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AI-5 em cinco atos: cinquenta anos de construção narrativa em capas de jornais
Leylianne Alves Vieira1.
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Resumo: O Ato Institucional Nº 5 foi editado em 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira.
Desde aquele momento, ficava restrita a atuação da imprensa e sufocadas as manifestações em
contrário ao governo militar. Ao longo dos últimos 50 anos, especialmente nas efemérides, o
acontecimento continuou a ser retomado, contribuindo para construir a narrativa da memória.
Propomos a análise das capas dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo nos dias 13 de dezembro
dos anos 1978, 1988, 1998, 2008 e 2018, visando reconstruir a narrativa do acontecimento. Para
tanto, utilizamos conceitos das teorias da narrativa e dos estudos de memórias. O AI-5 já foi de
desconhecido a maquiado em atas, chegando a 2018 com peso nos testemunhos de quem sofreu
com sua aplicação.
Palavras-chave: narrativas; memórias; ditadura militar; 1968; Ato Institucional Nº 5.

1. Do que falamos quando falamos de AI-5
Em 1º de abril de 1964 começa o regime militar no Brasil, um governo ditatorial
que chegava ao poder por meio de um golpe contra o então presidente democraticamen-
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te eleito, João Goulart. Jango era acusado de ser comunista, de tentar instaurar no país
um governo ditatorial de esquerda, ameaçando empresários e militares. É importante
lembrarmos que tratamos de um momento histórico no qual o mundo vivia a Guerra
Fria, um embate de configuração mundial entre capitalismo e comunismo, um conflito
indireto entre Estados Unidos e União Soviética que poderia culminar no extermínio da
humanidade, em uma eventual batalha com tecnologia nuclear.
Quatro anos depois, em 1968, um acontecimento marcou o recrudescimento do
regime já autoritário e repressor: a edição do Ato Institucional Nº 5 (AI-5) em 13 de
dezembro. O ato autorizou que o regime fechasse o Congresso Nacional, censurasse a
imprensa e suspendesse a garantia do habeas corpus. Além disso, seriam 17 atos publicados até 1969, perdurando a vigência do AI-5 por pouco mais de 10 anos.
Nas pesquisas que desenvolvemos, o ano de 1968 é tratado com especial atenção, uma vez que as manifestações contrárias ao governo cresceram ao longo da primeira metade e foram asfixiadas na segunda. Nos primeiros meses, a imprensa acompanhou
as manifestações, estando presente em acontecimentos como a morte de Edson Luís
(VIEIRA, 2018) ou a Passeata dos Cem Mil, para citarmos apenas dois exemplos.
Figura 1 – Capas de Folha de S. Paulo (esquerda) e O Globo (direita), 14 dez. 1968

Fontes: Acervos Folha (esquerda) e O Globo (direita).
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Em contrapartida, ao longo do ano a narrativa da impressa também foi cambiando, chegando ao ápice com a própria forma como foi noticiada a edição do quinto Ato.
Acima, na Figura 1, mostramos duas capas que ilustram neste contexto o espaço que foi
dado ao acontecimento que definiria parte da vida dos brasileiros durante dez anos.
No calor dos acontecimentos, como primeira peça colocada no grande mosaico
da construção narrativa das memórias, são apresentados alguns dos personagens do
acontecimento, de forma comedida, já reflexo da censura que passaria a vigorar. Na
capa da Folha de S. Paulo, por exemplo, é anunciado que “Governo baixa novo ato”,
remetendo à cotidianidade que assumiam os atos institucionais no Brasil. Estamos diante de um novo ato, sem números, baixado pelo governo, ou seja: imposto. Nas letras
miúdas acima da manchete, o jornal informa que foi “Decretado o recesso do Congresso
Nacional”, informação relevante para o contexto. Abaixo da manchete, em texto de três
linhas, é informado, ainda, que não foi estipulado prazo para o fim do recesso.
O ministro da Justiça, Gama e Silva, é apontado pela Folha como aquele que realizou o anúncio, às 23h. A capa afirma que o Ato passou a valer no mesmo dia em que
foi anunciado, indicando a ânsia em torno da ação. Nas demais manchetes há referências a outros personagens políticos, como Abreu Sodré e o próprio Costa e Silva. No
canto inferior esquerdo, é destacada a ameaça de ataque dos vietcongs contra Saigon.
Na capa d’O Globo, a fotografia de um aparelho de televisão no momento em
que Gama e Silva realiza seu pronunciamento é destaque no canto direito superior. A
legenda da imagem afirma que “Através de uma cadeia de rádio e televisão, o Ministro
Luís Antônio da Gama e Silva, da Justiça, explicou à Nação, ontem à noite, as razões
que levaram o Governo, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional, a editar o Ato Institucional n.º 5 e o Complementar n.º 38” (O GLOBO, 1968, p. 01). Há uma justificativa
para o ato autoritário, resguardado pelo manto de legalidade instaurado pelos AIs.
Ainda n’O Globo, sob uma manchete em letras garrafais na qual se lê “EDITADO O ATO 5”, um resumo das principais implicações do AI-5: Congresso posto em
recesso, autorizado o confisco de bens, suspensos os habeas corpos contra crimes políticos, autorizadas cassações e encerramento da vitaliciedade. Logo abaixo desse ‘resumo’, é copiada a íntegra do texto do ato.
3

