historicamente constituído e o 
faz em nome de determinados segmentos da sociedade. E esse processo é determinante 
no modo como a imprensa vai construindo discursivamente uma referência para o 
comunismo no Brasil. (MARIANI, 1998, p.66) 
 

Mariani (1998) traz em seu livro, uma síntese da censura, que já é conhecida no Brasil 

desde o século XVI, imposta por poderes políticos e religiosos portugueses, com a finalidade de 
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evitar a propagação de idéias contrárias à boa conduta e à fé. Para tanto, os autores eram 

castigados com multas, prisões, confiscos, entre outros. Com o passar do tempo, o jornalismo 

esteve sempre ligado à censura, segundo conclusões da autora, pois as leis de imprensa também 

são consideradas por ela uma forma de censurar.  

Outra análise desenvolvida por Mariani (1998), é que o jornalismo da verdade seria uma 

ilusão, pois “a imprensa finge não contribuir na construção das evidências (ou mesmo, do sentido 

literal), atuando, assim, no mecanismo ideológico de produção das aparências de obviedade. Daí, 

seu caráter ideológico e não um pretenso compromisso com a verdade”. (p. 81) 

Mariani (1998) trata as pessoas envolvidas, no caso jornalista e leitor, como sujeitos, 

considerando a interpretação do sujeito-leitor (p.94) e a forma que o discurso jornalístico o afeta, 

pois este sujeito recebe uma versão do fato, anulando a possibilidade de discussões devido à 

ilusionária transparência da informação, já citada anteriormente. Já o sujeito-jornalista, se afirma 

como o que sabe, o dono da informação, posição esta alimentada pelo sujeito-leitor. Este último é 

incitado a algumas interpretações, baseadas no discurso do jornalista. Outro aspecto também 

apresentado por Mariani é que o discurso da imprensa procura excluir enunciadores, não 

considerando a posição dos sujeitos-jornalistas (p.93), exprimido opiniões pelos editoriais e 

unificando a voz dos textos finalizados. 

Nesta pesquisa sobre o PCB e a imprensa, também foram discutidos conceitos de 

resignificação, ou seja, o resgate de algo já enunciado – fala-se em discurso jornalístico – que é 

trazido à tona novamente, porém é trabalhado para uma mudança dos sentidos apresentados 

anteriormente, isto é,  

numa dada sociedade , em um dado período histórico, se produz em termos simbólicos, 
isto é, em termos de sentidos produzidos, e em permanente confronto, e como esses 
sentidos, ao serem falados,, textualizados, vão se engendrando e constituindo um 
imaginário próprio a tal formação social. (MARIANI, 1998, p. 114) 

  

 A AD é o estudo que discute as formas como os discursos fabricam uma falsa certeza de 

‘objetividade e evidência para uma realidade’, como se isso já estivesse pronto e não criado a 

partir daquele momento. É analisar através dos textos, o uso das palavras e o significado que uma 

determinada união delas possa resultar, ligados à história de fato. Isso inclui os conflitos que 

podem vir a ser provocados, o efeito do silenciamento, entre outras possibilidades de 

interpretações. Na pesquisa de Mariani (1998), foi constatado que o discurso jornalístico provoca 
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uma variação aos sentidos que são produzidos a respeito dos comunistas (discurso sobre), isto é, 

o discurso jornalístico anda lado-a-lado com a política vigente. 

 No discurso jornalístico, a utilização do discurso do e do discurso sobre, são de elevada 

importância, pois a anulação de um deles influi no resultado final. No caso dos comunistas, 

estudado por Mariani, os jornais não deram voz a eles, não chegando aos sujeitos-leitores o outro 

lado do fato, ou seja, o silenciamento do discurso, assunto este a ser tratado mais adiante, como é 

esclarecido:  

na maioria das vezes em que ambas as  significações ocorrem, não se está discutindo 
politicamente nem o ponto de vista comunista, nem um ponto de vista politicamente 
contrário. O confronto se dá, sobretudo, pela mobilização de valores morais e cristãos 
que seriam predicados indiscutíveis dos ‘brasileiros-brasileiros’. (MARIANI, 1998, p. 
155) 

 
 A autora ressalta que no período de ditadura militar brasileira, com maior força após o 

Ato Inconstitucional n° 5, os meios de comunicação tiveram de se adequar ao imaginário vigente 

(p. 118), ajudando assim à exclusão de divergências políticas e partidárias. Desta forma, o 

discurso jornalístico referia-se ao comunismo e subversão, obedecendo às ordens de censura e 

resignificando sentidos já apresentados anteriormente para os mesmos termos, retomando 

denominações. Tal situação só veio a terminar com a redemocratização do Brasil, quando, então, 

os jornais passaram a considerar o discurso dos comunistas. 

