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Título: Uma Juventude Apaixonada e Apaixonante

Final da década de 60, no Brasil e no mundo imagens semelhantes: jovens 

nas ruas, bombas de gás lacrimogêneo, tiros, protestos, repressão.

Por que esses jovens lutaram e se rebelaram?

Que utopia apaixonante contagiou tantos jovens em tantos países? 

                                   Fonte: http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11/07.

1968: A Utopia de uma Geração

A  década  de  60  foram  anos  intensos,  de  grandes  agitações  e  muitas 

promessas  para  o futuro,  quando a humanidade  viu  o  homem chegar  à  lua  e  a 

1

http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11/07


  

mulher conquistar espaços, foi a década do rock e da televisão, da minissaia e dos 

cabelos compridos, da liberdade sexual e da contestação política.

 Foi um tempo de muitas lutas e paixões, por isso, foram chamados de “Anos 

Rebeldes”.  Jovens  estudantes  sonharam  que  poderiam  mudar  o  mundo  e 

acreditando nisso, participaram dos acontecimentos, numa intensidade nunca vista 

antes na história. Um sentimento de que nascia uma nova era contagiava corações e 

mentes.

Contudo, foi  o final  da década que sacudiu o mundo. Em 1968, jovens em 

diversos países protagonizaram momentos e fatos tão marcantes que, ainda hoje, 

quarenta anos depois, servem de exemplo e referência àqueles que buscam refletir 

sobre a atuação juvenil. Por toda a parte levantaram-se movimentos com diferentes 

padrões de atuação, mas que de uma forma ou de outra, questionavam o sistema. 

Na França, na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos, no Brasil e em tantos outros 

países, os estudantes foram para as ruas lutar por mudanças na ordem vigente e 

pelo direito de ser ouvido. Uma geração que acreditou na luta política e na força de 

suas idéias.

      Embora  vivendo o  mesmo momento  histórico,  os  jovens  tinham objetivos 

específicos em cada país. Entretanto, é impossível negar que houve em 1968 uma 

linguagem comum: símbolos, idiomas e acontecimentos históricos que cruzaram as 

fronteiras.  Por  vários  países,  estudantes,  trabalhadores,  intelectuais,  nações  e 

minorias,  encontraram  forças  e  ilusões  para  lutar.  Para  enfrentar  com  pobres 

barricadas, os canhões e as metralhadoras. Com pedras e bolas de gude, a marcha 

da cavalaria.  Com música de protesto,  um sólido Estado. Com a imaginação, o 

autoritarismo do poder. 

“Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar” (Geraldo Vandré).

A Primavera de Praga
Em abril de 1968 a Praça de São Venceslau em Praga, Tchecoslováquia, enche-se de 
cidadãos, sobretudo jovens, que mostraram sua alegria pelo início das medidas liberais 
do novo secretário  geral  do Partido Comunista tcheco,  Alexander  Dubcek conhecidas 
como “Primavera de Praga”.  Dubcek e seus seguidores acreditavam que era possível 
transformar, pacificamente, um regime ortodoxo comunista para uma social-democracia 
aos moldes ocidentais. Temendo o avanço dessas idéias no mundo socialista, a URSS 
ordenou a invasão da capital Praga. Pelas ruas da cidade vários confrontos aconteceram. 
Dubcek foi detido por soldados soviéticos e destituído do cargo. A Primavera de Praga, 
como ficou conhecida  a  tentativa  de se  construir  um “socialismo com face humana”, 
chegara ao fim. Fonte: http://passamos_como_o-rio.blogs.sapo.pt/54848.html 23/11/07.
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Paris - Maio de 1968

Em maio de 1968,  a cidade de Paris,  capital  da França viveu a maior das revoltas 
estudantis  daquele  ano  tão  agitado.  Milhares  de  jovens  se  levantaram  contra  os 
poderosos. Nos muros, pichações revolucionárias serviriam de inspiração para o resto 
do mundo: “É proibido proibir”; “A imaginação no poder”; “Sejamos realistas, exijamos o 
impossível!”; “O poder está nas ruas”; “Faça amor, não faça guerra”.   Foi um período 
marcado  por  grande  movimentação  estudantil,  que  terminaria  em  confrontos  entre 
jovens e policiais durante o mês de maio. Iniciada por estudantes, contou com a adesão 
de trabalhadores e espalhou-se, posteriormente para outros países. Entre os líderes 
estudantis,  destaca-se  Daniel  Cohn-Bendit.  A  princípio,  o  governo  francês  fica 
paralisado. Mas a situação é controlada no final de maio, com violenta repressão. No 
total, foram mais de 1,5 mil feridos. O governo de De Gaulle, abalado, sustenta-se no 
poder somente até abril de 1969. 
Fonte: br.geocities.com/vinicrashbr/historia/geral/maiode68.htm 23/11/07.