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
17º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia (GO) – Novembro de 2019

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De acordo com o Art. 2º, “o Presidente da República poderá decretar o recesso
do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por
Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar
quando convocados pelo Presidente da República”2. Sendo assim, o jornal também publica, logo abaixo, no canto inferior esquerdo, o texto do Ato Complementar nº 38, responsável pelo fechamento do Congresso Nacional.
Como podemos perceber, não há espaço para discutir, argumentar, contestar ou
aprovar a nova medida, em qualquer dos jornais. Apenas o texto cru é apresentado, um
princípio de discurso da objetividade jornalística. A narrativa do golpe dentro do golpe
começa com a transcrição de sua suposta legalidade. Ao longo dos últimos 50 anos, as
efemérides que marcam o passar de cada década da publicação do AI-5 são lembradas
também em capas de jornal e, claro, em seu interior. Neste texto, buscamos perceber
como se deu esta construção narrativa, observando quais foram os acontecimentos destacados, personagens apresentados e, sobretudo, como reverbera, até 2018, o autoritarismo outorgado ao governo militar.
Na data que marca a efeméride de 50 anos da edição do AI-5, acabávamos de
eleger um presidente da república3 que defendia, e continua a defender, o governo militar e seus principais algozes, tais como o coronel Brilhante Ustra4. Apesar dos 50 anos
que separaram o acontecimento e o olhar que jogamos sobre ele, ainda há reflexos de
atualidade neste capítulo da história.

2. O papel dos jornais para a construção das memórias do AI-5
“Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais” (NORA, 1993, p. 07).
Assim descreve Pierre Nora a nossa situação enquanto indivíduos sociais. Se no princípio éramos essencialmente orais, guardávamos na memória boa parte do conhecimento
adquirido, foi justamente a intenção de continuar a guardar conhecimento que permitiu
o surgimento da escrita. Ainda assim, nos termos de Nora (1993), as narrativas escritas
2

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm. Acesso em: 2 jul. 2019.
Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito em 28 de outubro de 2018, com 57.797.847 votos no segundo turno.
4
Carlos Alberto Brilhante Ustra (1932-2015) foi coronel do Exército e chefe do DOI-CODI do II Exército (1970-1974), um dos órgãos responsáveis pela repressão. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese
de São Paulo reuniu ao menos 502 denúncias de tortura no DOI-CODI paulista.
3

4

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
17º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia (GO) – Novembro de 2019

