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INTRODUÇÃO
O presente trabalho se propõe a fazer uma análise da representação da Campanha da
Legalidade (1961) tendo como fonte o jornal impresso O Nacional. Este movimento
com grande adesão da população, sendo propagado através de emissoras do rádio por
todo o Brasil, foi o principal garante da posse de João Goulart, cessando uma tentativa
de golpe militar. Essa pesquisa tem como objetivo analisar o posicionamento do jornal
em questão, tendo em vista o fato de O Nacional pertencer a Múcio de Castro, que
naquele momento fazia oposição ao partido de João Goulart (o PTB) em Passo Fundo.
Sendo O Nacional nossa fonte e objeto, buscamos compreender também as
movimentações sociais e os grupos representados no jornal, bem como a narrativa
escolhida para abordar o tema.

DESENVOLVIMENTO:
Fundado em 1925 na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, O
Nacional possui tiragens diárias, com forte abordagem aos acontecimentos políticos
nacionais, bem como internacionais, estaduais e regionais. Dirigido por Múcio de
Castro desde 1940 , no período delimitado para essa pesquisa o jornal O Nacional já
estará enquadrado no perfil traçado por Zicman (1985) onde os jornais passam a
possuir caráter informativo. Havia colunas e artigos de opinião, mas a veiculação das
notícias - apesar da subjetividade que analisaremos no decorrer do presente trabalho
– estavam dentro do padrão adotado pela época. Ao trabalharmos com a imprensa,
além de se fazer indispensável considerarmos a forma e o conteúdo do jornal,

precisamos identificar os seus proprietários ou dirigentes, o processo de construção da
publicação e o público do jornal.
A pesquisa se justifica por buscar construir uma narrativa histórica nacional partindo
do local sobre o período delimitado, através da imprensa, utilizando-se do jornal
impresso mais antigo da cidade ainda em circulação. Estando o periódico afinado com
as lideranças municipais que se encontravam em conflito com o PTB e o próprio Leonel
Brizola, procuraremos compreender a abordagem do jornal com relação a legalidade e
o cumprimento da constituição. Será através da compreensão desses eventos que essa
pesquisa se fundamenta. Sendo o jornal O Nacional, pertencente a um político como
foi Múcio de Castro, que estava na condição de opositor do PTB a nível municipal,
iremos nortear a pesquisa a fim de identificar qual o posicionamento deste veículo
com relação aos acontecimentos nacionais, envolvendo os eventos que sucederam na
crise política do ano de 1961.
Nossa pesquisa, sendo o resultado do trabalho de conclusão de curso do autor, foi
dividida em dois capítulos. No primeiro abordamos a cobertura do jornal sobre a
Campanha da Legalidade, analisando sua narrativa sobre o processo histórico e os
principais agentes políticos envolvidos. Já no segundo, priorizamos a mobilização de
Passo Fundo diante da Campanha da Legalidade. Neste caso analisamos as notas
emitidas pelos editores do jornal sobre o evento e a representação feita pelo jornal
dos setores da sociedade passo-fundense expressos no jornal.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
O trabalho será baseado na análise apenas do que era noticiado pelo jornal. Não
procuraremos elencar a movimentação que estava ocorrendo em todo o país, e sim, a
partir da escolha feita pelo O Nacional quando da repercussão de nosso tema. Sendo
assim, o periódico, além de fonte também pode ser considerado objeto, pois as
discussões sobre a crise de 1961 serão pautadas a partir da representação da mesma
no referido jornal.
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