Estados Unidos - Protestos pela paz
Nos EUA estudantes  esquerdistas  e  contestadores,  realizavam  protestos  contra  a 
intervenção norte-americana no Vietnã, país asiático que vivia os reflexos da Guerra 
Fria e estava dividido entre socialistas e comunistas. Milhares de jovens soldados norte-
americanos  foram  enviados  para  o  Vietnã,  numa  guerra  que  se  tornaria  o  maior 
pesadelo  dos  EUA.  A grande  potência  militar  do  planeta  seria  derrotada  por  um 
pequeno  país  do  sul  asiático.  Esta  guerra  marcaria  toda  uma  geração  de  norte-
americanos. E ainda hoje marca o Vietnã.
A luta dos negros 
Também nos EUA, na década de 60, havia uma verdadeira guerra entre brancos e 
negros, com leis que pregavam a segregação racial e estimulavam o racismo. Entre os 
grandes líderes do movimento negro, destacou-se o pastor e prêmio Nobel da Paz, 
Martin Luther King,  que defendia a luta e a resistência dos negros sob orientações 
inspiradas no líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, pregando a desobediência às leis 
racistas  como  forma  de  protesto  e  resistência.  Em  1968,  Martin  Luther  King  foi 
assassinado,  levando  a  população  negra  daquele  país  à  revolta  e  o  mundo  à 
indignação. 
Fonte: http://www.planetaeducacao.com.br/novo/impressao.asp?artigo=470   23/11/07.  

   Atividade:

O poder das palavras foi um instrumento importante de reação e resistência nos 

movimentos revolucionários de 1968. Músicas, slogans e poesias retratavam o 

pensamento dos jovens contestadores.

• Você conhece ou já ouviu falar de alguma música, slogan, livro ou filme 

referente aos Anos Rebeldes no Brasil ou no mundo?

Se você conhece relacione alguns, se não, faça uma pesquisa.

Você vai se surpreender!

O Brasil nos Anos Rebeldes
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        A história do Brasil na década dos Anos Rebeldes foi marcada por um golpe 

militar.  O ano de 1964 inaugurou um longo período de autoritarismo e abuso de 

poder. O país mergulhara numa longa noite de vinte anos.

Os  jovens  universitários  viveram intensamente 

esses anos tumultuados da história do Brasil. Para os 

estudantes, na sua grande maioria da classe média, o 

governo militar desde o início se apresentou repressor 

e autoritário.   

 Fonte imagem: http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. 

Acesso: 24/11  /07.    

Em 1964, extinguiu a UNE (União Nacional dos Estudantes), criando em seu 

lugar uma espécie de sindicalismo estudantil atrelado ao Estado.

Em seguida, propôs uma reforma universitária que culminaria no ensino pago. 

Não bastasse isso, reprimiu com violência os protestos de jovens que até então eram 

vistos como a futura elite do país. 
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O golpe militar de 1964
A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice 
de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. 

O governo de João Goulart (1961-1964) foi marcado pela abertura às 
organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores 

ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras. Todos 
temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar, que neste 

período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria.
Este estilo populista e de esquerda, chegou a gerar até mesmo preocupação nos 

EUA, que junto com as classes conservadoras brasileiras, temiam um golpe 
comunista.

Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido 
Social Democrático (PSD), acusavam Jango de estar planejando um golpe de 
esquerda e de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o 

Brasil enfrentava.
No dia 13 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício na Central 

do Brasil ( Rio de Janeiro ), onde defende as Reformas de Base. Neste plano, 
Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional 

do país.
Seis dias depois, em 19 de março, os conservadores organizam uma 

manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro da 

cidade de São Paulo.
O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 

de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar 
uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares 

tomam o poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional Número 1 ( AI-1 ). 
Este, cassa mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a 

estabilidade de funcionários públicos. Fonte: <http//tvcutura.com.br>23/11/07.
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Foi assim que, em 1968, militantes e alunos das universidades foram para as 

ruas reivindicar direitos, exigir mais liberdade e gritar: “Abaixo a ditadura”.