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nos permitiam guardar fragmentos de memória. Com o desenvolvimento do ser social,
passou a ser necessária a marcação de lugares físicos para a memória.
Avançamos um pouco neste conceito. Defendemos que as narrativas dos jornais
são, também, em alguma medida, um lugar de memória. As construções narrativas que
ali se dão, divididas em capítulos, constroem, desconstroem e reconstroem personagens,
acontecimentos, cenários, tempos. Guardam uma intencionalidade, como todas as narrativas, e dialogam com interesses mais amplos que a individualidade do jornalista.
O mesmo Pierre Nora afirma, categoricamente, que “[...] não há memória espontânea [...]” (NORA, 1993, p. 13). Precisamos de gatilhos que nos façam lembrar, de
narradores que nos transmitam informações, versões. Mais uma vez, podemos transpor
os lugares dos quais trata Nora. Os jornais, e o jornalismo, também podem assumir um
papel na intrincada construção da memória. Podem ser tomados como uma forma de
acionar a memória dos acontecimentos. São uma forma de arquivos do cotidiano.
No entanto, existem, formas de lembrar. Tzvetan Todorov (2000) divide o recurso à memória em literal e exemplar. Quando tratamos literalmente da memória, miramos as recordações de forma estéril, infrutífera, pelo fato de lembrar. Quando miramos
de forma exemplar, temos a memória em sua acepção profunda, podendo levar à justiça.
Para Todorov (2000), a supressão e a conservação das recordações dão origem à
memória. Neste sentido, o esquecimento não seria a negação da memória, uma vez que
ele faz parte da construção das memórias. Cada personagem social que se propõe a lembrar e a narrar suas memórias deixa, naturalmente, de fazer referência a detalhes que
podem ir sendo esquecidos aos poucos. Em contraposição, estes mesmos esquecimentos
seletivos poder ser utilizados em momentos de batalhas pelas memórias.
No que tange às memórias da ditadura, verdadeiros duelos podem ser percebidos
em tempos recentes no Brasil. Há grupos que defendem o retorno do governo militar,
outros que negam a existência de uma ditadura no Brasil e há personagens públicas que
defendem reconhecidos torturadores como heróis nacionais. Da mesma forma, grupos
buscam reconhecer e criminalizar a tortura no país, defendem a democracia e criticam
os militares que participavam de perseguições e torturas.
Continuamos uma disputa entre comunismo e capitalismo. Mesmo passados 50
anos, vários dos discursos continuam a tratar da ameaça que representa a esquerda, par5
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tidária ou não, reduzindo as discussões a um maniqueísmo estéril. Estes discursos, uma
vez que compõem o cenário social, passam a fazer parte das narrativas jornalísticas.
No último meio século, a mídia e os jornais de circulação nacional foram um espaço para a discussão de acontecimentos da década de 1960, a década das grandes mudanças sociais, de uma juventude que não se resignava aos padrões impostos e lutava
por liberdades. Entre tantas discussões, emergem aquelas referentes à edição do AI-5.
As narrativas podem ser construídas, nos jornais, de forma seriada. Luiz Gonzaga Motta (2013) identifica o surgimento de episódios como uma característica das narrativas jornalísticas, às quais é necessário depreender atenção. Nos termos do autor,
Os episódios são unidades temáticas narrativas intermediárias, semanticamente coesas, que relatam ações ou conjunto de ações relativamente autônomas (motivos) e correspondem às transformações e progressões no transcorrer da estória, conectadas ao todo no qual significativamente se inserem
(MOTTA, 2013, p. 160).

Para fins de análise, identificamos os episódios que se dão a intervalos de dez
anos, uma vez que partimos do pressuposto de que a efeméride se mostra um momento
de retomada dos acontecimentos. O espaço de uma década permite que novos fatos sejam expostos, bem como que se identifique os movimentos realizados pelos jornais.
Neste sentido, elegemos as capas dos jornais como corpus de análise, uma vez que denota o destaque dado ao tema no periódico.
Motta (2013) ainda divide a narrativa em três planos, a fim de que possa ser analisada: plano da expressão, plano da estória e plano da metanarrativa. O primeiro está
associado à linguagem utilizada no texto. O segundo, às intrigas ali representadas. O
último, ao plano de fundo de construção da narrativa. Neste espaço, também consideraremos estes pontos para a realização da análise.
No que tange à relação entre tempo e memória, Beatriz Sarlo alerta para que
“[...] o tempo próprio da lembrança é o presente: isto é, o único tempo apropriado para
lembrar [...]” (SARLO, 2007, p. 10). Nesta análise, trabalhamos com seis diferentes
tempos, sendo tomados, cada um, em sua individualidade, como um presente, bem como a conjugação de todos elas o presente do texto que ora escrevemos. A narrativa,
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assim como a memória, guarda marcas temporais, ligadas elas à política, à economia ou
a qualquer outro âmbito do plano social.
Há algo que deve ser dito: “[...] o passado sempre chega ao presente” (SARLO,
2007, p. 10). Chegamos, então, às narrativas das memórias do AI-5, buscando nelas
perceber como se deu a construção deste momento tão emblemático da história do Brasil a partir das capas dos jornais. Escolhemos periódicos que tenham seus acervos disponíveis online, facilitando o acesso a estas informações por parte dos cidadãos. Passemos, então, para a reconstrução das narrativas em Folha de S. Paulo e O Globo.

