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1. Resumo 
No ano que marca os 50 anos do AI-5, o cerne deste artigo é estudar como a 

mídia tradicional, na época da ditadura militar brasileira, noticiou o decreto, em 

dezembro de 1968. A ideia é focar nas capas de jornais paulistas e cariocas do dia 

seguinte do decreto do ato constitucional brasileiro, onde o principal ponto a ser 

abordado será o diálogo entre as fotos e a linguagem das matérias que estavam 

circulando um dia após o mais severo decreto do período.  

 

2. Introdução 
 Após estudar sobre teoria fotográfica e história da fotografia no Brasil, 

priorizando os destaques do período da ditadura militar brasileira, o foco deste artigo 

foi direcionado às capas dos periódicos publicados logo após o decreto do ato 

constitucional número 5. 

Embasado nas reflexões do Boris Kossoy sobre a representação da imagem e 

a sua memória, além da linha histórica-fotográfica criada por ele e Lilia Schwarcz, com 

“Um olhar sobre o Brasil: a fotografia na construção da imagem da nação”, e uma 

outra criada pela Ana Cecília Martins e o Luciano Figueiredo, em “História do Brasil em 

100 fotografias”, que ilustram a representação fotográfica do Brasil ao longo do tempo, 

este artigo visa interpretar as imagens através dos conceitos que os autores trazem 

para a fotografia nacional. 

Como embasamento histórico do período, selecionamos Elio Gaspari, com um 

dos volumes de seu especial sobre a ditadura, o “A ditadura envergonhada” e Lilia 

Schwarcz, com “Brasil: Uma Biografia”, para entender os passos da ditadura e como o 

AI-5 afetou ainda mais a imprensa da época. E para completar, a análise do discurso 

dentro das matérias foi embasada nas teorias de Eni Orlandi.  

 

3. Objetivos 
 O principal objetivo deste artigo é entender quais foram as medidas tomadas 

pela mídia para noticiar o AI-5, depois do dia 13 de dezembro de 1968, lidando com a 

censura escancarada do governo em cima dos grandes veículos. Além disso, há o 

objetivo de entender a relação entre a matéria e a fotografia que a ilustrava, se houve 

algum tipo de linguagem escrita ou fotográfica específica para apoiar ou denunciar a 

situação que o país se encontrava naquele momento. 

 

4. Metodologia 
 Após a leitura e interpretação dos livros de referência para este artigo, o foco 

foi voltado para a análise da capa cinco periódicos. Os jornais: Folha de S. Paulo, O 



Estado de S.Paulo, O Globo e o Jornal do Brasil, todos do dia 14 de dezembro de 

1968. Além destes, também a capa da revista Veja, do dia 18 de dezembro de 1968. 

Juntamente com a análise dos periódicos em si, também há uma análise sobre o 

formato das matérias e as linguagens fotográficas e escritas, que levaram a notícia do 

AI-5 para todo o país. 

 Para contextualizar o período, utilizamos os dados presentes nos livros “A 

ditadura envergonhada”, de Elio Gaspari e “Brasil: Uma Biografia”, de Lilia Schwarcz. 

Para a interpretação das imagens e criação de uma linha histórico-fotográfica do 

período utilizamos “Um olhar sobre o Brasil: a fotografia na construção da imagem da 

nação” da Lilia Schwarcz e Boris Kossoy e, também, o “História do Brasil em 100 

fotografias” da Ana Cecília Martins e Luciano Figueiredo. E para finalizar, com a 

análise de discurso, embasamos este tópico nas teorias da Eni Orlandi. 

 

5. Desenvolvimento 
 Os “anos de chumbo” trouxeram diversos momentos que geraram 

questionamento da sociedade da época, que se perpetuam até hoje. E um destes 

questionamentos é: como a mídia lidou com a censura durante a ditadura militar e 

principalmente, como noticiou os acontecimentos mais impactantes, como o AI-5, que 

é o foco deste artigo. 

Em um Estado que não há democracia, a mídia também não é livre. E este fato 

fez com que o golpe se perpetuasse por ainda mais tempo, pois como o governo 

controlava a mídia, havia controle do quê e como seria noticiado.  

 

6. Resultados preliminares 
 As fotos utilizadas para ilustrar as matérias nos jornais eram genéricas, com 

militares em passeatas e do, então presidente, Arthur da Costa e Silva. Todos os 

periódicos retrataram o ato constitucional número 5 como o “recesso do Congresso”. 
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