Os  acontecimentos  naquele  ano  se  precipitaram  numa  seqüência 

impressionante,  parecendo haver certa sintonia entre as capitais brasileiras, Rio e 

São Paulo principalmente, e as européias, Paris em especial. 

As ruas transformam-se em praças de guerra, havia confrontos entre tropas de 

choque e estudantes, ocupação das  universidades, embates sangrentos, tumultos, 

mortos e feridos. Surgem líderes estudantis como Vladimir Palmeira, Luiz Travassos, 

José Dirceu e José Arantes. 

                         Reflexão:    Vivemos atualmente num país democrático onde podemos eleger 

nossos  representantes,  tendo  nossas  liberdades  respeitadas  e  podendo  nos 

posicionar e manifestar livremente?

O ano revolucionário de 1968 teve início no Brasil no dia 28 de março, quando 

numa manifestação estudantil no restaurante universitário Calabouço, um estudante 

é morto por um tiro de um soldado. Naquele momento, a morte de Edson Luís Lima 

Souto,  de  17  anos,  comoveu  a  população.  No  dia  seguinte,  50  mil  pessoas 

acompanharam o corpo do estudante num cortejo iluminado por velas e ao som do 

Hino  Nacional.  Um  apelo  indignado  era  repetido  pela  multidão:  “Mataram  um 

estudante. E se fosse um filho seu?”. 

Os dias que sucederam à morte de Edson Luís foram marcados por explosões 

de violência  em todo  o  país  e  com a  revolta  tomando conta  do  meio  estudantil. 

Manifestações sucediam-se no centro do Rio de Janeiro, com repressão crescente 

até culminar na missa de sétimo dia da morte do estudante, na igreja da Candelária 

no dia 2 de abril, quando soldados à cavalo investiram contra estudantes, padres, 

repórteres e populares. Prisões e torturas tentavam calar a voz dos que protestavam 

e resistiam. 

Mas foi no dia 21 de junho que o Rio de Janeiro viveu o maior protesto popular 

de sua história: funcionários públicos, ambulantes, profissionais liberais, aposentados 

e trabalhadores dos escritórios e do comércio aderiram à rebelião.

           Policiais e estudantes enfrentaram-se no centro do Rio de Janeiro no dia que 

passou  para  a  história  como  a  “sexta-feira  sangrenta”,  registrando  um  saldo  de 

centenas de presos, muitos feridos e várias mortes. 
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           E foi assim, multiplicada pelo apoio popular e pela cobertura dos jornais, que a 

ação de mil soldados levaria às ruas dezenas de milhares de cidadãos. O próximo 

ato, marcado para uma quarta-feira, 26 de junho, ficaria conhecido como a Passeata 

dos Cem Mil.

Passeata dos Cem mil - todos juntos numa só voz

      A Passeata dos Cem Mil foi a maior e 

mais  importante  manifestação  de  protesto 

ocorrida  no  país  desde  a  instalação  do 

Regime Militar, em março de 1964. 

     Realizada no centro da cidade do Rio de 

Janeiro  em  26  de  junho  de  1968,  reuniu 

cerca de cem mil  pessoas que protestaram 

contra  as  violências  praticadas  pela   força

  
Fonte imagem: 

http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/  11/07.  

repressiva  do   regime,  dias  antes  no  centro  da  cidade,  atingindo  estudantes  e 

populares. 

Talvez hoje em dia, cem mil pessoas não assustem muito, mas em 1968 a 

passeata teve um efeito arrasador. 

Promovida pelo movimento estudantil  e comandada por Vladimir Palmeira e 

Luís  Travassos,  esta  manifestação  lança  os  estudantes  formalmente  contra  a 

ditadura.  A marcha  contou  também  com  a  participação  de  intelectuais,  artistas, 

operários, profissionais liberais e religiosos, além da adesão maciça de populares. As 

principais  reivindicações dos manifestantes era o restabelecimento das liberdades 

democráticas, a suspensão da censura à imprensa e a concessão de mais verbas 

para a educação.

