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1.RECURSO DE EXPRESSÃO : 
CHAMADA PARA O RELATO 
 
A Ditadura Militar através da educação promove o desenvolvimento industrial brasileiro, mas 
também a transforma em instrumento de controle das massas. 
 
RELATO: 
        Para melhor compreendermos a questão do estudo da História, dentro do contexto da Ditadura 
Militar, torna-se fundamental um breve apanhado histórico desde a sua implantação no Brasil 
ocorrido no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, uma vez que, sob a influência do pensamento 
liberal francês e no bojo do movimento regencial no município do Rio de Janeiro o colégio Pedro II 
que era na época, estabelecimento padrão (o era também na República com o nome de Ginásio 
Nacional) teve seu primeiro Regulamento em 1838, determinando a inclusão dos estudos históricos 
a partir da 6.ª série. 
       No entanto, verificamos que a implantação do estudo de História nos currículos escolares não 
foi aceita pacificamente. Ela ocorreu com forte resistência mesmo após a proclamação da 
República.Um desses exemplos foi o discurso do senador paulista Paulo Egídio de Oliveira que não 
concebia a História como ciência dentro dos métodos positivistas, método que segundo o senador 
servia para analisar o pensamento crítico e científico. 
      Superadas todas as dificuldades à sua implantação, vimos que ao longo dos anos, a disciplina de 
História foi considerada uma matéria de fundamental importância para a formação do estudante 
brasileiro, oferecendo-lhe subsídios capazes de desenvolver uma visão mais ampla de mundo e 
dando-lhes uma maior capacidade crítica. 
      Um exemplo da influência dessa formação desenvolvida pela disciplina de História manifestou-
se durante as mobilizações ocorridas no Brasil na segunda metade do século XX, como a 
“Campanha do Petróleo é Nosso”, durante o governo de Getúlio Vargas, o comício da Central do 
Brasil, durante o governo de João Goulart em defesa das “Reformas de Base”, entre tantos outros 
exemplos que podemos citar. 
      Para uma melhor compreensão do Período Militar devemos analisar o Brasil politicamente, 
ideologicamente e filosoficamente a partir de 1945, período esse que ficou conhecido como 
POPULISMO. 
     Não podemos nos esquecer que esse período foi posterior à ocorrência da Segunda Guerra 
Mundial. O mundo estava sofrendo os efeitos da Guerra Fria que dividia o planeta em dois blocos 
antagônicos: bloco Socialista, liderado pela URSS (União Soviética) e o bloco liderado pelos USA 
(Estados Unidos da América), ao qual o Brasil alinhou-se em 1947, durante o governo do general 
Eurico Gaspar Dutra. Esse acontecimento veio a agradar especialmente os grupos de direita 
conhecidos como entreguistas, formados pelos elementos que defendiam a abertura do mercado 
nacional ao capital estrangeiro, apoiando especialmente a ação de empresas multinacionais 
estadunidenses. 
      Aliados a esses setores estavam os militares brasileiros que eram influenciados pela Doutrina de 
Segurança Nacional. Ainda sob a influência da Doutrina de Segurança Nacional, os nossos militares 
criaram a ESG (Escola Superior de Guerra) onde foram formulados os princípios da DSN e seus 
subprodutos como o Serviço Nacional de Informação (SNI) transformada em lei em 1968, cujo 
principal objetivo era encontrar e eliminar os “inimigos internos”. 
      Do outro lado, tivemos os grupos nacionalistas que defendiam um maior controle da economia, 
regulamentando a atuação das multinacionais no mercado, evitando assim, a evasão de divisas. 
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      Um exemplo concreto desse nacionalismo foi o desencadeamento da campanha do “petróleo é 
nosso”, movimento este, que visava à nacionalização do petróleo encontrado no subsolo brasileiro. 
Essa campanha teve grande apoio popular e pressionou o Congresso Nacional a aprovar uma lei de 
cunho nacionalista durante o governo de Getúlio Vargas. 
      O momento crítico dessa disputa entre nacionalistas e entreguistas ocorreu após a renúncia de 
Jânio Quadros em agosto de 1961. Isso, porque João Goulart deveria assumir oficialmente a 
presidência da República, mas teve que enfrentar a oposição e a resistência dos grupos direitistas 
que acreditavam piamente ser ele comunista. Jango somente conseguiu exercer o direito que lhe era 
