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RESUMO

GRACIANO, Eduardo Felipe Tavares. Análise do fotojornalismo durante o golpe de 
1964 para o ensino de história. 2017. 60f.. Produto Acadêmico Final (Especialização em
Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017.

Diante de toda a facilidade de informação que temos hoje,  nos deparamos com uma

realidade dentro das salas de aula onde o professor precisa concorrer com a tecnologia, e

é difícil fugir do conteúdo textual no ensino de história. Visando buscar um interesse maior

dos alunos na disciplina de história, o trabalho com mídias audiovisuais pode deixar o

trabalho do professor maia atrativo para os alunos. Esse trabalho utiliza o fotojornalismo

na época do golpe de 1964 e de 2016 para mostrar aos alunos como a história aconteceu

e como foi noticiada pela mídia, além de estimular o pensamento crítico na análise de

fotografias. Para trabalhar o ensino de história no século XXI, esse trabalho apresenta

alguns  conceitos  importantes  para  a  compreensão  do  debate  a  que  ele  propõe,  os

conceitos de Golpe de Estado e Democracia são os principais  conceitos trabalhados.

Com os alunos em posse do conhecimento desses dois conceitos, a polarização política

que se vive no século XXI no Brasil é debatida tendo como ponto de vista os interesses

de  diversos  setores  da  sociedade.  Esse  trabalho  também  visa  discutir  o  uso  do

fotojornalismo  como  fonte  de  pesquisa  histórica,  ensinando  o  aluno  a  analisar  e

questionar tais fontes, e como uma atividade final os alunos serão estimulados a produzir

suas próprias fontes, registrando a história conforme ela passa pelos seus olhos.

Palavras-chave: Ensino de História. Fotojornalismo. Golpe de 1964
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INTRODUÇÃO 

 A educação é de extrema importância para a formação do cidadão, e o

ensino da disciplina de história tem um papel muito importante nessa formação,

pois é através da história que o aluno vai compreender a sua sociedade através

do  estudo  do  seu  passado  até  o  presente.  A história  pode  ser  ensinada  de

diversas formas,  e  uma delas  é  através do uso de mídias  audiovisuais,  mais

especificamente para esse trabalho, o fotojornalismo. Através do fotojornalismo

somos capazes de estudar a história do tempo presente de uma forma bastante

interessante, com o uso do fotojornalismo no ensino de história é possível mostrar

para os alunos um documento físico que conta uma parte da história. Através das

manchetes  de  jornais  e  outras  fontes  de  informações,  como  Whatsapp,

Facebook,  Twitter,  por  exemplo,  a  sociedade  atual  também  pode  tomar

conhecimento de muitos acontecimentos marcantes.

Para  falar  do  uso  do  fotojornalismo  no  ensino  de  história  foi  preciso

escolher um período da nossa história em que este teve um papel  marcante,

também sendo possível trazer o assunto para o tempo presente do aluno. Diante

dos acontecimentos recentes da nossa política,  o  impeachment da Presidente

Dilma Rousseff,  e  a forma como a mídia tratou tal  acontecimento,  para efeito

comparativo, o assunto escolhido foi o Golpe de 1964, esse período foi escolhido

pois os conceitos de golpe de estado e democracia estão inseridos nele de uma

maneira interessante de se trabalhar, sendo possível mostrar para os alunos as

diferenças entre os golpes ocorridos e como a mídia e o governo tentaram tornar

o golpe legítimo. Portanto, nesse trabalho eu apresento uma proposta de ensino

sobre  o  período  da  Ditadura  Militar  através  do  fotojornalismo daquela  época,

mostrando como a mídia noticiou o Golpe de 64 e fazendo um paralelo de como a

mídia  noticiou  o  impeachment da  Presidente  Dilma  Rousseff,  assim,

apresentando  os  conceitos  de  Golpe  de  Estado  e  Democracia,  abrindo  a

discussão com os alunos e ao mesmo tempo ensinando o conteúdo proposto.

Escolhi  falar  de  fotojornalismo  para  o  ensino  de  história  devido  à

possibilidade de trabalhar não apenas o assunto e os conceitos envolvidos, mas
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também trabalhar e desenvolver a capacidade de análise crítica dos alunos, como

interpretar a informação passada para o leitor através de uma fotografia de jornal

e de uma manchete de capa para mostrar que nem tudo o que está estampado na

notícia  é  o  que  realmente  aconteceu,  fazê-lo  perceber  que  o  registro

fotojornalístico  depende  de  escolhas  e  perspectivas,  instigando  o  aluno  a

questionar a fotografia, interpretando o seu registro. 