Por  seis  horas,  mais  de  100  mil  pessoas  protestaram  contra  o  governo, 

apoiando o movimento dos estudantes que, conforme o previsto foi sem incidentes, 

com dezenas de discursos de universitários,  operários,  professores e padres.  Na 

Candelária, falou Vladimir Palmeira, lembrando o assassinato do secundarista Edson 

Luís. 
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Por  todo  o  trajeto,  enquanto  as  moças  pintavam  inscrições  nas  paredes, 

toneladas  de  papel  picado  brotavam  do  alto  dos  edifícios,  emprestando  à 

manifestação um colorido festivo. 

O Governo  Federal  acompanhou as  manifestações,  colocando  agentes  em 

todos os pontos da cidade e o ministro Gama e Silva, da Justiça, fez um relatório 

completo  ao  presidente  Costa  e  Silva.  As  autoridades  militares  manifestavam-se 

preocupadas com o desenrolar dos acontecimentos, embora reconhecendo que os 

estudantes marcharam pacificamente.

Do sonho ao pesadelo

  “Eu  confesso  que  é  com  verdadeira  violência  aos  meus 
princípios e idéias que adoto uma atitude como essa”.
(Presidente Costa e Silva)

Depois da grande  Marcha dos Cem Mil, o movimento 

estudantil brasileiro de 1968 inicia um lento declínio. Nos idos 

de março, a iniciativa passara aos estudantes. Depois do final 

de junho, o regime retoma o controle. 

 Fonte  imagem:  http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. 

Acesso:24/11  /07.   

No Brasil e no mundo os conflitos avançam tendo a liberdade cada vez mais 

limitada e os direitos negados.

           O governo ditatorial brasileiro planeja então uma reação inesperada para os 

milhares  que  participaram  da  passeata  e  acreditaram  que  o  regime  havia  se 

comovido diante de tamanha manifestação.  A reação do governo foi  fechar ainda 

mais o regime. Estava por ser anunciado “o golpe dentro do golpe”.

Foi no dia 13 de dezembro de 1968, que o general presidente Costa e Silva 

decretou o célebre Ato Institucional nº5 (AI-5). 

O AI-5 foi a reação e a solução encontrada pelo governo militar para enfrentar 

o descontentamento popular  e  acabar com as manifestações estudantis,  além de 

limitar totalmente qualquer reação e resistência à ordem vigente.
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Sugestão de filme: “O que é isso, companheiro”.  (1997),  Brasil,  direção: 

Bruno Barreto. Baseado num livro de Fernando Gabeira, narra o seqüestro de 

um embaixador americano por um grupo de militantes de esquerda.

http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso:24/11
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Através deste ato o general presidente passava a ter poder acima de qualquer 

lei: fechar o Congresso, suspender direitos políticos e as garantias legais de qualquer 

cidadão.

A ditadura  implantada  restringia  as  liberdades  e  a  democracia.  Milhões  de 

brasileiros  sofreram  restrições  impostas  por  aqueles  que  controlavam  o  poder, 

ignorando e cancelando a validade da Constituição brasileira, criando, através dos 

Atos Institucionais um Estado de exceção, suspendendo a democracia.

           Com o rigor do AI-5 nenhuma espécie de oposição foi tolerada. Não houve 

mais  passeatas  nem  manifestações.  O  SNI  (Serviço  Nacional  de  Informações) 

vigiava  a  todos,  com  olhos,  ouvidos  e  autoridade  de  quem  estava  pronto  para 

prender, bater ou atirar primeiro e perguntar depois. O AI-5 foi o mais duro golpe do 

regime militar.

Pesquise

• Quais as principais características de um governo ditatorial? Na década de 

70 quais países da América Latina eram governados por ditadores? 

• O que eram e para que foram criados os Atos Institucionais?

Reação e resistência - “A imaginação no poder”

O ano de 1968 foi de uma imensa riqueza cultural.  O teatro, a música e o 

cinema, estavam em grande fase criativa, o que incomodava, e muito, os detentores 

do poder. Desde 1964 a ditadura militar estava hostilizando os intelectuais e artistas, 

que respondiam com inteligência, criatividade e talento a repressão dos censores. 

 As  manifestações  artísticas  no  país  eram  intensas,  não  só  no  papel  de 

denúncia  política,  como  também  em  alguns  movimentos  que  defendiam  uma 

revolução estética  e  marcariam profundamente  a  produção cultural  das  gerações 

seguintes.

Movimentos de renovação baseados no engajamento político social,  e num 

novo  conceito  artístico,  transformaram o  cinema,  o  teatro,  a  música,  a  literatura, 
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Faça uma entrevista com alguém que viveu em 1968. Procure saber 

como ele vivenciou aquele momento histórico do Brasil. Mas antes 

prepare um roteiro com algumas questões. 