devido, após o desencadeamento da “campanha pela legalidade” organizada por Leonel Brizola, 
então governador do Rio Grande do Sul. 
      Entretanto, esses grupos direitistas não se deram por vencidos e se rearticularam, contando com 
o apoio dos militares simpatizantes da DSN, tornando-se, assim os principais responsáveis pela 
articulação e efetivação do golpe de 31 de março de 1964, que acabou substituindo o governo 
democrático de João Goulart por presidentes militares comprometidos com uma política voltada aos 
interesses da direita entreguista. 
      Com a implantação da Ditadura Militar a partir de 1964, as pessoas com um maior senso crítico 
passaram a sofrer perseguições por parte do governo, sendo necessário uma forma mais sutil de 
contestação e defesa dos direitos democráticos e civis, manifestados através das canções de 
protesto, dos sindicatos de trabalhadores, da mobilização estudantil, das pastorais da Igreja Católica 
entre outros.  
      Uma outra forma de contestação ao Regime Militar se deu através da produção cinematográfica, 
de cineastas como Rui Guerra, Glauber Rocha entre outros, que procuravam mostrar a dura 
realidade em que vivia o povo brasileiro. 
      Com a implantação da ditadura em 1964, os representantes do novo regime de governo 
perceberam que era necessário desenvolver um maior controle sobre o sistema educacional, sendo 
assim, a educação passou a ser encarada sob o ponto de vista do ideário se segurança nacional e de 
desenvolvimento econômico de acordo com interesses internos e externos.  
      Vimos que a educação brasileira sofreu forte influência da USAID que desde 1961 já vinha 
interferindo em nossa educação e tirando grandes vantagens dessa assessoria uma vez que o maior 
beneficiado é o país que dá a assessoria e não o país assessorado. 
      Esses benefícios foram conseguidos através de documentos assinados entre o Brasil e a USAID 
o qual podemos destacar os seguintes itens:1)O Brasil deu ajuda financeira pagando tanto os 
estadunidenses que estivessem aqui prestando serviços como os brasileiros que fossem se 
“especializar” nos Estados Unidos. 2) Os estadunidenses forneceram todo o apoio técnico e 
assessoria de planejamento e proposição de programa de pesquisa.3) O governo brasileiro arcou 
com todas as despesas dos brasileiros que dariam assessoramento as comissões de técnicos 
estadunidenses. 
      Um dos principais objetivos do governo militar foi desenvolver o Brasil industrialmente, 
permitindo a ampliação da implantação de multinacionais no território brasileiro, sendo assim, a 
educação teve papel importante nesse sentido, ela foi formadora de mão-de-obra para o setor 
industrial, porém, sem a necessidade de formar cidadãos críticos a ponto de poderem contestar as 
decisões governamentais. Por isso, não houve a necessidade das ciências humanas formadoras de 
senso crítico. Pois gerava uma negação de conteúdo crítico na formação geral do educando. Em 
relação a essa negação, podemos afirmar que tem tudo a ver com a necessidade de controle do 
cidadão por parte do Estado, portanto, nada mais e nada menos que uma forma de controle e 
manutenção do poder, evitando qualquer possibilidade de resistência às determinações ditadas pelo 
Governo Militar. 
      Houve então, a necessidade da formação do profissional para suprir a necessidade da mão-de-
obra para a indústria, mas não foi uma formação completa pois demorou muito e houve necessidade 
premente da indústria na formação de seus futuros funcionários . Não devemos nos esquecer dos 
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interesses econômicos na educação, visto que este setor foi muito rentável ao setor privado, ao qual 
coube um papel significativo na formação dos profissionais de licenciatura curta. Por isso houve a 
necessidade de uma reestruturação do ensino superior, que culminou com várias leis que serviram 
para que tal fato se tornasse possível, como é o caso do Decreto-lei n.º547, de 18 de abril de 1969, 
que autorizou o funcionamento e organização dos cursos de licenciatura curta no terceiro grau.  
      As licenciaturas curtas formaram profissionais da educação menos qualificados, pois formados a 
toque de caixa para poderem suprir a necessidade de mão-de-obra, tornando-se desta forma, meros 
proletários da educação, pois não tinham a formação necessária para serem autônomos frente as 