Meu desejo de realizar esse trabalho dentro do ensino de história vem da

percepção  de  como  a  própria  disciplina  ainda  é  ensinada,  apenas  com  a

transmissão  de  conteúdo.  A  minha  percepção  como  professor  é  de  que  o

conteúdo histórico não deve ser apenas transmitido de forma textual, é preciso

ser compreendido pelo aluno, ele deve ter a capacidade de raciocinar sobre o

tema apresentado, compreender porque aconteceu. 

Escolhi  o  período  da  Ditadura  Militar  para  que  o  aluno  seja  capaz  de

efetuar análises comparativas para perceber as semelhanças e diferenças nos

diversos  processos  históricos.  Por  isso  deve  compreender  os  conceitos

temporalizado e a metodologia utilizada.

O  objetivo  desse  trabalho  é,  portanto,  apresentar  o  conteúdo  sobre

Ditadura  Militar  no  Brasil  (1964/1985)  através  do  fotojornalismo  da  época,

realizando uma análise em conjunto com os alunos interpretando as motivações

da mídia em noticiar os acontecimentos. para isso, torna-se necessário trabalhar

com  os  alunos  os  conceitos  de  Golpe  de  Estado  e  Democracia,  dentro  do

contexto do Golpe de 64 e de 2016. Também é minha intenção com esse trabalho

propor a realização de uma atividade com os alunos em que eles possam utilizar

da tecnologia que tem em mãos, tal  como os celulares conectados a internet,

articulado  a  realização  de  pesquisas  junto  com  a  montagem  e  produção  de

fotografias que narrem sua própria história, tornando-se fotojornalistas MESMO

que por um curto período.

No primeiro capítulo, apresento fundamentos para o Ensino de História no

Século XXI, abordando as mudanças tecnológicas e como elas influenciaram o

ensino dessa disciplina hoje e suas principais  questões.  Em seguida,  trato da

questão  do  conteúdo  e  como  o  mesmo  pode  ser  interpretado  de  diferentes
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maneiras,  e  com  isso  analisando  a  compreensão  da  realidade  histórica  e

considerando a fotografia como fonte histórica e um recurso didático.

No segundo capítulo, apresentarei a discussão sobre o conceito de golpe

de estado e de democracia como fundamentos para o estudo do Golpe de 64 e do

golpe de 2016, que têm seus principais tópicos abordados no capítulo três. 

No  terceiro  capítulo  o  conceito  de  golpe  de  estado  e  democracia  são

relacionados para mostrar como o governo e a mídia, durante a ditadura militar e

posteriormente entre 2013 e 2016, tentaram legitimar os golpes em sua época. 

No capítulo quatro, apresento uma proposta pedagógica a ser realizado em

trabalho  conjunto  com  os  alunos.  Sob  a  orientação  do  professor,  os  alunos

realizarão uma análise do fotojornalismo durante os dois períodos escolhidos da

história do Brasil. Serão feitas discussões sobre golpe e democracia, análise de

fotografias e manchetes de jornais do período da Ditadura militar.

O trabalho de debate, análise e discussão resultará numa atividade coletiva

em que os alunos realizarão um evento dentro da escola para a apresentação dos

trabalhos e um seminário.

Com esse trabalho, proponho discutir a respeito do ensino de história como

mais  uma  possibilidade  na  produção  de  conhecimento,  para  que,  além  da

aprendizagem do conteúdo, o aluno venha a se tornar uma pessoa crítica que

questione  as  informações  que  receba  e  que  saiba  também  compartilhar  o

conhecimento.
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1 – O ENSINO DE HISTÓRIA NO SÉC. XXI

1.1 – AS MUDANÇAS, OS MEIOS E A SALA DE AULA

As  grandes  mudanças  tecnológicas  ocorridas  no  final  do  século  XX

causaram um impacto entre estudantes e professores, e no ensino de história

esse impacto teve um estrago um pouco maior por causar certo ceticismo em

relação  ao  conhecimento  histórico.  Como  a  Internet  permite  a  publicação  de

qualquer tipo de conteúdo, é provável que uma pesquisa traga resultados com

diferentes  pontos  de  vista  sobre  o  mesmo  assunto,  que  pode  facilmente  ser

tomado como verdade por um estudante que não esteja preparado para realizar

uma análise crítica daquele conteúdo. Contudo, esse crescimento da Internet nas

últimas duas décadas pode ser  um grande aliado do professor,  as  pesquisas

escolares ganham um novo recurso que, se bem utilizado por um professor que

saiba  guiar  o  estudante  em  sua  pesquisa,  pode  servir  de  ferramenta

complementar aos recursos tradicionais, como as bibliotecas e enciclopédias. 