 Mariani conclui sua teoria, afirmando que o discurso jornalístico influi no cotidiano, pois 

agenda assuntos a serem levados a seus leitores e direciona tais assuntos. E que o leitor muitas 

vezes não nota os significados impostos pelos jornais, por ter a ilusão de que os meios de 

comunicação são portadores de objetividade e imparcialidade. Mais que isso, os discursos 

jornalísticos têm o poder de criar verdades, institucionalizando alguns sentidos, através dos 

discursos sobre e silenciando outros, como por exemplo os discursos de .  

 A segunda teoria utilizada é trazida por Eni Orlandi (2001), a respeito do silenciamento. 

Parte-se de que não existe sentido se não houver interpretação, assim como há interpretação em 

dois pontos: de quem fala e de quem analisa e por fim, que a análise do discurso não serve para 

interpretar e sim para entender o funcionamento de um texto, como ele produz sentidos. Para a 

autora, a AD é o estudo sobre a opacidade do texto (Orlandi, 2001) e a busca da significação da 

língua na história. Ou seja, trabalha sobre a dificuldade de acessar ao sentido e para facilitar, 

utiliza a interpretação.  
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 Em seu trabalho, Orlandi (2001) afirma que não existe sentido e sim um funcionamento 

da linguagem, onde o sujeito desta linguagem é a interpretação e através desta  

o sujeito se submete à ideologia, ao efeito da literalidade, à ilusão de conteúdo, à 
construção da evidência dos sentidos, à impressão do sentido já-lá. “A ideologia se 
caracteriza assim pela fixação de um conteúdo, pela impressão do sentido literal, pelo 
apagamento da materialidade da linguagem e da história, pela estruturação ideológica da 
subjetividade. (p. 22). 
 

Desta forma, a AD vai mostrar como é produzido o sentido de um texto e, ao analista do 

discurso, é designada a tarefa de exteriorizar as formas dos processos significativos que dirigem a 

textualização da discursividade. 

 As diferentes formações discursivas ocorrem, pois se falam as mesmas coisas de formas 

variadas e é aí que entra a interpretação e, consecutivamente, a análise do discurso. Para a 

análise, é necessário relacionar sociedade e história, assim chegando a uma compreensão. Porém, 

outro fator estudado por Orlandi (2001) é o silenciamento, e esta é a teoria que será utilizada no 

presente trabalho.  

Parte-se da divisão dos tipos de silêncio: Silêncio Fundador, existente em todas as 

palavras que condiciona a significação; e a Política do Silêncio, subdividida em Silêncio 

Constitutivo, que é aquele que ao se dizer algo, elimina outras possibilidades, silenciando outros 

sentidos e Silêncio Local ou Censura, quando existe sentido eminente, mas que é proibido, 

censurado. A autora também explica que o silêncio não diz, apenas significa e tem sua 

materialidade, isto é, a “forma (nem empírica nem abstrata) constituída pela/na discursividade, 

forma em que se inscrevem os efeitos da articulação língua/história, acontecimento do 

significante no sujeito”.(p. 129) 

 Silêncio também é um tipo de discurso, com materialidade, significações e mecanismos 

ideológicos diferentes dos das palavras. Orlandi explica que o silêncio possui dois limites: o do 

que é dito e do que não foi dito. E os sentidos silenciados mudam-se para outros objetos 

simbólicos, justificando sua necessidade, logo, para entender um discurso, deve-se questionar o 

que está calado ali. O silêncio é uma fuga de sentidos e os diversos sentidos que uma palavra 

possui é prática da incompletude e o silêncio seu objeto, pois auxilia a entender o que está 

incompleto na base da interpretação, na trajetória de sentidos, na alteração do local dos sujeitos e 

a movimentação entre repetição e diferença. 

 Uma das formas de identificação do silêncio são os boatos, ou seja, burbúrios a respeito 

de um fato no qual o autor permanece no anonimato, que não é totalmente confiável, que não se 
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sabe de onde veio nem porquê, mas sempre tem um fundo de verdade. O boato é um estado pleno 

de silêncios. Ele produz uma situação de linguagem que faz emergirem os discursos disponíveis, 

tornando visíveis as discursividades que “rodeiam” um sítio de significação (Orlandi, 2001, p. 