imposições governamentais.Visto ser o professor supostamente o detentor do saber, foi necessário 
atacar justamente sua formação, tirando-lhes, a capacidade de contestação, por isso foram criados os 
cursos de licenciatura  curta através da Lei 5692/71 que implantou os Estudo Sociais e  Ciências 
Humanas, possibilitando a formação do professor polivalente no irrisório prazo de um ano e meio. 
      Sendo assim, dentro desse contexto de forte controle autoritário sobre a educação, algumas 
matérias tiveram especial controle do regime militar, dentre elas destacamos as ciências humanas 
como a Geografia e a História. Seu controle se deu por motivos óbvios, como a formação crítica 
não era o objetivo do governo em relação à formação do profissional de História e nem a sua 
capacitação através de uma formação plena, a licenciatura curta em Estudos Sociais veio a atender 
plenamente esse objetivo. 
      Com a reforma implantada pela Lei 5692/71 o controle e preparação de conteúdo passou a ser 
exclusividade do governo, que monopolizava o ensino em todas as áreas do conhecimento através 
da imposição e da determinação dos programas com as matérias a serem dadas através de livros 
didáticos escritos à semelhança dos programas adotados em grande escala . 
        Além desse controle sobre a educação, a licenciatura curta trouxe grandes lucros às escolas 
particulares, principalmente a nível superior, já que coube a elas, a formação em licenciatura curta 
em Estudos Sociais e Ciências. 
      Uma vez que em Estudos Sociais o saber foi fragmentado, o mesmo não pôde proporcionar uma 
boa base do conhecimento ao profissional em educação. Isso acabou refletindo no ensino 
fundamental e médio. 
      A História passou a servir como justificadora do sistema governamental vigente, pois teve a sua 
estrutura de ensino toda voltada para atender as bases ideológicas dos militares obtendo respostas 
isoladas e totalmente descontextualizadas, impedindo assim uma reflexão mais crítica, visto que o 
homem comum não era visto como um ser participante da construção da história a qual estava 
inserido. 
      Apesar dessa aparente conformidade dos educadores em História com a situação, vimos que 
houveram algumas resistências em relação à implantação do curso de Estudos Sociais a nível de 
terceiro grau, como foi o caso em 1976 quando a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) 
através de seu Conselho de Graduação recusou-se a implantá-la em seu currículo. Com isso opôs-se 
frontalmente as determinações do MEC, em julho de 1976. 
      Essa reação da UFMG, abriu precedentes para que outros setores da sociedade e outras 
instituições de ensino superior passassem a exigir o fim das licenciaturas curtas e o fim de Estudos 
Sociais. Nos anos 80 a História tornou-se alvo das discussões e propostas de mudanças no ensino 
fundamental. 
      Nesse processo de reformulação do currículo de História em estados como Minas Gerais e São 
Paulo os professores foram sujeitos participantes do processo, porém sem tempo hábil para 
discussões, o que demonstra um sistema viciado, aos moldes da ditadura. 
      A universidade, espaço onde se “produz” o profissional em História teve estreita relação com o 
ensino de História, já que possuíam vínculos, uma vez que é a universidade quem dava a formação 
a esse professor que se encontrava em sala de aula, além de que, todo o “saber científico” foi uma 
produção da universidade, cabendo ao professor de 5ª a 8º séries e segundo grau somente a 
reprodução desse saber concebido nas universidades. 
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      Nasceu dessa relação, uma verdadeira ditadura acadêmica, já que para “facilitar” a vida dos 
professores do ensino fundamental e médio, os professores universitários que elaboravam o 
currículo, passaram também a elaborar os livros didáticos que estavam de acordo com os mesmos, 
tirando o poder de decisão quanto à elaboração do currículo e ao conteúdo a ser estudado em sala 
pelos professores que não fizessem parte da academia, ou seja, foram reduzidos a meros 
reprodutores do saber produzido na universidade. 
      As conseqüências dessa separação universidade-escola fundamental e médio, se fez sentir na 
sala de aula, uma vez que foi a universidade que formou os professores que estavam atuando em 
sala de aula, apesar da academia não assumir sua parcela de culpa na formação desses profissionais. 
 