O Cinema Novo
O cinema novo foi um movimento que surgiu no final da década de 1950 e se 
estendeu até a década de 1970. Os filmes procuravam retratar os problemas 
brasileiros com uma linguagem própria. Um exemplo clássico do cinema novo é 
o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.

O Grupo Oficina
Novas experiências teatrais buscavam estabelecer de uma maneira provocativa 
uma  reação  mais  dinâmica  do  espectador.  O  grupo  Oficina  encenou  várias 
peças, como Roda Viva, que em 1968, foi  perseguida e alvo de repressão e 
censura.

      A Jovem Guarda
Jovem Guarda era um programa de TV dos anos 60, de sucesso absoluto, e que 
logo se transformou em sinônimo de um estilo musical, fortemente influenciado 
pelos  Beatles  e pelos  Rolling  Stones,  bandas  estrangeiras  que na época se 
transformaram num fenômeno da juventude mundial. No Brasil os grandes ídolos 
do ritmo iê-iê-iê eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia, adorados 
pelos  jovens,  mas  acusados  pelos  esquerdistas  de  alienados,  por  não  se 
posicionarem contra a ditadura no país. A juventude mais politizada desprezava 
suas canções de rimas leves que falavam de amor e romance. “Eu quero que 
você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno”(1965). Afirmava uma 
canção de Roberto Carlos.

Tropicalismo
Foi  nessa época,  que tendo como palco os Festivais  de MPB,  que Caetano 
Veloso  e  Gilberto  Gil  tornaram-se  os  porta-vozes  de  um  novo  movimento 
denominado  “Tropicália”.  Irreverente,  a  Tropicália  transformou  os  critérios  de 
gosto vigentes não só quanto à música e à política, mas também à moral e ao 
comportamento.
O  Tropicalismo  renovou  a  arte  de  fazer  música  fazendo  de  suas  canções 
verdadeiras poesias. Sincrético, misturava rock, bossa nova, samba e baião, pop 
e  folclore,  alta  cultura  e  cultura  de  massa,  tradicional  e  vanguarda.  O 
Tropicalismo deu um histórico passo à frente, num momento em que a liberdade 
de expressão e a democracia estavam sob o domínio de leis abusivas e de uma 
ameaça real.
 A canção de Caetano Veloso “Alegria, Alegria” resumia de forma ideal toda essa 
nova tendência da musicalidade nacional que misturava realidade, imagens e 
sons: “O sol se reparte em crimes/ espaçonaves guerrilhas/ Em cardinales bonitas/ Eu 
vou (...)  Em caras de presidentes/  em grandes beijos de amor/  Em dentes,  pernas, 
bandeiras/ Bomba e Brigitte Bardot”(1967).  

criando  propostas  inovadoras  de  expressão  artística,  fortemente  voltada  para  a 

realidade nacional, que redefiniram os rumos da cultura brasileira.
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A Música de Protesto

Num contexto  de  rebeldia  e  repressão,  muitos  cantores  e compositores  se 

engajaram na luta dos jovens estudantes e passaram a produzir um estilo de música 

que  retratava  as  crenças  e  aspirações  dos  que  acreditavam  em  mudanças, 

denunciando  o  autoritarismo do  sistema e  principalmente  fazendo  da  música  um 

instrumento de protesto, contestação e resistência.  Esses artistas eram duramente 

perseguidos pela censura, e muitas de suas canções foram proibidas.

Buscando então encontrar maneiras de driblar a censura e protestar contra o 

governo,  os  artistas  passaram  a  utilizar  do  uso  de  frases  com  duplo  sentido, 

metáforas, o que se tornou muito comum na época. Caetano Veloso até inspirou um 

nome para esse tipo de linguagem, linguagem da fresta.

A ditadura foi um forte golpe sobre a música brasileira. Os artistas perderam 

sua liberdade de expressão diante da violência do governo militar. Mas, mesmo sob a 

vigilância  da  censura,  os  artistas  conseguiram  expressar  seu  protesto  contra  o 

governo. Um exemplo é a música Cálice (1973) de Chico Buarque, que dizia: “Como 

beber dessa bebida amarga/ tragar a dor/ engolir a labuta/ mesmo calado a boca”.  