137). As diversas versões de um boato se apoiam pelo e no silêncio.  

 A divagação sobre o silêncio continua apoiada em outro trabalho da mesma autora. 

Orlandi (2002) explica que o silêncio é muito ligado a misticismo, devido ao seu uso em diversas 

religiões, por motivos variados, porém, o aspecto estudado por ela é a significação do silêncio 

como sujeito da linguagem. Desta forma, afirma-se que o sentido do silêncio não nasce do 

sentido das palavras, assim como não é somente a ausência das mesmas. O silêncio não está 

apenas “entre” as palavras. Ele as atravessa. Acontecimento essencial da significação, ele é 

matéria significante por excelência (p. 71). 

 Na subdivisão feita pela autora, o silêncio fundador implica em que a ausência de silêncio 

deixa o discurso com excessos, fazendo-o perder o sentido. É preciso do silêncio para se falar. É 

obrigação dos sujeitos de linguagem terem sentidos, seja com palavras ou silêncios. Não existe 

“não significar”. Em qualquer discurso há sempre um silêncio implícito, repleto de sentidos. “O 

silêncio é contínuo e há sempre ainda sentidos a dizer.” (Orlandi, 2002, p. 73). 

 Explicando a política do silêncio, já citada anteriormente, pode-se dizer baseado em 

Orlandi, que é definida por dizer algo e terminar outras possibilidades de sentidos indesejáveis 

em um discurso. É feita uma seleção no que pode ser dito e o que não pode.  Já o silêncio 

constitutivo é dizer algo com a intenção de esconder outra, apagando sentidos que se deseja evitar 

e outras significações.  

Um exemplo da própria autora é que, após a ditadura, chamou-se o regime que governou 

o Brasil de Nova República, com a intenção de apagar que anteriormente era uma ditadura. A 

censura é considerada um silêncio local, uma opção fraca, pois produz o proibido. O sujeito é 

vetado de ocupar certos lugares, ou seja, a censura não é um fato circunscrito à consciência 

daquele que fala, mas um fato discursivo que se produz nos limites das diferentes formações 

discursivas que estão em relação (Orlandi, 2002, p. 78). Os discursos estão sempre incompletos, 

assim como o sujeito e o sentido, ao mesmo tempo em que, se existe um apagamento para a 

formação do sujeito, está implícita uma necessidade de completude que auxilia na interpretação 

de sujeito e sentido. 

A imcompletude é uma propriedade do sujeito (e do sentido), e o desejo de completude é 
que permite, ao mesmo tempo, o sentimento de identidade, assim como, paralelamente, o 
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efeito de literalidade (unidade) no domínio do sentido: o sujeito se lança no seu sentido 
(paradozalmente universal) o que lhe dá o sentimento de que este sentido é uno.(Prlandi, 
2002, p. 81) 

 
Em regimes autoritários, o sujeito não pode alternar de lugar, ele só pode fazer parte do 

lugar que lhe foi imposto, para assim poder produzir sentidos que não são proibidos, afetando a 

identidade do sujeito diretamente. A censura é narcisista. E é em casos extremos que se percebe o 

quanto foi silenciado, pois se usa de artimanhas contra o silêncio que apaga, e que também 

ultrapassa os limites de significação. 

O silêncio é parte indispensável nas FDs, constituindo a história do sujeito enquanto 

modifica sentidos. O sujeito não se torna parte das formações discursivas automaticamente, e elas 

não são repletas de sentidos. Os espaços vazios são do silêncio. Enfim, 

Se pensa o silêncio como constitutivo de todo o processo significativo, a determinação 
histórica desses processos não se apresenta apenas como injunção ao mesmo. Em face da 
história, o silêncio significa de várias maneiras: a) em relação ao futuro ( o ‘projeto’ do 
discurso, a multiplicidade de sentidos); b) em relação ao passado (o já-dito que retorna 
sob a forma do interdiscurso, e que se re-formula). (Orlandi, 2002, p. 92 e 93) 

 

Também é necessário considerar o que significa e o que não significa e a historicidade do 

sujeito. O silêncio pode ser considerado parte da incompletude que lida com as fronteiras das 

FDs. Ele não pode ser excluído dos sentidos, da mesma forma que não pode ser excluído da 

história. 