 
2..RECURSOS DE INFORMAÇÕES. 
   
SUGESTÃO DE LEITURA. 
 

ARTIGO DE REVISTA:  

CHAUÍ, Marilena. A Reforma do Ensino de História. Discurso nº.8.São Paulo: FLCH/SP, 1978. 

 

Faz uma analise da reforma do ensino no Brasil. Segundo a autora, “o projeto MEC-USAID esteve 

assentado em três pilares: educação e desenvolvimento, educação e segurança, educação e 

comunidade” (Chauí, 1978, p.148). No desenvolvimento de sua análise Marilena Chauí descreve 

todo o processo da implantação desse projeto e suas conseqüências sobre a educação brasileira visto 

a desqualificação do professor devido às licenciaturas curtas e conseqüentemente, o baixo nível do 

aluno ao entrar no curso superior, devido a sua má preparação no segundo grau, onde a autora 

coloca a falta de capacidade por parte dos alunos de compreenderem o que estão ouvindo e ainda 

sua incapacidade de verem-se como co-participantes dos fatos que estudam. 

 

NADAI, Elza.O Ensino de História do Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira de 

História. Vol.13, nº. 25/26. São Paulo: AMPUH/Marco Zero, 1993 

                                      

O tema de ensino de História constitui-se em objeto de estudo de diversos autores.Nesse artigo a 

autora faz uma retrospectiva da implantação da disciplina de História no Brasil estruturada no 

Colégio Pedro II em 1838 sendo implantado primeiramente na sexta série e desenvolve a sua 

análise até o início da década de 1990, onde afirma que a História está renascendo das cinzas onde 

foi depositada. 

 

SUGESTÃO DE LIVROS. 

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada. São Paulo:Papirus, 1993. 
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  Nesse livro a autora aborda como estava sendo trabalhada a disciplina de História, analisando 

“Guias Curriculares dos anos 70, Propostas Curriculares da década seguinte e outros documentos 

sobre várias práticas sociais daqueles períodos” (Fonseca, 1993, p.9). O seu estudo se concentra 

especificamente nas transformações ocorridas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 

 

PRIORI, Ângelo. Violência y Repressión contra los movimentos sociales en Brasil, durante la 

dictadura militar. In: Dalla Conte, G. Relaciones Sociales e ditadura en América:Barcelona, 2004 

 

O autor nos apresenta o quadro em que se encontravam as forças armadas brasileira, possibilitando 

a fomentação do golpe que culminou com o período da ditadura militar no Brasil, uma vez que 

houve uma estreita relação dos oficiais militares brasileiros com os EUA, o autor demonstra a 

estreita relação dos nossos militares após o término da Segunda Guerra e os cursos estadunidenses e 

sua influência sobre os militares brasileiros levando-os a criarem a DSN. 

      Embasados na doutrina de segurança Nacional foram criados os Atos Institucionais cuja 

finalidade foi “tornar legal” os atos ilegais considerados “necessários” a manutenção da ditadura 

militar, sendo o pior de todos os AIs, o de número 5, que dava cabo de todos os direitos individuais, 

favorecendo a repressão às diversas formas de resistência, pois tiveram que enfrentar a resistência 

da esquerda e os movimentos sociais, inclusive os da Igreja Católica. 

 

FENELON, Déa Ribeiro. A questão de Estudos Sociais. In:CADERNOS CEDES. nº10 São 

Paulo:Cortez 1984  

 

   Seu capítulo trata da reforma escolar e conseqüentemente a imposição do curso de Estudos 

Sociais por parte do MEC visava dois objetivos, o primeiro seria transformar a instituição escolar 

em empresa, uma vez que esta teria que obter lucros para se auto-sustentar, já que esta se 

estruturaria a semelhança de uma empresa, e coube essencialmente às universidades e faculdades 

particulares a tarefa da forma esse profissional multidisciplinar, o segundo objetivo seria a 

desqualificação do professor das áreas de História e Geografia e demais áreas das ciências humanas 

através da formação de cursos de licenciaturas curtas ou mesmo a plena tinha o objetivo 

(especialmente em relação ao professor de História) de torná-lo “dócil, mão-de-obra barata" . 