Uma das músicas mais fortes de protesto contra a ditadura foi Apesar de Você 

(1970) também de Chico Buarque. Na letra, Chico dizia que iria “cobrar com juros 

todo esse amor reprimido”. A música dirigida ao então Presidente Emílio Garrastazu 

Médici,  fazia  menção  subliminar  ao  AI-5  e  suas  proibições.  Chico  Buarque  de 

Holanda se tornou um ídolo e um símbolo da juventude universitária que sonhava 

mudar o país.

Atividade:

• Para  fugir  da  censura,  os  artistas  dos  anos  rebeldes  se  utilizaram  de 

metáforas para driblar os censores. Analise os trechos destas músicas e 

procure  identificar  onde  foi  usado  este  recurso  e  em seguida  faça  sua 

interpretação:

Apesar de Você (1970) Chico Buarque

“Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão, não. 

A minha gente hoje anda
Falando de lado e olhando pro chão (...)”. 

Pra não dizer que não falei das flores (1968) Geraldo Vandré

“Vem vamos embora que esperar não é saber/
 Quem sabe faz a hora não espera acontecer (...)”.
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  Uma canção indicava o caminho: “Quem sabe 

faz a hora não espera acontecer”

      Também foi na década de 1960 que surgiram os 

Festivais  de  Música  Popular,  que  mudaram  o 

cenário musical do país e nos quais as canções 

de protesto tiveram uma grande repercussão.         

Geraldo Vandré.  Fonte imagem:   http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm Acesso: 24/11  /07  

           Neste cenário,  formou-se uma verdadeira trilha sonora com dezenas de 

músicas  entoadas  pelos  estudantes  da  época.  Ícones  da  resistência,  como 

“Disparada”(1966) de Geraldo Vandré, “Apesar de Você”(1970) e “Roda Viva”(1968), 

de Chico Buarque: “A gente quer ter voz ativa/ pro nosso destino mudar/ mas eis que chega  

a roda viva e carrega o destino pra lá (...)”.

         Dentre tantos que se destacavam, o cantor e compositor Geraldo Vandré teve 

na arte de sua música e na expressão de suas palavras a melhor tradução de tudo 

que a juventude estava sentindo naquele momento. Em meio à repressão política 

imposta  pelo regime,  ele  falava de “flores vencendo canhões”  e em “morrer  pela 

Pátria a viver sem razão”. A música de Vandré conquistou os jovens e tornou-se um 

hino das passeatas, de uma geração que buscava reagir e resistir ao autoritarismo e 

à falta de democracia.

Atividade:

• Geraldo  Vandré  apresentou  no  3º  Festival  Internacional  da  Canção  em 

1968, a famosa música de protesto “Pra não dizer que não falei das flores”, 

que o levaria à prisão, à tortura e ao exílio. Após ouvir e acompanhar a letra 

desta música escreva um texto relatando a importância desta canção para 

a juventude da época.

A  censura  às  manifestações  artísticas 

pretendia calar a resistência por meio da violência e 

em nome da “ordem e do progresso”. 

             A imprensa, manipulada e tolhida, também 

sofria com a censura, sendo impedida de exercer seu 

papel  por  excelência:  defender  a  verdade. 

Fonte  imagem:  http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. 

Acesso: 24/11  /07  

11

http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11
http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11
http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11
http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm. Acesso: 24/11
http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/indice.htm Acesso: 24/11


Quando  os  textos  dos  jornais  eram  censurados  os  editores  publicavam 

receitas culinárias nos espaços que ficavam vagos, simbolizando ironia e indignação.

Surge a imprensa alternativa como os jornais “Opinião” e “Movimento” que se 

tornam símbolos da resistência e “O Pasquim” que protestava através do humor.  

Qual  a  importância  e  o  papel  da  imprensa  para  a 

democracia de um país? 

Ampliando o assunto: A ditadura militar  no Brasil  foi  beneficiada por um 

crescimento  econômico  chamado  de  “milagre  brasileiro”,  pautado  na 

entrada maciça de capital estrangeiro. O regime aproveita o momento e inunda os 

meios de comunicação com slogans como “Brasil, ame-o ou deixe-o” e com canções 

que queriam mostrar uma visão alienada e ilusória do país.

     Atividade:

• Analise um trecho da música “Eu te amo meu Brasil” (1971) de Dom e Ravel e 

escreva qual a ideologia desta música para aquele período histórico do país.

“Eu te amo meu Brasil, eu te amo/ Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil/ Eu te 

amo meu Brasil/ Eu te amo/ Ninguém segura a juventude do Brasil (...)”. 