Porém, de acordo com Jaime (2007) e Carla Pinsky (2007), diante dessa

difusão  tecnológica,  surgem  questões,  dúvidas  e  críticas  quanto  à  eficácia

educacional  dos livros,  que vão se tornando obsoletos e desinteressantes,  da

utilidade dos professores como agentes de ensino, muitos tidos como inábeis, e

das propostas educacionais ligadas à realidade nacional,  que são vistas como

ultrapassadas (PINSKY, 2007, p.17).

Segundo essa afirmação, a eficácia dos livros como objeto de busca de

conhecimento pode estar cada vez mais ultrapassada e desinteressante, levando

o aluno do século XXI a buscar conhecimento na Internet, através de vídeo-aulas

e canais do YouTube que falam sobre história, por exemplo. Observo essa difusão

tecnológica como um aliado, um complemento aos livros, que continuam tendo

um importante  papel  na  educação devido  à  importância da leitura  na vida  de

qualquer  estudante. Quanto ao papel  dos professores, vejo que sua função é

cada  vez  mais  necessária,  porém  não  apenas  como  puro  transmissor  de

conhecimento,  e  sim  como  um  orientador  e  mediador  da  busca  pelo
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conhecimento,  particularmente  o  conhecimento  histórico.  E  por  último,  as

propostas educacionais e o conteúdo de história hoje, no Brasil, estão dentro de

uma bolha de incertezas. 

Depois  da  redemocratização  do  Brasil,  e  incluindo  ela  própria,  passamos por

diversas mudanças históricas em nossa política, economia e sociedade, e nós

vimos tudo acontecer, até mesmo o aluno adolescente, que nasceu nos primeiros

anos do século  XXI,  presenciou  eventos  históricos  na  história  no  Brasil  e  no

mundo.

Cabe ao professor estimular o aluno a utilizar essa tecnologia, que para o

aluno é natural e para nós professores é uma nova ferramenta, para pesquisar e

escrever a história do seu tempo. Nesse cenário, o professor não está apenas

transmitindo o conhecimento, mas também trabalhando e orientando o aluno na

produção desse conhecimento,  instigando o aluno a pesquisar no passado as

causas do presente. 

O trabalho de Jaime e Carla Pinsky traz, mais uma vez, questão importante

sobre o uso da Internet e seu impacto, principalmente, no ensino de história eles

afirmam:

Na sala de aula, o pensamento analítico é substituído por “achismos”,
alunos trocam a investigação bibliográfica por informações superficiais
dos sites “de pesquisa” pasteurizados, vídeos são usados para substituir
(e  não complementar)  livros.  E o passado,  visto  como algo passado,
portanto superado, tem tanto interesse quanto o jornal do dia anterior.
(PINSKY, 2007, p.17)

Diante da enorme quantidade de informações que podem ser encontradas

na Internet, devemos ter muita cautela ao realizar uma pesquisa sobre um tema

histórico.  Seja  por  motivos  acadêmicos  ou  por  curiosidade,  certamente  já

pesquisamos  sobre  algum  acontecimento  histórico,  e  nos  deparamos  com

posicionamentos diferentes sobre um mesmo assunto. É preciso saber verificar a

autenticidade da informação que encontramos em nossas pesquisas. Esse é um

problema que existe hoje nos dois lados de uma sala de aula, no lado dos alunos

e  no  lado  do  professor.  Na  maioria  das  vezes,  ligado  a  um  posicionamento

ideológico, o aluno vai tomar como verdade uma informação que leu na Internet e

esse caso fica ainda mais grave quando vem do outro extremo, o do professor.
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1.2 – O OLHO DA SOCIEDADE: DOUTRINAÇÃO OU ENSINO?

Hoje  esse  cenário  se  torna  ainda  mais  delicado  diante  da  polarização

política  em que  a  sociedade  brasileira  se  encontra,  citando  como exemplo  o

projeto  Escola  Sem Partido.  Em uma  aula  sobre  a  Revolução  Industrial,  por

exemplo,  é  importante  falar  que  esse  foi  o  período  áureo  do  liberalismo

econômico,  mas  também  é  importante  dizer  que  foi  nessa  época  que  os

sindicatos de trabalhadores surgiram e ganharam força e também foi nessa época

que as teorias socialistas foram elaboradas.

Como falar de assuntos essenciais que estão dentro do programa de história sem

que um aluno ou responsáveis pensem que estamos querendo impor determinado

posicionamento  político?  Ao  falar  sobre  a  ditadura  militar,  por  exemplo,  é

importante mostrar no contexto da época a importância da luta contra a repressão

causada  pelos  militares  contra  aqueles  que  faziam  oposição  ao  regime  de

exceção e a busca pelo retorno do estado democrático de direito, isso pode ser o

necessário para que os defensores do projeto Escola Sem Partido, que usamos

como exemplo, denuncie o professor por “doutrinação”. 