3. Cinco vezes AI-5: a memória construída de um ato
O Ato Institucional Nº 5 perdeu seus poderes em 1º de janeiro de 1979. Assim,
em 13 de dezembro de 1978, quando se completava a primeira década de sua edição, ele
estava em vigor. Falava-se, portanto, de um acontecimento em construção, que ainda
podia ser utilizado contra qualquer um que representasse uma ameaça ao regime.

Figura 2 - Capas de Folha de S. Paulo (esquerda) e O Globo (direita), 13 dez. 1978

Fontes: Acervos Folha (esquerda) e O Globo (direita).

7

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
17º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia (GO) – Novembro de 2019

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Com a manchete “Ludwing: ‘Geisel deve estar feliz com fim do AI-5’” no canto
superior direito, O Globo (Figura 2) anuncia a extinção do quinto Ato. A afirmativa foi
feita pelo porta-voz do Planalto, o Coronel Rubem Ludwing. A Jarbas Passarinho, então
Senador, é atribuída uma fala incisiva acerca do ato: “[...] não hesitaria em assinar novamente o AI-5” (O GLOBO, 1978, p. 01). Passados 10 anos, o político é construído
enquanto um personagem que defende ferozmente o recrudescimento do regime.
Na mesma capa, Paulo Brossard, líder da oposição no Senado, afirma que o AI-5
foi um pretexto para um golpe totalitário no país. Logo abaixo, Geisel é saudado por
estudantes, em um dia comum. Sorridente, assim como os demais retratados na fotografia, a imagem contribui para a construção de um momento comum, sem tensões.
Logo abaixo, no entanto, no canto inferior esquerdo, em um box intitulado “O
último aniversário”, o jornal discorre acerca daquilo que entende como sendo as implicações do AI-5. A narrativa começa afirmando que “Para os defensores de uma sociedade livre, em que se protejam os direitos fundamentas do homem, inclusive o da livre
iniciativa, o momento que se aproxima é de alívio, porque de reingresso no campo fértil
das franquias democráticas” (O GLOBO, 1978, p. 01). Em uma primeira leitura, podemos identificar a independência do jornal em afirmar que não estávamos em um campo
pleno democrático, o que só ocorreria com o ano novo.
No entanto, a narrativa muda de tom ao longo dos parágrafos. Mesmo afirmando
que “A data de hoje [...] não merece festejo. Como não anima, igualmente, a se jogar
pedras no passado, fazendo-nos cegos para a realidade histórica, pois de tal cegueira
resultaria o risco de mergulharmos, mais adiante, em novos períodos repressivos” (O
GLOBO, 1978, p. 01), o jornal faz ressalvas à leitura que vinha sendo feita do ato:
O AI-5 não foi, ao contrário do que hoje se pretende pintar, o fruto gratuito
de umas tantas mentes obscurecidas pelo radicalismo de direita e que teriam
encontrado oportunidade para, estando nas vizinhanças do Poder, afogar o
Brasil num regime absolutista. Nem também se deve atribuí-lo a simples reação de brio das Forças Armadas, ofendidas por um desimportante e leviano
parlamento e não desagravadas pelo Congresso, a quem o Governo pedira em
vão licença para processar o ofensor (O GLOBO, 1978, p. 01).

A princípio, recorda-se o acontecimento de forma exemplar (TODOROV, 2000),
com a intenção de que não se repita. No entanto, o estopim para o AI-5 continua a ser o
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pronunciamento de Márcio Moreira Alves, justificado pela inação que acometia o governo, em uma leitura enviesada dos fatos. A democracia seria objetivo da ‘Revolução
de 64’, dificultada pelas manifestações que corriam o mundo no final da década:
Desde o início do Governo Costa e Silva, porém, ficou patente não estar o
País em condições de sustentar-se em ordem sob a vigência de um regime de
garantias individuais, não apenas por permanecerem ainda muito vivas as feridas de 64 quanto porque se esboçavam já então os sinais da tempestade de
subversão que varreria o mundo inteiro no ano seguinte – 1968 – um marco
da História da nossa época, abismo em que esteve à beira de projetar-se a
nossa Civilização (O GLOBO, 1978, p. 01).