• Alguns slogans serviam de palavras de ordem nos protestos e manifestações 

no Brasil e no mundo durante os Anos Rebeldes:

 “Abaixo a repressão”; “Faça amor não faça guerra”, entre outros. Usando sua 

criatividade elabore alguns slogans que retratem os anseios da juventude hoje. 

1968 - Mudou o Mundo?

O ano de 1968 inquietou o mundo, foi  um ano de paixões desencadeadas, 

conflitos,  projetos  e  sonhos  de  mudança.  A juventude  contestadora  liderou  uma 

revolução nos costumes, no comportamento, nas artes, nas relações pessoais e nas 

tentativas de propor uma relação diferente entre política e sociedade.

      A expressão  “Abaixo a Repressão”,  resumia o pensamento juvenil  e estava 

presente  nos  protestos  contra  a  ditadura,  contra  o  capitalismo ou  qualquer  outra 

forma  de  luta  pela  liberdade.  A  ideologia  da  juventude  revolucionária  estava 

estampada nas camisetas, traduzida nas músicas, nos filmes, nos livros, pichada nos 

muros, denunciada nas manifestações e passeatas estudantis. 

 
Reflexão:
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A década dos Anos Rebeldes viveu o grande sonho de que o mundo poderia 

mudar  para  melhor.  Uma  fase  emocionante  de  mudanças  e  de  esperança  de 

renovação.  “Nas  escolas,  nas  ruas,  nos  campos”  as  pessoas  discutiam 

apaixonadamente questões sociais e políticas. Havia certamente paixão entre os que 

se lançaram contra os tiros e as patas dos cavalos nas ruas do Rio ou de Paris.

           Foi essa geração que acreditou na força e no poder de renovação do jovem. 

Para ela tudo tinha significado político, até mesmo a arte, os amores, a música.   

Mas, como disse John Lennon, “o sonho acabou”. A onda revolucionária foi até 

o começo dos anos 70. Depois o sistema conseguiu absorver a rebeldia.

O  sonho  de  mudança  radical  pelos  jovens,  converteu-se  na  mudança  de 

alguns  conceitos,  posicionamentos  e  comportamentos,  mas  o  mundo  continuou 

basicamente o mesmo. 

           Os “anos de chumbo” determinaram 

mudanças de currículo nas escolas, silêncio 

e  omissão  nas  salas  de  aula,  medo  e 

desconfiança pelo regime opressor, fatos que 

contribuíram  para  reforçar  nossa  cultura 

autoritária  e  que  ajudam  a  explicar  as 

relações familiares e político-sociais de hoje.

Quarenta  anos  se  passaram.  O  que 

restou  do  grande  sonho  daqueles  jovens 

revolucionários?  Talvez  o  ideal  de  se 

construir  uma  sociedade  que  se  interesse 

mais em discutir os problemas que afligem o 

nosso tempo.  

           Ao longo da História os estudantes 

sempre lutaram pela liberdade, pela justiça e 

pela ética. No contexto histórico dos anos 60, 

os  Grêmios  Estudantis  tiveram  atuação 

decisiva junto às manifestações dos estudantes, sendo a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) o maior órgão representativo do movimento estudantil. E hoje, será que 

os jovens têm o mesmo entusiasmo em participar das lutas políticas e sociais? Será 

que as novas gerações aceitariam lutar incondicionalmente por um ideal? Na verdade 

o jovem não sabe a força que tem!

Referências

Desde  1985,  foi  criada  uma  lei 
federal  que  regulamenta  o 
funcionamento  das  entidades 
estudantis  no  Brasil.  É  a  lei  nº. 
7.398 de 4 de novembro de 1985, 
que assegura aos estudantes do 
ensino  Fundamental  e  Médio  o 
direito  de  se  organizar  com 
autonomia criando uma entidade 
que  represente  seus  interesses. 
Desta forma qualquer  escola  do 
Brasil pode formar o seu Grêmio 
Estudantil. 
Se na sua escola ainda não há 
um Grêmio Estudantil, você pode 
fundar  um  e  se  já  existe, 
participe. O Grêmio Estudantil é o 
espaço  aberto  ao  debate,  às 
reivindicações  dos  estudantes  e 
à formação de novas lideranças. 
Mas  principalmente  é  uma 
maneira de participar e ajudar a 
mudar nosso país. 
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