 

HELLER, Milton Ivan.DUARTE, Maria de Los Angeles.Memórias de 1964 no Paraná. Curitiba: 

Imprensa Oficial do Paraná, 2000. 
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Nesse livro os autores farão uma retrospectiva dos acontecimentos anteriores ao Golpe de 1964,  

tendo uma visão ampla da situação do Brasil, política econômica e social brasileira, os motivos que 

levaram ao Golpe e  a influência exercida pelo Golpe no Paraná, seus políticos e principais figuras 

de destaque. 

 

MAGALHÃES, Marion Brepohl de. Paraná: política e governo. Curitiba: SEED,2001. 

 

Começa fazendo um apanhado rápido da situação política do Brasil antes do Golpe para depois falar 

do Paraná, a influência que a nova ordem política exerceu sobre a administração pública 

paranaense, os efeitos do “Milagre Econômico” sobre a política do Estado, seus partidos políticos, 

além de falar brevemente sobre a ação do DOPs no Paraná. 

3.RECURSOS DIDÁTICOS. 

PARANÁ 

O Paraná não participou ativamente na trama que levou ao Golpe Militar de 64 cuja finalidade foi o 

fim do governo de João Goulart. 

 Na época, o Paraná fazia parte do III Exército, mais especificamente da 5ª Divisão de Infantaria 

(5ªRM/DI) com sede em Curitiba. 

Apesar do distanciamento existente entre a cúpula militar paranaense e as demais instâncias 

militares, o Paraná foi visto como essencial para o êxito do mesmo, pois é o elo de ligação entre o 

sul e o sudeste do país. 

Quando ocorre o golpe em 1964, o então governador do Estado, Ney Braga posicionou-se a favor 

dos golpistas. 

O governo militar determinou a formação da faixa de segurança que compreendeu 10 (dez) 

municípios na região de fronteiras com o Paraguai e Argentina. 

Os fatos acontecidos em esfera federal como a quebra de hierarquia e disciplina militar, caos social 

e corrupção além da constante ameaça do comunismo,  se apossaram da esfera política brasileira, 

deixaram intranqüilos os militares, inclusive os paranaenses. Mesmo com essas preocupações os 

militares do Paraná estavam divididos quanto ao apoio ao Golpe que estava sendo gestado. 

Em 1963 assumiu o Comando da Infantaria Divisionária de Ponta Grossa o General Chysantho de 

Miranda Figueiredo defensor assumido das idéias reformistas de Jango e nessa mesma época 

assumiu o comando da 5ª RM/DI o General Silvino Castor da Nóbrega que não se manifestava 

abertamente sobre seu posicionamento.  

Mesmo antes do Golpe de 31 de março de 1964 o exército já possuía, mesmo no Paraná, uma 

extensa rede de informações a respeito daquele que julgavam perigosos, de tendências comunistas 
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ou relacionamentos com os mesmos, vigiavam tanto civis como seus próprios companheiros de 

farda. 

Na época o então governador do Estado, ex-militar o coronel eleito pelo Partido Democrata-Cristão 

Ney Braga, mandou auxiliares seus para o Rio de Janeiro saber como estão às coisas por lá, como 

está o clima, estes voltam afirmando que Jango está seguro, que não haverá a menor possibilidade 

de golpe, já que não teria apoio das forças armadas como um todo, passados doze dias é dado o 

golpe que derrubou Jango. 

Quando a notícia do golpe chegou ao Paraná, não houve a adesão de imediato, já que os cabeças do 

golpe eram os governadores Adhemar de Barros e Carlos Lacerda, que não eram bem vistos pela 

oficialidade paranaense, só quando tiveram certeza que se tratava de um golpe militar contra o 

“comunismo, corrupção e a quebra de disciplina” é que a adesão foi quase total, os militares que se 

posicionaram contra o golpe foram detidos, fato esse, relatado no documento denominado Relatório 

da 5ª Região de Infantaria concernente ao movimento militar de 31 de março de 1964.Diante 

desse quadro, Ney Braga posicionou-se ao lado dos golpistas, assegurando aos mesmos a adesão do 

Paraná no novo governo sem maiores reações. 

