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EMENTA 
 
A realidade brasileira e do Espírito Santo na década de 1960. A realidade midiática neste período, em 
especial o jornalismo.  
Como funcionavam os jornais, as rádios (poucas com jornalismo) e as tevês (ainda incipientes). Brasil e 
Espírito Santo. 
As diversas etapas da ditadura. O Brasil em 1964. A queda do governo de João Goulart.  
A realidade brasileira e os jornais. O ato institucional. Do ato II até o ato IV. O AI-5 e o endurecimento do 
regime.  
O período ficou conhecido como “anos de chumbo” (1969 -1974).  
A mudança do aparelho repressivo. A Oban em 1969 e a criação do DOI-Codi e seu espalhamento pelo 
país.  
As diversas fases da ditadura (anos de chumbo, distensão, abertura, transição) e as diversas formas de 
censura. 
 
OBJETIVOS 

 
Objetivo principal:  
- Permitir aos estudantes um conhecimento menos superficial do que foi a ditadura que o país - 
também o ES - viveu de 1964 a 1985; 
 
Objetivos secundários: 
- Apresentar, debater, discutir e comentar os contextos que definiram  os acontecimentos e fatos que 
marcaram a história do jornalismo,  do Brasil e do ES no período; 
- A censura como dificuldade, os diversos ethos profissionais; 
- Tempo de jornalismo, tempo de reportagem 
- Refletir sobre a realidade do país e do jornalismo nos anos de ditadura e seus contextos; 
 



 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A realidade brasileira e seu contexto nos anos 1960. O sistema midiático e os jornais em especial; 

2.  A derrubada de João Goulart e o comportamento dos jornais e dos  jornalistas; 

3. E Millor lança o Pif Paf 

4. -  O jornalismo de São Paulo e do Rio como referência para o país 

5. – O jornalismo no ES – A Gazeta, A Tribuna, O Diário, Jornal da Cidade – a partir de 1976: Posição 

6. - Realidade lançada em 1966,  

7. -  A censura e suas diversas fases. 

8. – O ano de 1968 e o progressivo tensionamento político – e Veja é lançadas dois meses antes do 

AI-5. 

9. – O AI-5 e seu impacto nos jornais e no país. 

10. – Como os jornais cobriram (cobriram?) o AI-5 

11. - Em junho aparece o Pasquim 

12. – A cobertura jornalística sob censura. Jornalistas presos. Pasquim Cony, Dines, Niomaar 

13. - A luta armada (suas ações mais espetaculares – sequestros, roubos, assaltos, tomada da rádio 

Nacional) e as novas formas de repressão. A cobertura jornalística. 

14. - Prisões no ES. O ciclo repressivo de 1971 e o de 1973. 

15. – Fato Novo, Politika e Opinião – 1972 – Movimento em 1975 e o espalhamento da imprensa 

alternativa 

16. – A morte de Alexandre Vannuchi Leme em 1973 e a apresentação de Gilberto Gil na USP.  

17. O centenário de O Estado de S. Paulo e as mudanças tecnológicas – novo prédio 

18. – Mudanças na Folha de S. Paulo.   

19. - A coluna Jornal dos Jornais – circula de 1975 a 1977 

20. – A morte de Vladimir Herzog, sua repercussão e o início de inflexão no regime.  

21. – O retorno do movimento de massas e do movimento sindical (1976-1978) 

22.  – Anistia em agosto de 1979 – e os jornais 

23. – No ES, aparece o Posição, que seguirá até 1981, 

24. -  A campanha Diretas Já -seu significado e a cobertura dos jornais 

25. - O jornalismo pós 1985 e as mudanças com a aceleração das mudanças tecnológicas 
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ACERVOS DOS JORNAIS nos sites dos próprios jornais e na Biblioteca Nacional: 

https://bndigital.bn.gov.br 
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Material em vídeo. Destaques: 

Resistir é preciso: playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrukZAHcMPXHWMGOjI8B6Nz2ouz6nBG1M 

A pesquisa histórica sobre a imprensa brasileira: playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYimT3RsW1TMmz8VCXO89JGnfhpJCqafH 

 

METODOLOGIA 

https://bndigital.bn.gov.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrukZAHcMPXHWMGOjI8B6Nz2ouz6nBG1M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYimT3RsW1TMmz8VCXO89JGnfhpJCqafH


 
a disciplina será ministrada às terças-feiras, das 8h às 12h e está estruturada da seguinte forma: 

 
- aulas dialogadas e debates,  

- leitura orientada de textos,  

-  estudos dirigidos,  

- exibição e discussão de vídeos com material didático produzido pelo professor, 

- conversas com jornalistas experientes e veteranos convidados nas aulas 
 
CRITÉRIOS/ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Trabalhos individuais e em grupo (se possível) 
Participação em sala 
Trabalhos dirigidos 
Prova final 
 
 

CRONOGRAMA 
 

1ª aula – apresentação dos alunos, apresentação do professor – breve apresentação da disciplina 

2ª aula – apresentação da disciplina 

3ª aula – o jornalismo antes da tipografia/ os primórdios pós-Gutemberg 

4ª aula – o impacto de Gutemberg e Aldus Manucius na História 

5ª aula – o desenvolvimento da imprensa no mundo nos séculos XVIII, XIX e XX 

6 ª aula – as razões do atraso da chegada da imprensa no Brasil e o império 

JUNHO 

7ª aula – os jornais no império, os pasquins, os abolicionistas etc.. 

8ª aula – os jornais no início do século XX 

9ª aula – a década de 1950 e suas novidades 

26 DE JUNHO FERIADO CORPUS CRISTI 

JULHO 

10 ª aula – a década de 1960, o golpe e o impacto nos jornais 

11ª aula – a década de 1970, do AI-5, da censura e da imprensa alternativa 

12º aula - – o ressurgimento da sociedade civil na década de 1970 e a imprensa 

13ª aula – a década de 1980 e de 1990 mercado e tecnologia 



14ª aula – século XXI 

AGOSTO 

15ª aula – avaliação da disciplina e prova final 

 

 
Professor: Victor Gentilli                        Email: victor.gentilli@ufes.br 