 Dentro da análise do discurso, não existe discurso sem o sujeito, assim como sujeito sem 

ideologia. Só que dentro das ciências sociais e humanas, contam a ideologia como ocultação, a 

partir do princípio que a linguagem é transparente. Para o analista de discurso, os sujeitos são 

obrigados a ter significado e a interpretação é comandada por condições de produção próprias, 

mas que aparecem como universais. Aí Orlandi, (2002), afirma “que a ideologia não é ocultação, 

mas interpretação de sentido em certa direção, direção esta determinada pela história.” (p. 101). 

A AD tem como proposta estudar o sujeito, da forma que ele está na imaginação da 

sociedade e a forma do sentido. Em seu estudo, Orlandi (2002) traz Seriot (1982, 1983) e seu 

conceito de língua-de-espuma, que nada mais é do que calar os sentidos. Como exemplos, foram 

utilizadas músicas do cantor de Música Popular Brasileira (MPB) Chico Buarque de Hollanda, 

que alterava expressões em suas músicas para elas passarem pelos órgãos censores. E a 

linguagem tem disso: tirar proveito de si própria.  
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Orlandi, em sua pesquisa sobre a música, percebe que os sentidos migram para o 

estereótipo, que é uma espécie de espaço onde o sujeito se protege para trabalhar com suas 

diferenças e outros sentidos. Outra conclusão que a autora chega é de que a censura não impede o 

acesso à informação e sim que haja elaboração de sentidos no imaginário dos cidadãos. 

Como complemento sobre a análise do discurso, cita-se alguns conceitos básicos oriundos 

do trabalho de Milton José Pinto (2002). Ele divide a análise em vários tipos, como:  

a) dependentes ou independentes do contexto; b) explicativas e críticas ou descritivas; c) que 

desconfiam da letra do texto ou as que confiam nela; d) interpretativas ou marcas formais; e) que 

usam o conceito de ideologia ou o de discurso; f) analisam textos isoladamente ou comparando-

os; g) com técnicas estatísticas ou não; h) que trabalham com semântica ou sintaxe padrões ou 

somente como o discurso se apresenta.  

Pinto denomina a retórica como um fator que deixou marcas na cultura da produção de 

textos. Tendo surgido em torno de 485 a.C., a retórica eram técnicas de discursos utilizadas em 

tribunais, mas que depois se alastraram para outras ocasiões, como discursos políticos e 

cerimônias. E a AD vem a ser “a teoria e a técnica da retórica como prática social”. (Pinto, 2002, 

p. 16) 

Atualmente, o discurso como simulacro de interesses é um dos principais conceitos da 

AD. É composto por efeitos de sentido que são os argumentos de apelo em um discurso; 

enunciador que é a imagem do orador e o sujeito falado que é a imagem do público. A AD tem 

duas correntes distintas: a francesa e a anglo-americana.  

Para este trabalho, baseado nos autores já citados, utiliza-se a primeira opção. A AD 

francesa tem como grandes estudiosos Michel Foucault e Michel Pêcheux e, desde os anos 70, 

liga história e lingüística. Estuda as ideologias como constituintes da produção de sentidos sociais 

e “define os discurso como práticas sociais determinadas pelo contexto sócio-histórico”. (PINTO, 

2002, p.21). As teorias que mantém a AD são trabalhadas dentro da semiótica e com o intuito de 

diferenciar da teoria do estruturalismo, estudada até a década de 1970, é chamada de semiótica 

social. 

Analisar discursos é como investigar textos, procurar as pistas que revelem os sentidos 

produzidos no discurso, ou seja, 

sua prática é primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitem a 
contextualização em três níveis: o contexto situacional imediato, o contexto institucional 
e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se deu o evento 
comunicacional. (PINTO, 2002, p. 26) 
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Na AD não é importante o que o texto diz ou ilustra, mas o como e o porquê ele diz tal 

coisa e a mostra, tendo validade apenas os modos de dizer, de mostrar, interagir e seduzir o leitor. 

