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Título: A luta pela democracia 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Compreender que a luta pela redemocratização no Brasil estimula a valorização das liberda-

des e dos direitos civis, percepção que é essencial para o exercício da cidadania. Por meio de discus-

sões, pesquisas e desenvolvimento de trabalhos em grupo, esta sequência didática aborda os 

eventos que fizeram parte do processo de redemocratização brasileiro.  

Objetivos de aprendizagem 

As formas de organização social e política: a noção de Estado – (EF05HI02) Identificar os mecanis-

mos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – (EF05HI05) 

Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreenden-

do-o como conquista histórica. 

As tradições orais e a valorização da memória/O surgimento da escrita e a noção de fonte para a 

transmissão de saberes, culturas e histórias – (EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens 

no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.  

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta);  

• folhas de papel cartolina;   

• canetas hidrocor, lápis de cor, lápis grafite;  

• tesoura sem ponta; 

• cola;  

• jornais (para apresentar aos alunos as primeiras páginas);  

• material de consulta (textos, documentos e fotografias do período) ou laboratório de in-
formática.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Matéria de jornal  

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos  

Inicie a aula perguntando aos alunos o que eles sabem sobre o processo de redemocratiza-

ção do Brasil. Ouça as respostas e comente que a transição foi gradual e lenta, com vários eventos 

marcantes contribuindo para a chamada abertura política. Esses eventos devem ser pesquisados 

para a elaboração de uma matéria jornalística, que, além de informações sobre os episódios, poderá 

conter material iconográfico e uma cronologia do processo de redemocratização brasileiro.  

Oriente os alunos a se dividirem em cinco grupos e a selecionarem um evento a ser pesquisado: 

• greves de 1978; 

• anistia promulgada em 1979; 

• movimento Diretas Já em 1984; 

• retorno de um civil à presidência da República em 1985; 

• Brasil ganha uma nova Constituição em 1988. 

Se possível, realize a atividade na sala de informática, orientando os grupos a pesquisarem na 

internet o respectivo tema. Caso contrário, prepare previamente o material de referência, como: 

textos, documentos e fotografias do período, e disponibilize para os alunos. Incentive também a 

turma a utilizar a biblioteca da escola para a pesquisa. O site Memórias da Ditadura pode ser uma 

fonte de pesquisa para o professor e para os alunos sob a supervisão do docente. Nele é possível 

encontrar diversos documentos e informações sobre o período, disponível em: 

<http://memoriasdaditadura.org.br>. Acesso em: janeiro de 2018. 

Apresente algumas primeiras páginas de jornal, destaque os elementos presentes nelas e 

mostre como uma notícia costuma ser organizada visualmente. Peça aos alunos que explorem os 

eventos escolhidos e explique que eles devem descrevê-los como uma notícia de jornal. Oriente-os a 

elaborar um texto direto, simples e curto, ilustrado com as imagens disponíveis. Os itens abaixo 

devem constar nas matérias jornalísticas.  

• Topo: 

▪ nome fictício para o jornal; 

▪ data (considerar o tipo de matéria ao inserir uma data para a edição – que pode ser 

no momento do evento ou edição comemorativa/histórica).  
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• Abaixo do topo:  

▪ manchete; 

▪ fotografia. 

• Corpo:  

▪ descrição jornalística do evento.  

Distribua as folhas de papel cartolina, canetas hidrocor, lápis coloridos, lápis grafite, tesouras 

sem ponta, cola e o material preparado previamente ou impresso na sala de informática. Caso não 

seja possível trabalhar com recortes, incentive os alunos a ilustrarem seus jornais com desenhos.  

Instrua a turma a trabalhar em grupos. Solicite que, primeiro, planejem e combinem o que 

será feito: “Qual será o nome do jornal?”; “Qual será a manchete?”; “Quais fotos serão utilizadas?”; 

“O texto precisará conter quais informações?”. Com base nas respostas a essas perguntas, estimule 

os alunos a fazerem rascunhos e, em seguida, efetivamente produzir a página de jornal, atividade 

que deverá ser finalizada na aula seguinte. 

Aula 2 – Mural sobre a redemocratização 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos  

Retome a formação dos grupos e a atividade iniciada na aula anterior. Oriente os alunos que 

estiverem na fase de rascunho a partirem para a elaboração das matérias jornalísticas. Atente 

também a possíveis dúvidas dos grupos que já estiverem elaborando suas matérias. 

Oriente os grupos a inserirem uma linha do tempo do processo de redemocratização brasilei-

ro na parte inferior de cada cartaz, contendo os eventos disponibilizados inicialmente para pesquisa: 

• greves de 1978; 

• anistia promulgada em 1979; 

• movimento Diretas Já em 1984; 

• retorno de um civil à presidência da República em 1985; 

• Brasil ganha uma nova Constituição em 1988. 

Dessa forma, todos poderão localizar temporalmente as informações pesquisadas.  

Quando todos os grupos tiverem finalizado seus trabalhos, oriente os alunos a expô-los em 

um mural na sala de aula ou em um local da escola que seja visível a todos.  

Por fim, se possível, reserve um momento desta aula ou da seguinte para que todos os traba-

lhos sejam contemplados pelos alunos. Abra espaço caso algum grupo queira comentar ou apresen-

tar sua matéria jornalística.  
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Aferição de aprendizagem 

Esta sequência didática valoriza o trabalho em grupo justamente porque a temática aborda-

da, o processo de redemocratização, é enfocada com base em eventos que contaram com ampla 

mobilização coletiva. Por isso, é importante observar o engajamento e a participação dos alunos em 

todos os processos de produção das atividades: pesquisa, elaboração e montagem do conteúdo 

(diagramação da página de jornal) e socialização do trabalho. É relevante verificar, inclusive, o 

interesse pelas produções dos colegas e por aprender mais sobre um tema que não foi pesquisado.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática.  

1. Antes da redemocratização, as pessoas que eram perseguidas pelo governo militar receberam a:  

a) Constituição de 1988. 

b) Greve de 1978.  

c) Eleição de 1985.  

d) Anistia de 1979.  

2. Para que o processo de redemocratização fosse possível, foi necessário que houvesse participa-
ção da população?  

 

Gabarito das questões 

1. d) Anistia de 1979.  

2. Espera-se que os alunos reconheçam a importância da participação popular no fim do regime 
militar e na volta do Brasil à democracia. Mesmo sem seus plenos direitos assegurados e reco-
nhecidos, diversos setores da sociedade se manifestaram a favor do retorno do país ao regime 
democrático. 

 


