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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos os governos democráticos após a ditadura 
militar, o neoliberalismo, os avanços sociais e os escândalos de corrupção.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

Dilemas da democracia brasileira

Manifestantes participam de protesto contra o aumento da tarifa dos transportes coletivos no Rio 
de Janeiro, em junho de 2013.

M
AR

CE
LO

 Á
VI

LA
 / 

D.
A 

PR
ES

S



2 HISTÓRIA | História | Volume 3  – Capítulo 15

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • José Sarney, que assumiu a presidência no lugar do falecido 

Tancredo Neves, elaborou uma série de medidas para conter a 
inflação, porém, todas fracassaram.

 • Seu sucessor, Fernando Collor de Mello, após dois anos de man-
dato, foi envolvido em escândalos de corrupção e Caixa 2 e so-
freu um impeachment, perdendo seus direitos políticos por 8 
anos.

 • Seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência e com o apoio 
do Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, concebeu 
o Plano Real.

 • O sucesso do plano econômico garantiu dois mandatos conse-
cutivos a seu criador, Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Com 
uma política neoliberal, FHC privatizou várias estatais.

 • Lula, que há décadas tentava se eleger, conseguiu seu primeiro 
mandato e iniciou um plano de reformas sociais que melhoram 
a vida das populações pobres e de baixa renda no país. Em seu 
segundo mandato, começaram a surgir os escândalos de cor-
rupção e desvio de verbas.

 • Lula, ainda assim, conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rou-
sseff. Em seu governo, os escândalos se multiplicaram, vários 
membros do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos fo-
ram presos. Ela sofreu um impeachment, considerado um golpe 
de Estado por vários analistas e seu vice, Michel Temer, assu-
miu a presidência..

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 
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AULAS 1 E 2

Realize a leitura compartilhada do tópico 1 (página 255) e do tópico Outra 
dimensão: Cidadania (página 257). Na sequência, peça aos alunos que co-
mentem o texto do final. 

Após a leitura do tópico 1, leia o tópico Outra dimensão: Cidadania (página 
259). Em seguida, com base nas considerações sobre a democracia expostas 
no texto, situe a luta dos indígenas, dos negros e das mulheres por direitos na 
sociedade brasileira nos últimos anos.

Leia com a classe o tópico 2 (página 259); na sequência, leia também o tópico 
Outra dimensão: Conflitos sociais (página 261). Em seguida, discuta com a 
sala que apesar de lutar pela reforma agrária, o MST faz referência ao “sem 
terra”, e não ao camponês. Peça aos alunos que diferenciem essas categorias. 

AULAS 3 E 4

Realize, com a turma, a leitura compartilhada do tópico 3 (página 262) e do 
tópico Outra dimensão: Economia (página 263). Em seguida, peça aos alu-
nos que, em grupos, conversem sobre as privatizações, considerando os ar-
gumentos favoráveis e contrários apresentados no texto. Consultem outras 
fontes sobre o tema para incrementar o debate. 

Proceda à leitura compartilhada dos tópicos 4 (página 264) e 5 (página 266).

Ao final da leitura, leia, com a classe, o tópico Imagens contam a história (pági-
na 267). Com base no texto e na imagem discuta com os alunos como um pro-
testo contra o aumento das passagens tornou-se um grande movimento pela 
ética na política. Os alunos podem pesquisar as chamadas Jornadas de Junho.

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 promover um seminário com os alunos sobre cada governo 
desse período.
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alu-
nos que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões 
(página 268), Vamos testar? e Conexões (página 269) ou, então, elabore um 
questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos 
pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