Outro conceito apontado por Pinto (2002), é o de enunciação, isto é, o ato de criação de 

um texto e o enunciado é o produto em si, o texto em forma de matéria. Na AD, os textos fazem 

parte de gêneros de discursos e cada gênero tem um dispositivo de enunciação, ou seja, as 

diferentes posições de ideologia. 
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4 A ANÁLISE DOS JORNAIS 

 

Este capítulo será dedicado a analisar as matérias sobre Paulo Lauda e Adelmo Genro 

veiculadas no jornal A Razão na eleição de novembro de 1963, na posse em dezembro do mesmo 

ano e exemplares aleatórios entre janeiro e maio de 1964, período do governo deles. É importante 

salientar que o jornal A Razão era de circulação diária e seus exemplares possuíam de seis a oito 

páginas, em formato standard, sendo regrado pela quantidade de conteúdo a ser publicado. As 

notícias relacionadas à política vinham na capa e contracapa. Algumas vezes, de acordo com o 

espaço, elas eram apenas iniciadas nessas páginas e com uma continuação na página cinco. 

A análise será dividida em três partes: da eleição à posse; o governo até o golpe militar; 

do dia do golpe até à cassação. O que for considerado relevante será grifado em itálico e a análise 

é somente a partir de elementos textuais, desconsiderando neste trabalho, elementos gráficos e 

fotografias. É importante ressaltar também que as matérias não são assinadas. 

Os exemplares correspondentes ao período da eleição à posse são dos dias 12, 13, 14, 15, 

17, 19 de novembro e 29 e 31 de dezembro de 1963. Sendo os do mês de novembro referentes à 

apuração, resultado oficial do pleito e comemorações posteriores. Nestes exemplares 

encontraram-se alguns indícios de crítica ao prefeito escolhido, causados pela sua ausência da 

cidade após os resultados das urnas, como no dia 13 de novembro, em que uma legenda possui a 

seguinte oração: “mesmo com a vitória quase assegurada Lauda e Adelmo não quiseram se 

pronunciar...” contextualizando logo mais que ambos iriam viajar para descansarem. 

Posteriormente, em 14 de novembro, uma matéria de capa afirma no título que Lauda e Adelmo 

venceram a eleição por larga margem, porém o texto discorre sobre a viagem de ambos, como 

pode-se ver nesta sentença:  “Até o momento de encerrarmos esta edição, não se sabia se estava 

confirmada a presença hoje de Lauda e Adelmo em Santa Maria, pois ambos informaram ‘que se 

refugiariam num local que ninguém os encontraria’.”(ver Figura. 1) Na mesma edição, o assunto 

é retomado, numa matéria da contracapa, que trata da festa realizada pelos eleitores após a 

confirmação da vitória, a qual apresenta o seguinte trecho: “A tarde, frente à sede do PTB 

formou-se uma concentração popular, prejudicada em sua euforia, pela ausência de Paulo Lauda 

e Adelmo Genro...” Observa-se que em todos os discursos há uma conotação negativa em relação 
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aos candidatos eleitos, segundo o jornal, eles não querem se pronunciar, suas presença eram 

incertas e eles prejudicaram a euforia do povo. 

 
Figura 1 - Matéria do Jornal A Razão de 14 de novembro de 1963, dia em que foi noticiado oficialmente o nome dos 
vencedores do pleito municipal. 
 

 E este mesmo tema não acabou, na edição do dia 15 de novembro de 1963, foi noticiada a 

passeata organizada em comemoração da vitória, com a presença dos vencedores, e sobre Lauda 

diz que “foi trazido, na madrugada de ontem, a esta cidade afim de receber a manifestação de 

jubilo...”. Logo, sugere-se que o prefeito não voltou para sua cidade por vontade própria, alguém 

teve de trazê-lo. 

A respeito da viagem pós-eleições, o assunto deu-se por encerrado nas páginas do jornal, 

porém os indícios de críticas ao prefeito continuaram, como exemplo na edição de 17 de 

novembro de 1963, em matéria de contracapa: “O prefeito dr. Paulo Lauda, após prometer-nos 

uma entrevista para o dia de ontem, negou-se mais tarde de assim proceder, dizendo a 

reportagem que tal o faria mais adiante, quando estaria em condições de fornecer detalhes de sua 
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futura administração”. (ver Figura 2). Logo, pressupõe-se que o prefeito prometia e não cumpria, 

e mais: ainda não tinha condições de falar como futuro administrador. 

 

Figura 2 - Matéria do jornal A Razão  publicada no dia 17 de novembro de 1963. 