Apesar da adesão ao golpe, o Paraná por pouco não foi palco de luta armada, quando o Coronel 

Jéferson Cardim de Alencar Osório e mais 17 guerrilheiros aproveitando-se do baixo contingente 

populacional e militar do Sudoeste ,passou pelas fronteiras do Paraguai e Argentina e promoveu um 

frustrado atentado ao Marechal Castelo Branco quando da inauguração da Ponte Internacional 

(Ponte da Amizade), sendo derrotado na região de Leônidas Marques e Francisco Beltrão. 

Essa região desde 1965 através da lei 5.449 de 4 de junho, foi declarada ÁREA DE SEGURANÇA 

NACIONAL que incluiu os municípios de Barracão, Capanema, Foz do Iguaçu, Medianeira, 

Marechal Cândido Rondon, Perola do Oeste, Planalto, Santo Antônio do Sudeste e S. Miguel do 

Iguaçu, mais tarde foi incluído o município de Santa Helena, os prefeitos desses municípios eram 

interventores nomeados pelo governador, mediante prévia aprovação do presidente da República. 

Essa decisão governamental travou o desenvolvimento dos municípios que não tinham a menor 

autonomia para promover seu desenvolvimento. 

A situação só foi alterada em 1984, quando o então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo 

através do decreto 2.183 descaracterizou como área de interesse da segurança nacional um grande 

número de municípios brasileiros inclusive os paranaenses. 

IMAGEM 

 

 

Ditadura militar (1964-1985) 
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http://br.geocities.com/fld2001/ditaduramilitar.htm 

Essa página contém esquemas das causas e conseqüências da Ditadura Militar, oferecem uma 

segunda opção de esquema sobre os governos militares, resumos de todos os Ais e opção de 

aprofundamento de conteúdo, além de questionamentos sobre o assunto tratado. 

Brasil: Luz nos dias de escuridão da Ditadura 

http://pt.globalvoicesonline.org/2007/09/09/brasil-luz-nos-dias-de-escuridao-da-ditadura/ 

 

Artigo traduzido por Paula Góes, vai tratar sobre a publicação do livro DIREITO À VERDADE E 

À MEMÓRIA, lançado em 2007 pelo governo federal no qual é colocado a disposição o download 

do livro de 500 páginas de forma gratuita além de disponibilizar a opinião contra e a favor do 

lançamento do livro tanto de civis e militares. 

 

SÍTIOS 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882004000100003&lng=pt&nrm=iso  

autor: FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar.Rev. Brasileira de 

História. Vol.24 nº. 47 . São Paulo, 2004. 

Nesse texto, o autor faz uma síntese do que foi e como foi gestado o Golpe Militar pondo fim a 

algumas “verdades” como o fato de ter ocorrido o “Golpe dentro do Golpe” referindo-se ao AI5. 

 Faz uma breve análise da obra de autores como Alfred Stepan, Wanderley Guilherme dos Santos e 

Angelina Cheilubv Figueiredo, todos os autores com produção recente sobre o assunto. 

www.historiadobrasil.net/ditadura 

Neste site, podemos encontrar a História da Ditadura esmiuçada em várias páginas que vão desde 

textos de diversos autores a clips com músicas de protesto. 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n22/n22a14.pdf 

DUTRA, José.A Revolução de 64 no Paraná:Brasil, História Geral e História Mundial. 

a visão da caserna. Revista de Sociologia Política, nº. 22 – Curitiba -Junho 2004 

O site fala sobre a participação e o desfecho da Revolução de 64 no Paraná, tendo como foco 

principal o então governador do Estado Ney Braga, ex-militar que foi a chave principal para que o 

golpe tivesse sucesso no Paraná juntamente com os comandantes militares da Região Sul, tendo 

como fonte documental o depoimento de três militares do alto escalão paranaense da época. 

 

SONS E VÍDEOS. 

http://www.tvebrasil.com.br/paranaodizer/musica.htm 
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Nesse site é possível ter acesso às músicas de protesto (onde estão todas listadas com os nomes dos 

respectivos autores e data de composição),  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/mylinks/viewcat.php?cid=17&min=6

5&orderby=titleA&show=5&PHPSESSID=1f95a8f764bda299fa6aa2f9ec6e2cd6 

Site do Portal dia-a-dia-educação onde traz uma lista de músicas do período da ditadura e traz 

alguns comentários que contextualizam algumas delas 

http://sites.rmgconnect.com.br/warner/projetoescola/conteudo_site_zuzu.pdf 

O site escola Zuzu Angel direciona o professor para trabalhar em sala de aula com o filme ZUZU 

ANGEL além de propor outras atividades dicas de livros e músicas. 

http://www.paixaoeromance.com/60decada/caminhando/caminhando.htm 

Site onde se pode ter acesso à biografia de Geraldo Vandré além de ter a parte sonora da música 

PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES juntamente com a letra. 

