
Jogo 
A Ditadura Militar e 

você, jovem, na história 
do Brasil!  

  



Jogo: A Ditadura Militar e o Seu papel. 

Como é? 

• O jogo consiste em 
situações que ocorreram 
durante a história de nosso 
país, em que os grupos já 
estudados e separados 
terão que discutir para se 
chegar em um acordo. 

Objetivos 

• Argumentar de modo a 
convencer o resto do grupo 
classe a votar nas suas 
propostas para o país, 
lembrando que são os 
jovens que podem decidir o 
futuro! 

• O grupo que ganhar a 
maioria dos votos em um 
maior número de situações 
ganha. 



Jogo: A Ditadura Militar e o Seu papel. 

Passo a passo: 

• De maneira organizada, 
promover um debate entre 
os grupos para que cada um 
argumente tentando 
alcançar seus objetivos. 

• Após a argumentação os 
alunos deverão se sentir 
como os jovens da época e 
votar no futuro do país, 
elegendo de qual grupo foi 
a melhor proposta. 

• Os alunos já devem ter 
estudado sobre o grupo a 
que pertencem, já sabe 
suas características 
essenciais conforme a 
última aula. 

• As situações deverão ser 
lidas por todos e 
rapidamente discutidas nos 
grupos. 



Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1961. 
João Goulart assume a presidência do Brasil em meio há uma crise institucional 
e está no ar a ameaça de impedimento de sua posse por oposição de setores civis 
e militares da sociedade.   
O período de Jango no poder deve ser marcado pela tensão constante, pela 
pressão dos movimentos sociais que reivindicavam a reforma agrária, e pelas 
forças de oposição que vêm em Jango a volta do populismo varguista.  
O presidente deve tomar uma posição tentando obter apoio nas bases das 
organizações sindicais. Esta atitude talvez alarde os setores conservadores da 
sociedade e os militares, que ainda estão discutindo uma intervenção.    

João Goulart Presidente 





Comício das Reformas 
Rio de Janeiro, 13 de março de 1964. 

Em frente a estação ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, está 
acontecendo o maior comício já visto na história de nosso país, aproximadamente 
300.000 pessoas se reuniram para contestar as reformas de base – agrária, bancária, 
administrativa, universitária e eleitoral – e para defender as liberdades 
democráticas e sindicais que haviam sido bloqueadas no Congresso. Ainda 
reivindicam a extensão do direito de voto e de ser elegível. Goulart discursa sobre 
a necessidade das reformas de base e da constituição de 1946, a nacionalização das 
refinarias e ainda criticou os “democratas”. Afirmou que ia realizar as mudanças 
necessárias.  
Discurso completo no: http://www.institutojoaogoulart.org.br/conteudo.php?id=31 
  



http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/imagens/dossies/nav_jgoulart/fotos/Modulo7/ph_fot_5610_30.jpg


“Não receio ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar a necessidade de revisão da 
Constituição que não atende mais aos anseios do povo. Essa constituição é antiquada, 
porque legaliza uma estrutura sócio-econômica já superada, injusta e desumana .” 

João Goulart 



“Ao encerrar, trabalhadores, quero dizer – que nenhuma fôrça 
será capaz de impedir que o gôverno continue a assegurar absoluta 
liberdade ao povo brasileiro. E, para isto, podemos declarar, com 
orgulho que contamos com a compreensão e o patriotismo das 
bravas e gloriosas Fôrças Armadas da nação”* 
 

 
* Discurso publicado no Jornal do Brasil, 14 de março de 1964. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Os conselheiros radicais em torno de Jango vinham há muito tempo procurando convencê-lo de suas meias 
medidas conciliatórias eram a fonte de suas dificuldades políticas (...) Os esforços no sentido de conciliar 
esses inimigos só poderiam enfraquecer a posição do governo.”** 
 
 
**SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976   
 



  
“O primeiro ato das reformas de Jango 
marcou na realidade o começo do fim de seu 
governo. Um sinal de tempestade veio com a 
Marcha da Família com Deus pela 
Liberdade, organizada em São Paulo a partir 
das associações das senhoras católicas 
ligadas à Igreja conservadora. Cerca de 500 
mil pessoas desfilaram pelas ruas da cidade 
a 19 de março, em uma demonstração de que 
os partidários de um golpe poderiam contar 
com uma significativa base social de 
apoio.”* 

“É certo que a maioria da oficialidade preferia, a longo dos 
anos, não quebrar a ordem constitucional. Mas havia outros 
princípios mais importantes para a instituição militar: a 
manutenção da ordem social, o respeito à hierarquia, o controle 
do comunismo. Quebrados esses princípios, a ordem se 
transformava em desordem e a justificativa a intervenção.”*   
 
* Trechos extraídos de FAUSTO, Boris. História Concisa do 
Brasil. São Paulo, Edusp, 2011. 