 

Nos dias que antecederam a posse do prefeito e vice eleitos, o jornal A Razão fez a 

cobertura dos preparativos para a solenidade. Novamente encontra-se pistas de crítica ao futuro 

governo, exemplificado pelo título da matéria da contracapa: “Preparativos para a posse de Lauda 

que ainda não constituiu seu secretariado”, assim como no corpo da matéria com as seguintes 

passagens: “[...] os vitoriosos do último pleito municipal ainda estão ausentes da cidade.” (ver 

Figura 3), referindo-se à viagem feita pelos políticos antes da posse, o que é reafirmado no 

parágrafo seguinte: “Pelo menos, até ontem a tarde, ainda não haviam chegado a Santa Maria da 

viagem[...]”. Mais adiante é trabalhado sobre o governo de Lauda e Genro: “Permanece, por 

outro lado, a incógnita quanto à formação do govêrno Paulo Lauda. Desconhece-se até agora 
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oficialmente, a indicação de qualquer nome[...]” Nesses exemplos é possível perceber o uso 

contínuo do advérbio de tempo ‘ainda’, que pode ser interpretado como um determinado tempo 

tenha passado e as tarefas não foram executadas. Outro ponto destacável são os termos ‘incógnita 

e desconhece-se’, ambos remetendo à dúvida sobre as decisões do futuro prefeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Matéria publicada no Jornal A Razão  do dia 29 de dezembro de 1963, sobre a posse dos candidatos 
eleitos. 

 

Parte-se agora para o segundo período a ser analisado,  o governo de Paulo Lauda e 

Adelmo Genro até o golpe militar. Após ler alguns fatos noticiados, supõe-se que existam 

algumas críticas implícitas no discurso apresentado pelo jornal em questão. Na contracapa da 

edição de 06 de janeiro de 1968, uma reunião é noticiada da seguinte forma (vide Figura 4):  

Reunião de Lauda com secretariado: sigilo! Importante reunião (pelo sigilo 
reinante) realizou-se ontem no arquivo da Prefeitura Municipal. A reportagem ao se 
aproximar daquele local, viu reunidos tôdos os assessores diretos do Prefeito Paulo 
Lauda juntamente com o chefe do Executivo e o vice-prefeito Adelmo Genro. Da 
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reunião secreta nada foi transpirado a reportagem credenciada ao gabinete do novo 
prefeito. 

 

Nesta nota, o jornalista trabalhou com hipóteses, sem checar as informações. Ele supôs que a 

reunião fosse importante, por ser vetada a participação de meios de comunicação. Não há 

entrevista, nem citação de nenhuma fonte que justificasse os adjetivos adotados no texto (sigilo 

reinante e reunião secreta). De acordo com a evolução dos fatos, é possível uma interpretação 

sobre este texto, que só teria sentido alguns meses mais tarde. Após o golpe, eram desconfiáveis 

reuniões de cinco ou mais pessoas, pois poderia ser para discutir assuntos subversivos e de cunho 

comunista.  

Figura 4 - Matéria publicada no jornal A Razão  de 08 de janeiro de 1964. 

 

 Foi possível observar que as notícias sobre a Prefeitura Municipal e seus governantes, 

durante janeiro e os meses que seguiram, tiveram sua redação alterada. Sabe-se que foi criado um 

Gabinete de Imprensa, até então inédito nesta repartição, e que foi bastante citado nas notícias 

referentes ao Poder Executivo. 

 Finaliza-se a descrição dos discursos a serem analisados, com o terceiro momento: do 

golpe à cassação de mandatos de Paulo Lauda e Adelmo Genro. No dia 02 de abril, o jornal 

publicou uma matéria de capa, situando os acontecimentos na Prefeitura Municipal pós-golpe. 

(figura 5) Destaca-se o seguinte fragmento: 

Desmentindo os boatos circulantes de que o vice-prefeito Adelmo Genro havia sido 
preso, o Comando da 3a DI solicitou à reportagem tornar-se pública a manifestação 
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daquele comando, pois o prefeito se encontra em efetivo exercício de suas atividades a 
testa da comuna.  
 