 

 NOTÍCIAS. 

www.tenuma.com.br/condor.htm 

Esse site traz reportagem sobre a Operação Condor, um acordo feito entre os países do Cone Sul 

para perseguir e eliminar inimigos em comum, o documento em questão vai tratar especificamente 

do assassinato de João Goulart no Uruguai a mando do general-presidente Geisel. 

http://conjur.estadao.com.br/static/text/62964,1 

Editorial publicado na Folha de São Paulo sobre a Operação Condor, onde na cessão “Leia 

também” tem-se acesso a quatro reportagens sobre o assunto. 

http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_29mar1965.htm 

Texto escrito em 1965, com sua grafia mantida na íntegra, fala sobre o atentado ocorrido em Foz do 

Iguaçu, discorrendo desde a trama o desenrolar e o desfecho do fato inclusive com testemunho da 

mãe do coronel Jéferson Cardim Osório, sobre o fato de o filho estar lutando contra a ditadura e 

outros parentes estarem lutando do outro lado, uma vez que também eram militares. 

CURIOSIDADES 

Título:OPERAÇÃO CONDOR. 

A Operação Condor foi uma operação realizada pelas ditaduras dos países do Cone Sul que tinha 

como objetivo vigiar, controlar e se necessário dar cabo da vida dos “inimigos do regime”. Nessa 

operação as polícias secretas dos diversos países participantes interagiam umas com as outras como 

é o caso levantado recentemente sobre o assassinato de João Goulart que estava exilado no Uruguai 

por ordem do então Presidente da República o general Geisel.  
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Para tanto, foi necessário à utilização de agentes do Uruguai como é o exemplo do ex-agente 

uruguaio Mario Neira Barreiro que afirma ter matado Jango por envenenamento. Reforçando essa 

afirmação vem de encontro o fato da negativa de se fazer uma autopsia do corpo do ex-presidente 

quando de seu falecimento. 

A iniciativa de pedir a punição dos participantes brasileiros (treze no total, sendo que alguns já 

morreram) da Operação Condor partiu do juiz Luisann Figliola, devido ao fato de que alguns 

cidadãos italianos foram vitimadas , o que não dá para entender, é o faro desse mesmo juiz não ter 

feito o mesmo pedido aos Estados Unidos, visto serem eles os incentivadores das ditaduras na 

região e também serem os responsáveis diretos pela implantação da operação e pelo treinamentos 

dos ditos agentes. 

4.RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO - METODOLÓGICOS 

INVESTIGAÇÃO DISCIPLINAR 
 
Uma das questões mais significantes da ditadura no caso da educação foi justamente no caso das 

ciências humanas, mais especificamente da História onde houve todo um trabalho de desmonte da 

estrutura de ensino nessa matéria, para um melhor controle e conseqüentemente, para que se 

atingissem os objetivos propostos pelo Regime, que era o de formar mão-de-obra para as indústrias, 

mas sem dar subsídios para que esse trabalhador contestasse as decisões do governo. 

Se trouxer-mos para a nossa realidade hoje nas escolas, será que houve algum reflexo dessa prática 

na educação? Será que algumas mudanças na estrutura de ensino se compara com esse período 

histórico? Se houveram mudanças foram para melhor ou para pior? O que podemos fazer para que a 

educação se torne de ótima qualidade? Como isso será possível? 

Esses questionamentos tem a finalidade de levar o professor a refletir sobre a educação, levando em 

conta o porquê de a educação estar no ponto em que se encontra, procurando respostas que possam 

ser aplicadas de forma prática na educação atualmente, para que haja uma melhoria real na 

formação do nosso aluno. 

 

ATIVIVIDADES: 

Título: Trabalho com músicas e filmes de protesto. 

Análise de música: Após a explanação do conteúdo, o professor deve optar por trabalhar uma das 

diversas músicas de protesto, como por exemplo “PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS 

FLORES”. 

