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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos a ditadura militar no Brasil no período de 1964 
a 1985, suas fases e características, além da violência na forma de tortura aos 
acusados de subversivos e o crescimento econômico.

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

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Para os militares, o golpe de Estado foi uma revolução e, para 

combater os opositores ao regime militar, o governo passou a 
expedir Atos Institucionais, os famosos Ais, que não respeita-
vam os artigos da Constituição.

 • Vários políticos, artistas e intelectuais foram considerados opo-
sitores do regime e obrigados a se exilar em outros países ou 
foram presos.

O Brasil da ditadura militar

A ditadura produziu ampla propaganda política. Eram muito comuns adesivos com frases ufanistas, 
como: “Brasil: conte comigo”; “Ninguém mais segura este país”; “Este é um país que vai pra frente”; 
“Para frente Brasil” etc. Abaixo, propaganda do governo brasileiro, década de 1970.
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 • Foram criados grupos de oposição ao regime militar, muitos vi-
vendo na clandestinidade e alguns, ainda, pegando em armas.

 • Os anos de 1968 a 1974 foram considerados os mais violentos 
da ditadura, sendo chamados de anos de chumbo.

 • O Ato Institucional nr. 5 ou AI-5, decretado em 1968, suspen-
deu o habeas corpus por crime político, implantou a censura aos 
meios de comunicação, cerceou as liberdades de expressão e 
reunião, suspendeu direitos políticos e permitiu o fechamento 
do Congresso Nacional e a cassação de mandatos de vários 
parlamentares. O poder Judiciário estava proibido de julgar a 
aplicação do AI-5.

 • Os anos de chumbo foram também anos de grande crescimen-
to econômico, o que serviu para legitimar a ditadura.

 • Foram construídas obras públicas chamadas de faraônicas, de-
vido àa sua grandeza: Hidrelétrica de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, 
Usina Nuclear de Angra, Metrô de São Paulo, Rodovia dos Imi-
grantes etc.

 • Ocorreram ações de guerrilha. Carlos Marighella escreveu o Ma-
nual do Guerrilheiro Urbano.

 • Com o general Ernesto Geisel, a ditadura passou por um proces-
so de transição “lenta, gradual e segura” para a democracia.

 • Com o general João Batista Figueiredo terminou a ditadura mili-
tar. Através do movimento Diretas-Já, o Brasil voltou a ser nova-
mente uma democracia.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A palavra impressa e a informação - Evolução da imprensa e da 
censura no Brasil.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.
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AULAS 1 E 2

Realize a leitura compartilhada com os alunos dos tópicos 1 (página 220) e 2 
(página 222).

Ao final da leitura do tópico 2, leia com a classe o tópico Conversa de historia-
dor (página 223); em seguida, discuta com os alunos por que o autor afirma 
que o AI-5, imposto em 1968, não visava tanto os opositores do regime, mas 
setores que haviam apoiado o golpe de 1964.

Leia, com a classe, o tópico Outra dimensão: Cultura (página 224); em seguida, 
peça aos alunos que procurem interpretar a letra da canção Alegria, Alegria, 
de Caetano Veloso, principalmente os significados dos versos “Caminhando 
contra o vento / Sem lenço, sem documento” e “Sem lenço, sem documento 
/ Nada no bolso ou nas mãos”. Discuta com os alunos os resultados obtidos. 

AULAS 3 E 4

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada dos tópicos 3 (página 225) e 
4 (página 227).

Ao final da leitura compartilhada do tópico 5 (página 228), leia também o tó-
pico Investigando o documento (página 230); na sequência, peça que reflitam 
e respondam por que a legislação exclui o torturador do direito da fiança judi-
cial. Discuta os resultados com a classe.

Proceda à leitura compartilhada do tópico 6 (página 230); em seguida, leia 
também o tópico 7 (página 231).

Durante a leitura do tópico 7, leia também o tópico Outra dimensão: Cidadania 
(página 232). Após a leitura discuta com os alunos por que podemos afirmar 

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 Ato de Fé.
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que os direitos de cidadania, em suas três dimensões, sofreram um retroces-
so durante a ditadura militar no Brasil. 

Após a leitura do tópico 7, leia o tópico Imagens contam a história (página 
233). Discuta com os alunos, considerando que o AI-5 suspendeu as garan-
tias constitucionais e tornou nulos os direitos civis, o diálogo entre as cobras 
e o elefante.

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para a exibição do documentário Ato de Fé, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=TBbSm5nFVhE. O documentário apre-
senta a participação dos padres dominicanos no apoio e auxílio àqueles que 
lutavam contra o regime militar. 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 com a classe 
após a obtenção dos resultados.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
234), Vamos testar? (páginas 234 e 235) e Conexões (página 235) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