A matéria dedicou-se a explicar o que estava acontecendo na Prefeitura Municipal, mas a 

finalizou atendendo a um pedido dos militares.  Na mesma edição (ver figura 6), é revelado que 

“... Adelmo Genro, [...] esteve, às 17 horas com o Gen. Mario Poppe de Figueiredo em reunião de 

caráter secreto. A Prefeitura Municipal, que desde a parte da tarde estava fornecendo amplo 

material de informações às emissoras locais, teve de cessar seu serviço informativo.”  Unindo as 

notícias, pode-se entender os motivos dos boatos citados na primeira utilizando da teoria de Eni 

Orlandi (2001), que explica que os boatos estão ligados ao silenciamento. Quando fatos não são 

explicitados ou explicitados a um grupo restrito, o silêncio que paira desperta diversas 

interpretações do que pode estar acontecendo, surgindo então um burbúrio. Tomando como base 

somente a segunda notícia, nota-se que a censura está sendo implantada: informações vetadas de 

chegarem ao grande público e sendo fiscalizadas por militares. 

Figura 5 - Matéria publicada no jornal A Razão  de 02 de abril de 1964, logo após o golpe. 
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Figura 6 - – Matéria publicada no jornal A Razão do dia 02 de abril de 1964, referente ao golpe do dia anterior. 
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A notícia da cassação de mandatos foi publicada no dia 06 de maio de 1964 (vide figura 7), com 

uma nota da agência de notícias Meridional, também de propriedade dos Diários Associados 

(assim como o jornal A Razão). A notícia era extra oficial, mas afirmava que seriam cassados os 

mandatos de prefeito e vice da cidade de Santa Maria. A confirmação do fato se deu no dia 08 do 

mesmo mês, através de outra nota oriunda da agência Meridional, expedida no dia anterior (ver 

Figura 8). Na capa, onde se encontrava a notícia, possuía o depoimento do presidente da Câmara 

de Vereadores Waldyr Mozzaquatro, que assumiria a prefeitura enquanto não houvesse a escolha 

do novo administrador municipal. É questionável a ausência da palavra dos principais envolvidos 

– Lauda e Genro – pois, seriam os mesmos, fontes primárias nesta matéria. Isso se confirma 

através da edição publicada em 09 de maio, que afirma na contracapa que o prefeito ainda não 

fora substituído e mesmo assim, o jornal não publicou em nenhum momento a palavra dele. O 

telegrama oficial a respeito do mandato dos candidatos chegou na data de 11 de maio (a ata de 

cassação se encontra no anexo II) e a escolha do novo prefeito só se deu no dia 15 do mesmo 

mês. Desde a primeira matéria sobre o expurgo até o novo prefeito assumir, em nenhum 

momento foi dada a palavra aos políticos. 

 Com base nas teorias estudadas, pode-se enquadrar o primeiro período na teoria do 

discurso sobre de Bethânia Mariani (1998), no qual ela expõe o processo jornalístico de falar 

sobre os políticos, ou seja, o jornal na figura do jornalista, se apresenta como um observador 

imparcial, mas que acaba se envolvendo na questão, formulando através de seus textos opiniões e 

juízos de valor.  

O segundo período estipulado, traz poucos exemplos cabíveis a este trabalho, pois como 

já citado anteriormente, com um Gabinete de Imprensa que representava a Prefeitura perante os 

meios de comunicação, observou-se uma alteração na apresentação dos textos jornalísticos. 

Entretanto, é neste período que se encontra o maior exemplo de emissão de opinião em um 

espaço que não é de artigos nem editorial da época analisada nesta pesquisa. A nota publicada no 

dia 06 de janeiro de 1964, com ponto de exclamação (atípico na linguagem jornalística) e 

suposições não comprovadas, vem a se encaixar em duas teorias descritas no capítulo 3: 

novamente a do discurso sobre, apresentada por Mariani (1998) e a teoria do silenciamento 

resultando o boato, estudada por Orlandi (2001). A primeira, é comprovada através da ausência 

de fontes e entrevistas e como descrita pelo jornalista que escreveu a matéria, ele também não 

estava presente na reunião, logo, não teria como afirmar de certeza que era uma secreta. O 
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mesmo caso, se enquadra na teoria dos boatos, pois o jornalista não sabia do que se tratava tal 

evento e publicou como sendo assunto sigiloso, e dando a oportunidade, através de seu discurso, 

da criação de burbúrios a respeito do assunto. 

Figura 7 - Matéria publicada no jornal A Razão  no dia 06 de maio de 1964. 
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Figura 8 - Matéria publicada no jornal A Razão do dia 08 de maio de 1964. 

