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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas a República democrática o Brasil, que foi de 
1945 até 1964, e a forma como esse período iniciou e terminou, ou seja, atra-
vés de um golpe de Estado.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O movimento queremista, que pregava a permanência de Var-

gas ao poder por associar seus benefícios sociais à figura do 
presidente, assustou alguns setores da sociedade brasileira.

O Brasil e a república democrática

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma reação dos setores sociais conservadores de
São Paulo ao anúncio do projeto de reforma agrária e da nacionalização de refinarias de petróleo 
feito pelo presidente João Goulart no comício realizado na Estação Central do Brasil, no Rio de Ja-
neiro, em 13 de março de 1964.
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 • Vargas deixa o poder em 1945, após 15 anos, por conta de um 
golpe de Estado promovido pela alta cúpula do Exército.

 • Com a vitória nas urnas do general Dutra, o Brasil vive um perío-
do de estabilidade política e uma democracia consolidada.

 • Vargas volta ao poder em 1951, desta vez, eleito diretamente 
pelo povo. Seu governo foi marcado por ferrenha oposição das 
elites e terminou com seu suicídio, em 1954.

 • O desenvolvimentismo no Brasil veio com Juscelino Kubitsche-
ck, que prometeu fazer o país crescer 50 anos em 5.

 • A experiência de uma República democrática termina com a 
eleição de Jânio Quadros que, após alguns meses, renuncia, e o 
governo é exercido por seu vice, João Goulart.

 • Os militares, receosos de que o esquerdista Goulart, com suas 
propostas sociais como as chamadas Reformas de Base, trans-
formasse o Brasil numa nova Cuba, promovem um golpe de 
Estado com o apoio dos Estados Unidos, e o Brasil mergulha 
novamente numa ditadura que irá durar 21 anos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Pedra, madeira e água - Caçadores e coletores, 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.
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AULAS 1 E 2

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 1 (página 200) e, 
em seguida, leia o tópico Outra dimensão: Conflitos sociais (página 202). Na 
sequência, peça aos alunos que pesquisem sobre a Lei Afonso Arinos, que foi 
a primeira a combater o preconceito racial. A seguir, promova uma discussão 
com os alunos sobre os resultados da pesquisa.

Realize, com a turma, a leitura compartilhada do tópico 2 (página 202) e do tó-
pico Outra dimensão: Cidadania (página 203). Na sequência, peça aos alunos 
que citem alguns direitos civis fundamentais e avalie a importância deles na 
vida em sociedade. Promova uma discussão com a classe sobre os resulta-
dos obtidos. 

Ainda durante a leitura compartilhada do tópico 2, leia o tópico Investigando 
o documento (página 207). Na sequência, peça aos alunos que, com base 
nos episódios narrados por Vargas em sua carta-testamento, construam uma 
linha do tempo. Discuta com a classe por que Vargas se considerava vitorioso 
perante seus inimigos.

AULAS 3 E 4

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico Conversa de his-
toriador (página 208); na sequência, peça aos alunos que destaquem os ar-
gumentos utilizados pela autora para definir o regime político de 1945-1964 
como democrático, apesar das limitações existentes.

Proceda à leitura compartilhada da seção Outra dimensão: Cultura (página 
214); em seguida, discuta com a sala por que Schwarz se mostrou tão otimis-
ta em relação à produção cultural brasileira desse período.

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. A 
sugestão, aqui, é a exibição do documentário O dia que durou 21 anos.
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Ao final da leitura compartilhada do tópico 2, leia também o tópico Investigan-
do o documento (página 215). Na sequência, peça aos alunos que, em grupos, 
debatam os argumentos utilizados pelo presidente João Goulart em defesa 
da reforma agrária. Leve a discussão ao âmbito da sala de aula.

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 3 e do tópico Ima-
gens contam a história (página 216). Na sequência, discuta com os alunos a 
presença do indígena entre as figuras mais importantes do país à época, na 
primeira missa de Brasília.

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para a exibição do documentário O dia que durou 21 anos, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RVnf3Ap7guQ. O docu-
mentário apresenta as causas e características do golpe de Estado que de-
pôs o presidente João Goulart e instalou a ditadura militar no Brasil. Após a 
exibição do vídeo, peça aos alunos que elaborem uma resenha relacionando 
as cenas do documentário com o que foi estudado no capítulo. Na sequência, 
promova um debate.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
217), Vamos testar? (páginas 217 e 218) e Conexões (página 218) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