Objetivos a serem alcançados: O objetivo dessa atividade é levar o aluno a perceber que houveram 

diversas formas de se protestar contra a política vigente e que uma das mais eficazes, por atingir a 
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população talvez tenha sido através da música, que de forma extremamente inteligente teria que 

falar o que queria de forma a ludibriar a censura.E o principal, leva-lo a refletir sobre qual é o papel 

dele “aluno”, na atualidade. 

Recursos utilizados: sonoro e texto. 

Método: grupo de no máximo quatro alunos. 

Desenvolvimento: O professor trabalhará com os alunos primeiramente a biografia do autor, no 

caso Geraldo Vandré, podendo trabalhar os seguintes itens: 

-Quem foi o autor da música? 

-Como ele surgiu no cenário musical brasileiro? 

-Ele escreveu mais letras musicais ou foi só essa? 

Num segundo momento o professor deverá entregar ao aluno  a cópia da letra da música 

trabalhando os seguintes itens. 

-O que ele quis dizer com essa música? 

-Por que ele se utilizou de metáforas para dizer o que queria? 

-Hoje, essa música tem algum sentido para designar o momento político atual? 

Avaliação: A avaliação aqui, se dará , no fato do aluno conseguir se situar no contexto tempo-

histórico, a proposta é  ajuda-lo (aluno) a compreender como as coisas aconteciam na época da 

ditadura militar. 

CONTEXTUALIZANDO 

O período do Regime Militar (1964-1985),foi de duras restrições aos direitos sociais tanto 

individuais quanto coletivos. Porém, também foi extremamente rico em movimentos dessa mesma 

sociedade contra os ditames do regime político em vigor. 

Essa reação se deu de diversas formas, uns reagiram votando nos deputados e senadores da 

oposição que a cada nova eleição ganhava mais força, outros, preferiram o caminho das armas (no 

que foram duramente reprimidos), na educação, principal foco de dominação da ditadura, uma vez 

que o grau de escolaridade da população deveria aumentar cada vez mais devido as necessidades da 

industrialização da nação, mas não devendo capacitar os mesmos para reagirem contra os 

desmandos do regime, vimos que a reação se deu primeiramente na UFMG, quando esta se recusou 

a implantar Estudos Sociais em seu currículo, entre tantas outras formas de resistência espalhadas 

pelo Brasil a fora. 

Tendo em vista esses fatos, podemos parar para analisar algumas questões: o que mudou na política 

brasileira? Quais os avanços ou retrocessos na educação? A educação ainda tem ou não a mesma 

finalidade do período do Regime Militar? 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. 
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O OAC poderá ser trabalhado juntamente com as áreas de Português, Arte e Geografia.  

Em Português pegando como exemplo a música “PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS 

FLORES”, de autoria de Geraldo Vandré pode-se usar a seguinte sugestão de atividade: 

1- Definição de : 

-metáfora: emprego de uma palavra com sentido diferente do próprio por semelhança; 

-denotação: palavra com o mesmo sentido do dicionário; 

-conotação: palavra com sentido diferente do dicionário. 

2- Rimas/verso/estrofe. 

3- Identificação de verbos no gerúndio com terminação “ndo”, como por exemplo:  

“caminhando e cantando e seguindo...” 

4- Verbos no modo imperativo, como por exemplo: “...vem, vamos embora...” (dá uma ordem 

ou faz um pedido). 

No caso de Arte, poderíamos trabalhar com filmes, como por exemplo Zuzu Angel, pode-se 

usar a seguinte sugestão de atividade: 

1-Tempo (período) em que se passa o filme. 

2- Contexto histórico. 

3-Vocabulário. 

4-Vestimentas. 

Em Geografia o professor terá diversas fontes de trabalho como por exemplo: 

1- Trabalho com mapas: 

a- Estudo da questão de fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina. 

b- Localizar no mapa as cidades onde o coronel Jeferson Cardim foi detido pelas tropas  

     governamentais. 

c- Situar no mapa as regiões que compunham a 5ª RM/DI. 

2- Estudo de caso: 

a- Análise da  demografia do Sudoeste paranaense na década de 60. 

b- Principal atividade econômica da região. 

c- Conseqüências da instalação da Usina de Itaipu para os moradores da região. 

 