Justifica-se, portanto, o recrudescimento do regime. Nos termos do periódico, as
passeatas “[...] visavam sem dúvida à derrubada do regime democrático recentemente
restaurado” (O GLOBO, 1978, p. 01). Vivíamos, portanto, em uma democracia. Há,
inclusive, a defesa de figura de Costa e Silva, alegando-se que ele tentou, em vão, salvar
a Constituição, não lançando o AI-5. Tendo acontecido, o ato editado se mostrou a arma
necessária contra os terroristas, termo que contribui para a construção que perdura, mais
de 50 anos depois, sobre aqueles que se manifestavam abertamente contra o regime.
Sob o império do AI-5, o Brasil retomou a ordem e pode enfrentar com êxito
a onda terrorista que se desencadeou. No curso da luta abusos repressivos se
cometeram, alguns inomináveis, e paralelamente, talvez mais por coincidência do que por uma relação de causa e efeito, a economia brasileira experimentou avanço inigualável, redesenhando em consequência a própria fisionomia nacional [...]” (O GLOBO, 1978, p. 01).

O texto faz menção ao chamado ‘milagre econômico’, atrelando-o aos atos que
decorreram da repressão autorizada pelo AI-5. Admite que houve opressão, assim como
o governo assumiu um caráter ‘autocrático’. No entanto, afirma que “a Revolução nunca
o considerou solução definitiva nem ponto de doutrina. Foi um mal, um grande mal necessário. Se o recordarmos assim, em sua agonia, é para registrar o profundo anseio de
que ele nunca precise ressuscitar entre nós” (O GLOBO, 1978, p. 01). Destaca-se o uso
do termo ‘revolução’, aceitando a visão cunhada pelos militares.
A narrativa, assim, oscila entre o apoio e a crítica ao método repressivo utilizado
pelo governo. As demais notícias abordadas na capa do jornal tratam, por exemplo, do
canibalismo entre refugiados no Vietnã, da visita do Cardeal Dom Eugênio Sales ao
9
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Instituto Penal Lemos de Brito, da Guerra do Irã, do novo comando do II Exército e das
aprovações de 950 estudantes na PUC, além do julgamento de 17 acusados de subversão ligados ao Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP).
Assim como o jornal O Globo, a Folha de S. Paulo de 13 de dezembro de 1968
(Figura 2) também destaca o poder que o AI-5 ainda possui de praticar punições contra
aqueles que ameaçassem a nação. No título, afirma: “Ai-5 ainda pode punir corrupção,
admite Ludwig”. Na sequência, mais informações sobre o pronunciamento:
O coronel Rubem Ludwig, porta-voz oficial do Palácio do Planalto, admitiu
ontem, em Piraçununga, onde acompanhou o presidente Geisel na solenidade
de formatura de oficiais da Academia da Força Aérea, que o AI-5 poderá ser
acionado até o final do ano (quando se extingue), contra casos comprovados
de corrupção (FOLHA..., 1978, p. 01).

A utilização do verbo ‘admitir’ implica, neste caso, em algo feito a contragosto,
dando a entender, no plano de expressão, que é interesse do governo não utilizar mais o
Ato, desde que não seja imprescindível. Parece ter havido certa pressão por parte dos
jornalistas para que fosse ‘admitido’ que o AI-5 continua em vigor. Questionado sobre a
utilização contra crimes políticos, o porta-voz afirma que “‘Todo e qualquer instrumento legal em vigor pressupõe a possibilidade de vir a ser acionado’ – disse Ludwig, descartando, porém, a viabilidade, no momento, de punições políticas. ‘Não existe, por
enquanto, nenhum fato que justifique sua aplicação’” (FOLHA..., 1978, p. 01).
Por meio deste segundo jornal também é possível perceber a que evento se referia a fotografia publicada na capa d’O Globo: a formatura de oficiais da Academia da
Força Aérea. A Folha também publica uma fotografia referente à presença de Geisel na
solenidade e anuncia que naquele dia 13 ele participaria das comemorações do Dia do
Marinheiro, referências à normalidade das atividades desenvolvidas pelo general.
A capa do jornal ainda anuncia seu editorial, intitulado “AI-5 dez anos”, publicado naquela edição. Outros assuntos políticos recebem destaque, como é o caso dos
mandatos para prefeitos e vereadores eleitos em 1976, que seriam estendidos até 1982.
A capa ainda trata do 1º Congresso de Energia do Rio (boicotado pelo governo), da elevação nas tarifas de taxi, da construção do Metrô paulista, do ‘índice salarial’ de de-
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zembro (criticado em função da inflação), da alta no valor dos cigarros, do funeral da
Golda Meir (ex-primeira-ministra de Israel) e das mortes de manifestantes no Irã.
Dez anos depois, em 13 de dezembro de 1988, a Folha de S. Paulo não mencionaria a efeméride em sua capa. Da mesma forma, os 20 anos da edição do AI-5 também
não foram notícia na primeira página do jornal O Globo daquele dia. Mais dez anos se
passam e a capa da Folha de 13 de dezembro de 1998 também não menciona o Ato Institucional Nº 5. Em contrapartida, O Globo traz a manchete “Jurista: Castello abriu caminho para o AI-5”. Tal título confronta a imagem de Castello Branco como o menos
truculento dos generais que estiveram à frente da ditadura militar. Na releitura atribuída
ao personagem Miguel Reale, jurista, teria sido exatamente o ditador mais ‘moderado’ o
responsável por normalizar os atos institucionais. Do modo de governar de Castello
nasceria o principal instrumento utilizado pela linha-dura.
Ao invés de responsabilizar Costa e Silva pelo recrudescimento do regime, este
novo episódio da narrativa coloca Castello Branco, personagem não antes utilizado para
tratar do AI-5, como um dos responsáveis pelo caráter repressivo que assumiu o regime:
Exatamente 30 anos após a decretação do AI-5, o jurista Miguel Reale responsabiliza o ex-presidente Castello Branco pela edição do ato institucional
que permitiu o endurecimento da ditadura militar. Integrante da comissão que
deveria elaborar uma nova Constituição e acabar com os atos de exceção,
Miguel Reale acha que foi Castello Branco quem abriu caminho para o AI-5,
apesar de ter sido Costa e Silva o presidente que o assinou: ‘Ele transformou
os atos institucionais em instrumentos normais’ (O GLOBO, 1998, p. 01).