O Golpe Militar de 1964 
Rio de Janeiro, 31 de março de 1964. 

Tropas golpistas saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, é o início do golpe que depôs o presidente da República, João 
Goulart.  

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1964. 

Prisões e protestos pelo país em conseqüência do golpe militar. A sede da UNE, no Rio, é incendiada e tomada pelo governo militar, 
que destrói o acervo do CPC; no dia seguinte, o Presidente do Senado, Ranieri Mazilli, assume a Presidência interinamente; 

  
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1964. 

É editado o Ato Institucional n.º 1 (AI-1), que permite a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. São marcadas 
eleições indiretas em dois dias para Presidência e vice-presidência da República com mandato válido até 31 de janeiro de 1966.  
É divulgada a primeira lista de cassados, contendo nomes como o de Goulart, Jânio Quadros, Prestes, Leonel Brizola e Celso 
Furtado, além de 29 líderes sindicais e alguns oficias das Forças Armadas; Em junho é criado o SNI (Serviço Nacional de 
Informação), comandado pelo general Golbery do Couto e Silva; 





A manifestação estudantil 
Rio de Janeiro, 23 de março de 1968. 

Conflito entre estudantes e a Polícia Militar acaba em morte. O estudante Edson Luís 
Lima morreu em frente ao restaurante universitário pois acompanhava a organização do 
movimento estudantil para um protesto contra as condições do ensino brasileiro. 

Rio de Janeiro, 24 de março de 1968. 

Comparecem 60 mil pessoas ao enterro do estudante Edson Luís Lima. 
Rio de Janeiro, 01 de junho de 1968. 

Aconteceu hoje a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, na qual participaram 
estudantes, artistas, intelectuais, clero, sindicalistas e a população em protesto contra as 
violências cometidas pelo Regime. 

 





O Ato Institucional nº 5 
 Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1968. 

 Entrou em vigor hoje o Ato Institucional número 5 e é considerado o mais duro golpe na 
democracia, dando poderes, quase absolutos, aos militares. As determinações mais importantes do 
Ato Institucional Número 5 são: Poder ao Presidente da República para dar recesso a Câmara dos 
Deputados, Assembléias Legislativas (estaduais) e Câmara de vereadores (Municipais). No período 
de recesso, o poder executivo federal assumiria as funções destes poderes legislativos; e poder de 
intervir nos estados e municípios, sem respeitar as limitações constitucionais; poder ao Presidente da 
República para suspender os direitos políticos, pelo período de 10 anos, de qualquer cidadão 
brasileiro; e para cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores; proibia 
manifestações populares de caráter político; suspendia o direito de habeas corpus (em casos de 
crime político, crimes contra ordem econômica, segurança nacional e economia popular) e impunha 
a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e músicas.    

 





Os Anos de Chumbo 
Rio de Janeiro, 1969. 

A Junta Militar escolheu o novo presidente: o general Emílio Garrastazu Medici. 
Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como " 
anos de chumbo". A repressão à luta armada está crescendo e uma severa política 
de censura foi colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, 
filmes, músicas e outras formas de expressão artística são censuradas. Muitos 
professores, políticos, músicos, artistas e escritores estão sendo investigados, 
presos, torturados ou exilados do país. O DOI-Codi (Destacamento de Operações e 
Informações e ao Centro de Operações de Defesa Interna ) está atuando como 
centro de investigação e repressão do governo militar.  

 







A Cultura de Protestos 
Rio de Janeiro, 31 de março de 1983. 

A inflação está muito alta e a recessão também. A oposição está ganhando terreno 
com o surgimento dos novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. 
Políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros 
participam do movimento das Diretas Já, que é favorável à aprovação da Emenda 
Dante de Oliveira que garante eleições diretas para presidente! 







Anistia e a redemocratização 
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1985. 

O Colégio Eleitoral escolheu o deputado Tancredo Neves para novo presidente da República. 
Ele  que concorreu com Paulo Maluf. Ele faz parte da Aliança Democrática – o grupo de 
oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. É o fim do regime militar! 

São Paulo, 21 de abril de 1985. 

Tancredo Neves estava doente e faleceu antes de assumir. O vice-presidente José Sarney 
assumirá a presidência de nosso país.  

1988 

É aprovada uma nova constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 promete apagar os 
rastros da ditadura militar e estabelecer princípios democráticos no país. 