  

O terceiro período é o mais delicado a tratar, pois lida com um fator externo, que não está 

ao alcance do sujeito, no caso a ditadura militar que regia o país. O próprio jornal noticiava o 

silenciamento dos meios de comunicação, inclusive citando que algumas informações chegavam 

através de rádios de outros países, que o sinal alcançava até aqui. Vai de encontro ao que Orlandi 

(2002) estuda, apresentando a censura não para restringir o que se fala e sim, para impor o que se 

deve deixar em silêncio. E também aplica-se os estudos de Mariani (1998), que trabalha os 

discursos sobre e do político, e afirma que quando um desses é excluído, o jornalista está 

impondo verdades criadas por ele ou pelo sistema de trabalho a que ele está submisso. Após a 

cassação, os discursos de Paulo Lauda e de Adelmo Genro foram banidos, assim como o dos 
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comunistas apresentados pela autora, dessa forma provocando o esquecimento dos sujeitos, por o 

mesmo não ter voz perante a sociedade, ou pelo menos na mídia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao iniciar este trabalho, buscava-se relacionar a mídia com a ditadura militar que regeu o 

país por duas décadas. Após algumas tentativas falidas de problematizar temas nessa área, foi 

descoberta possibilidade de pesquisa sobre este pedaço da história de Santa Maria. Nas buscas 

bibliográficas, percebeu-se a inexistência de referências a esta época, assim como à cassação de 

um prefeito e um vice por estarem sendo acusados de comunistas. A partir daí o assunto se tornou 

mais interessante, ao ser vista a possibilidade de preencher uma lacuna ainda vazia na história da 

cidade, sobre o olhar comunicacional.  

Durante a coleta de materiais para a execução do trabalho, notou-se que a existência de 

lacunas da história local não se deteve no campo da História, mas principalmente no campo 

jornalístico, pois o jornal de maior circulação na época calou-se para alguns aspectos da notícia. 

O assunto se tornou mais interessante de ser estudado, pois havia uma inquietação pessoal sobre a 

cobertura jornalística e as justificativas para o discurso muitas vezes tendencioso. 

 Outro aspecto relevante foi a diferença entre o jornalismo atual em comparação ao dos 

anos 60. É surpreendente, além das mudanças em regras gramaticais, a utilização de termos de 

diferentes línguas e a forma indireta de escrita do texto, assim como o uso de palavras rebuscadas 

no jornalismo diário. Isso se complementa pelos valores-notícia atribuídos na época, diferentes 

dos da atualidade.  

 Também deve ser destacada a importância da análise do discurso, no âmbito do 

jornalismo, assim como em qualquer outra área, pela influência que as palavras causam no 

receptor das mensagens. Os sentidos podem ser modificados através de uma palavra, o que 

implica em alteração de significados do que está sendo dito ou escrito. No caso, sob a ótica 

jornalística, o discurso pode influenciar no cotidiano do povo, pois, o leitor tem o jornalista como 

o dono das informações e se um profissional da comunicação noticiou determinado fato é por que 

ele foi testemunha do mesmo, logo está retratando a realidade. Aí encontra-se o perigo da 

manipulação de informações e possível opacidade do noticiar, aspectos esses não somente 

restritos à períodos de regimes ditatoriais, mas na prática diária do jornalismo. 

 À chegada do momento de conclusões, surge o questionamento do quanto um regime 

ditatorial e as formas de censura interferem na vida do ser humano e principalmente, dos 

profissionais da comunicação. Quão frustrante pode ser estar sob proibições e quão importante é 

a liberdade de imprensa. Sob esses aspectos, este trabalho está aberto a maiores 
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aprofundamentos, não somente através da análise de discurso, mas também sobre outras teorias 

do jornalismo assim como sobre o ponto de vista histórico. 

 Por fim, pode-se afirmar, baseando-se nas evidências encontradas através da análise do 

discurso, que a hipótese de textos tendenciosos, assim como a inexistência de publicação de fatos 

relevantes para os leitores afetaram o jornal A Razão no período a que se refere esta pesquisa. Os 

possíveis motivos atribuídos são a censura imposta pelos militares e a posição que a empresa 

Diários Associados se encontrava perante ao regime vigente. Mesmo assim, não se descarta 

outras possibilidades que podem ser preenchidas através de novas pesquisas a respeito do 

assunto, o que somente tem a acrescentar nas teorias comunicacionais.  
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Anexo 1 – Atas da cassação de mandato e direitos políticos de Paulo Lauda e Adelmo Genro 
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