Ao final da pequena nota que transcrevemos acima, uma informação que nos será relevante: o texto foi escrito por Marcio Moreira Alves e Miriam Leitão. O primeiro,
apontado como o principal responsável pela edição do AI-5. A segunda, ex-militante do
PCdoB, presa e torturada em 1972 em Vila Velha (ES). No plano da metanarrativa,
além da tentativa de desconstruir um dos personagens do regime militar, o texto ainda
permite que dois outros personagens possam reconstruir suas próprias participações
junto à construção da narrativa da ditadura: agora eles possuem acesso aos veículos de
comunicação, têm o direito de tornar públicos seus textos.
Nesta mesma capa ainda há referências a Marília Pera, Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luís Inácio Lula da Silva, também personagens do regime militar. Marí11
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lia, que foi espancada enquanto encenava Roda Viva em 1968, 30 anos depois é vilã da
novela “Meu bem querer”. Já FHC afirma que haverá diálogo com a oposição, aqui representada por Lula, ao ser diplomando pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Figura 3 - Capas de Folha de S. Paulo (esquerda) e O Globo (direita), 13 dez. 2008

Fontes: Acervos Folha (esquerda) e O Globo (direita).

Passam-se dez anos e percebemos mais mudanças na construção narrativa do AI5 do que na identidade visual dos jornais aqui apresentados (Figura 3). Se as cores chegam ao jornalismo impresso, também há espaço para construções com mais apelo visual, como é o caso do quadro que toma a parte superior do jornal O Globo em 13 de dezembro de 2008. Mais uma vez, retomamos a figura de Jarbas Passarinho como um dos
principais personagens da edição do quinto ato, elemento importante do plano da estória
(MOTTA, 2013). Sob o título “AI-5 entre o falado e o escrito”, o texto se propõe a fazer
uma comparação entre a ata da reunião realizada no Palácio das Laranjeiras em 1968 e a
sua gravação, mostrando que é possível perceber alterações e mudanças de sentido.
A arte cita como exemplo a fala de Jarbas Passarinho, então Ministro do Trabalho e Previdência Social, na qual afirmou ‘mas às favas todos os escrúpulos de consciência’, passagem gravada, cuja ata registrou como ‘mas, senhor presidente, ignoro todos
12
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os escrúpulos de consciência’. Pequenos trechos do documento original são utilizados
na peça gráfica, mostrando o carimbo de ‘secreto’ e a passagem referente a Passarinho.
O texto publicado na capa do jornal O Globo é marcado temporalmente pela relação da reportagem com a efeméride. As décadas que separam a reunião e a publicação
do jornal estão delimitadas no início do texto. Vejamos o que diz a narrativa, escrita
com a colaboração do jornalista Zuenir Ventura, responsável por caracterizar 1968 como ‘o ano que não terminou’, título de seu famoso livro:

