
As fichas abaixo são os objetivos de cada grupo, devem ser recortadas e entregues. As 

perguntas podem ser utilizadas caso os alunos precisem de um rumo nas discussões. 

 

Situação 1: João Goulart para Presidente 

 Artistas e intelectuais: Aberto 

         UNE: Deve defeder Jango, apoiar a Reforma Agrária e as Organizações 

Sindicais 

         Juventude Arena, Militares: Deve discutir uma intervenção e tentar colocá-

la em prática 

         Juventude MDB: Deve defeder Jango, apoiar a Reforma Agrária e as 

Organizações Sindicais 

Pergunta: João Goulart deve assumir a presidência? Se sim, quais atitudes ele deve tomar? 

 

Situação 2: Comício das Reformas 

 Artistas e intelectuais: Aberto 

         UNE: Contestar a Reforma Universitária e as outras reformas de base.  

         Juventude Arena, Militares: Argumentar contra as Reformas de Base 

         Juventude MDB: Contestar as reformas de base. 

Pergunta: Quais são as Reformas de Base e porque elas devem ou não devem ser realizadas? 

 

Situação 3: O Golpe Militar de 1964 

 Artistas e intelectuais: Reivindicar diretamente através de seus trabalhos 

         UNE: Defender a retomada de sua sede 



         Juventude Arena, Militares: Defender o Golpe 

         Juventude MDB: Ir contra o golpe, proporcionando alternativas  

Pergunta: O golpe Militar consegue ser realizado? 

 

Situação 4: A Manifestação Estudantil 

 Artistas e intelectuais: Manifestar suas opiniões por meio de seu trabalho 

         UNE: Manifestar e defender suas ideias  

         Juventude Arena, Militares: Reprimir os colegas 

         Juventude MDB: Manifestar e defender suas ideias 

Pergunta: Os estudantes conseguem mobilizar a população em protesto às violências? 

 

Situação 5: O Ato Institucional nº 5 

 Artistas e intelectuais: Produzir trabalhos, músicas com insinuações contra 

o Governo Militar. 

         UNE: Demonstrar insatisfação com o AI5  

         Juventude Arena, Militares: Apoiar o AI5 e passar a atuar segundo as leis 

dos militares 

         Juventude MDB: Demonstrar insatisfação com o AI5 

Pergunta: O governo consegue aprovação do AI5 pelo povo?  

Extra: Nessa rodada, os militares podem exilar um membro de cada grupo. 

 

Situação 6: Os anos de chumbo 



 Artistas e intelectuais: Produzir trabalhos, músicas com insinuações contra 

o Governo Militar. 

         UNE: tentar inverter a situação e ganhar mais adeptos a oposição. 

         Juventude Arena, Militares: Tentar reprimir qualquer forma de 

manifestação contra o regime militar. 

         Juventude MDB: Tentar inverter a situação e ganhar mais adeptos a 

oposição. 

Pergunta: Os militares conseguem reprimir os manifestantes? Há alguma saída? 

Extra: Nessa rodada, os militares podem exilar um membro de cada grupo. 

 

Situação 7: A Cultura de Protestos 

 Artistas e intelectuais: Buscar burlar a censura 

         UNE: Apoiar a oposição, incentivando a todos a aprovação da emenda.  

         Juventude Arena, Militares: continuar os ideais militares, incentivando a 

repressão dos outros grupos. 

         Juventude MDB: Continuar a tentar inverter a situação e ganhar mais 

adeptos a oposição. 

Pergunta: Os protestos surtem efeito? 

Extra: Nessa rodada, os militares podem exilar um membro de cada grupo. 

 

Situação 8: Anistia e Redemocratização 

 Artistas e intelectuais: voltar para o país e produzir sem censura 

         UNE: Voltar a atuar em prol da melhoria da qualidade da educação  



         Juventude Arena, Militares: Defender a volta do Regime Militar 

         Juventude MDB: Apoiar o partido PMDB e suas idéias 

Pergunta: O povo está favorável à redemocratização? 