A ata da reunião do Conselho de Segurança Nacional, há exatos 40 anos, faz
o registro de nascimento do Ato Institucional número 5, o AI-5, com alterações e imprecisões em relação ao que ocorreu no Palácio Laranjeiras, no Rio.
A comparação do texto – que só esta semana deixou de ser classificado como
secreto – com a gravação da sessão mostra trocas de expressões e até mudanças no discurso de um ministro. Cópia do documento de 30 páginas foi obtida
pelo GLOBO. Frases do presidente Costa e Silva, que comandava a reunião,
foram alteradas, mudando o sentido. Do então ministro Jarbas Passarinho, a
ata modifica a frase ‘Às favas todos os escrúpulos.’ A expressão ‘às favas’
foi trocada por ‘ignoro’ (O GLOBO, 2008. p. 01).

O texto de capa não cita quais teriam sido as modificações no discurso de Costa
e Silva, explicitando apenas no que tange a Jarbas Passarinho, recurso à memória literal
possibilitada pelos novos documentos. Com o passar dos anos, a fala do ministro assumiu a capacidade de demarcar, simbolicamente, o teor da reunião e dos objetivos que o
ato teria, passando à metanarrativa que envolve o acontecimento. Elas demonstram que
os participantes da reunião tinham consciência das implicações da edição daquele ato.
Ele marcava o início da fase mais repressiva do regime.
Na versão inicial do livro de Zuenir Ventura, publicada em 1988, o autor descreve a cena de edição do AI-5. Sob o título “O ato final”, o capítulo descreve a posição
dos presentes na reunião. Sobre o ministro, afirma:
Passarinho não tinha dúvida de que era ‘uma ordem ditatorial’ o que se estava instalando ali. ‘Repugnava enveredar pelo caminho da ditadura’, confessava, para ressalvar: ‘É esta que está diante de nós.’ Se era inevitável, propunha então o ministro do Trabalho: ‘às favas, senhor presidente, todos os escrúpulos da consciência’ (VENTURA, 1988, p. 282-283).

Passarinho vai sendo construído como um personagem inescrupuloso e que pouco se importa com as implicações de seus atos, desde que os interesses militares sejam
13
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resguardados. Em contrapartida, o militar responsável pela proposição não é exposto,
apenas citado. O trecho na capa do jornal demonstra a preocupação que o presidente e o
governo possuíam de maquiar os atos autoritários, modificando um documento oficial
para atenuar o caráter ditatorial do acontecimento. A distância temporal permite que se
observe as implicações futuras do ato, sendo possível assim rememorá-lo.
Já na Folha daquele dia, o principal destaque da capa é o jogador de futebol Ronaldo, apresentado ao Corinthians. Em pequena nota na parte inferior esquerda, lê-se:
‘AI-5 faz 40 anos; 82% do país não ouviu falar dele’. Quatro décadas depois de sua assinatura e das implicações do acontecimento, o jornal paulista traz dados oficiais, de
uma pesquisa, para construir a imagem de um ato quase irrelevante. Se mais de 80% do
país não sabe do que se trata o AI-5, qual teria sido o seu poder? Respondemos: foi este
ato que institucionalizou a censura. No mesmo dia de sua edição, alguns jornais tiveram
suas redações ocupadas e passaram a lidar com a presença constante do censor.
Mesmo afirmando que o AI-5 é o “[...] símbolo da ditadura militar que completa
40 anos hoje” (FOLHA..., 2008, p. 01) e que ele autorizou o fechamento do Congresso e
outras medidas, relata que “Para historiadores, os resultados da pesquisa são previsíveis” (FOLHA..., 2008, p. 01). Com um texto que ressalta as características negativas
do Ato, a manchete enfatiza o desconhecimento da população em relação ao assunto.
Aos 40 anos, o AI-5 seria um desconhecido da história nacional.
No quinquagésimo aniversário da edição do AI-5, o acontecimento foi ofuscado
pelo pedido de prisão de João de Deus, médium acusado de assédio sexual por 78 mulheres em Abadiânia (GO). Com fotografias em grandes dimensões, o acontecimento
ocupa parte significativa das capas. Além disso, falas de Jair Bolsonaro também assumem protagonismo: na Folha, “Bolsonaro diz que é preciso afrouxar lei trabalhista”,
n’O Globo, “Bolsonaro sobre filho: ‘Se tiver algo de errado, que pague a conta’”.
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Figura 4 - Capas de Folha de S. Paulo (esquerda) e O Globo (direita), 13 dez. 2018

Fontes: Acervos Folha (esquerda) e O Globo (direita).

Apesar do foco em outras notícias, há referências ao AI-5 nas duas capas. Na
Folha de S. Paulo, duas menções são registradas à efeméride. Sobre o editorial, cuja
referência está no canto inferior direito, o título “Fechou-se o atalho” traz o seguinte
resumo: “Acerca da democracia no Brasil, 50 anos após o AI-5”. Já o caderno Folha
Ilustrada anuncia que “Decretado 50 anos atrás, AI-5 mudou linguagens artísticas do
país para sempre”. Noticiam-se as implicações do AI-5 nos campos artístico e político.
O jornal O Globo, também na parte inferior da página, segunda coluna, anuncia
uma série especial de quatro textos sobre o AI-5 e sua memória. Com o título “Lembranças do dia em que a ditadura recrudesceu”, destaca os autores das peças: Ancelmo
Gois (“Após a notícia, minha primeira decisão foi fugir”), Fernando Gabeira (“Nas ruas,
reação da população foi de frieza”), Míriam Leitão (“Passaram o trator por cima da minha geração”) e Zuenir Ventura (“A gente não esperava algo tão drástico”). Percebemos
que personagens como Zuenir Ventura e Miriam Leitão continuam a aparecer como
referências sobre o assunto. Já Gabeira, autor do livro “O que é isso, companheiro?” e
ex-militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR8) preso em 1970, é
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acionado como um novo personagem na construção da narrativa. Gois, por sua vez, é
ex-militante do Partido Comunista Brasileiro e foi preso após a edição do AI-5.

4. Considerações finais
Cinquenta anos é tempo suficiente para que uma história seja contada e recontada inúmeras vezes. Para que uma narrativa perdure por cinquenta anos, é necessário que
o acontecimento de que deriva seja um marco significativo para uma sociedade. É assim
que continuamos a ter capas, em 2018, que tratam do Ato Institucional Nº 5.
Nas efemérides de publicação do AI-5, houve anos em que nada foi dito. No entanto, se destaca, por exemplo, a publicação de notícias na capa em 1978, quando o ato
ainda estava em vigor e a ditadura militar governava o país. Depois de um 14 de dezembro de 1968 em que tão pouco pode ser dito, tendo as capas transcrito boa parte do
ato, aquele foi o momento de lembrar aos brasileiros que o ato ainda vigorava, deixaria
de ser usado poucos dias depois, mas podia ser acionado.
Contraditoriamente ao impacto que o AI-5 causou sobre a contestação à ditadura, asfixiando-a, a Folha (2008) esforça-se para demonstrar que o ato não impactou a
vida do cidadão comum, sendo ignorado após 40 anos. Se naquela ocasião 82% do país
desconhecia o ato, as publicações do cinquentenário foram aquelas que mais se esforçaram para fazer um uso exemplar da memória, nos termos de Todorov (2000), dando a
mais personagens a oportunidade de falar sobre as implicações do ato em suas vidas,
fugindo da pura descrição dos acontecimentos e ampliando o plano da estória, utilizando-se do testemunho.
As figuras de Jarbas Passarinho e Costa e Silva são aquelas que mais recebem
destaque nas construções narrativas. Passarinho, desde os primeiros momentos construído como um político sem escrúpulos e que apoiava a qualquer custo o governo militar,
teve estas características acentuadas, especialmente quando se enfatiza como os documentos oficiais o trataram. Costa e Silva, o principal responsável pela edição do Ato,
uma vez que era o representante do governo, não recebe o mesmo tratamento. Sua função é resumida e simplória, quase não sendo retomado ao longo dos anos.
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Assim como no que tange aos demais aspectos da ditadura militar e da justiça de
transição, pouco foi julgado em relação às implicações do AI-5. Entendemos, após esta
análise, que apesar de o Ato continuar a ter espaço nos jornais, a narrativa composta
ameniza o peso das implicações do acontecimento para o Brasil e os brasileiros. No
entanto, como afirma Sarlo (2007), este passado continua chegando ao presente. Não
apenas porque vários de seus personagens ainda sentem a necessidade de falar, mas
porque ainda não trabalhamos socialmente o acontecimento. Não há julgamentos e ainda se exalta o governo militar, à revelia dos crimes contra a humanidade, atenuados pela
Lei de Anistia de 28 de agosto de 1979.
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