Tudo  isso  baseado  em  informações  soltas  que  podem  ser  encontradas  na

Internet, essa excelente ferramenta que, quando usada de maneira errada forma

pretensos  “especialistas”  em  política,  sociologia  e  principalmente  história  –

valendo citar aqui a máxima da Internet nos nossos dias: “Hitler era do Partido

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, logo era de esquerda.”. 

Além dessa desinformação histórica causada pelo uso da Internet sem uma

aplicação inteligente, nos deparamos também com o problema do desinteresse

pela história por ser erroneamente relacionada, por parte de muitos jovens, ao

“estudo do passado”,  quando deveriam enxergar  a  história  como o estudo da

ação do homem no seu tempo e que as questões do presente nos fazem olhar

para o passado.

Conforme descrita por Delgado e Ferreira (2014, p.23), a história do tempo

presente  se  altera  constantemente,  se  utiliza  do  mesmo  material,  com

acréscimos,  revisões  e  correções.  Uma  particularidade  da  história  do  tempo

presente  é  a  valorização  do  evento,  da  contingência  e  da  aceleração  da
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história. É preciso ser capaz de desenvolver uma prática de ensino de história

adequada ao nosso tempo e aos nossos alunos, que seja rica em conteúdo e sem

ingenuidade ou ideologias. 

Os avanços tecnológicos foram constantes na história da humanidade.
As invenções do fogo, da cerâmica, da roda, do aqueduto, do uso do
vapor,  etc.  Marcaram  a  vida  de  diferentes  civilizações,  mas  foram
alterando o hábito lentamente. […] Essas mudanças são difíceis, mas
possíveis de viver e compreender. (THEODORO, 2007, p.49)

1.3 – MUDANÇA E PESQUISA: ANÁLISE E COMPREENSÃO DA REALIDADE 
HISTÓRICA

A mudança, como tratada por Janice Theodoro (2007) em seu artigo, é um

conceito que está sempre presente no mundo contemporâneo, a mudança torna

difícil  a  sobrevivência  daqueles  que  tomaram para  si  uma  vida  de  hábitos  e

costumes constantes. A mudança acontece quando a necessidade chama por ela,

como no início  da  nossa história  quando o  homem descobre  e desenvolve  a

agricultura e ele não precisa mais ser nômade. Essa mudança parece pequena

diante do que ela trouxe, mas foi preciso essa mudança de hábito para que as

primeiras cidades aparecessem e com elas as primeiras grandes civilizações da

humanidade. A mudança também surge de contradições tornando necessária a

superação  de  determinada  realidade  para  uma nova  que  apresente  melhores

soluções.

No Brasil de hoje, e no ensino de história principalmente, esse conceito de

mudança é algo que deve ser discutido. Ainda existem muitos professores que

estão presos  a  métodos  tradicionais  de  ensino,  como a  leitura  de textos  e  a

aplicação de questionários, e a repetição desse processo a cada novo tópico etc,

e essa estagnação pode dificultar o ensino da história como uma disciplina capaz

de estimular o pensamento crítico. Como a história é uma disciplina que estuda

tanto  as  mudanças  quanto  as  permanências,  se  olhamos  para  o  passado

conseguimos ver na linha cronológica da história, a mudança da sociedade e da

forma do homem pensar. E não apenas olhar para o passado. O nosso presente é
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um tempo de mudanças, nossa sociedade passa por mudanças nos modelos de

família, mudanças trabalhistas etc, enfim, é a mudança do homem moderno. E

diante  desse  desafio  é  papel  do  educador  auxiliar  os  jovens  a  compreender

melhor essas mudanças.

Nessa aparente facilidade de acesso à informação, nos deparamos com

uma realidade dentro das salas de aula onde o professor precisa concorrer com a

tecnologia. Por esse motivo, vejo que é preciso acompanhar essa tendência onde

grande parte dos alunos se mantém conectados às redes sociais mesmo durante

as  aulas,  e  essa  tem sido  a  grande  concorrente  que  mencionei  acima.  Vale

lembrar que essa facilidade de acesso à informação tem um espelho, que é a

desinformação. 

É muito fácil encontrar na Internet qualquer tipo de conteúdo sobre um assunto,

mas é preciso saber questionar se a informação encontrada é verdadeira antes de

tomar uma informação como verdade, checar os fatos. Ao realizar uma pesquisa

na  Internet  e  nos  depararmos  com uma  informação  até  então  desconhecida,

como  podemos  afirmar  que  tal  informação  é  verdadeira?  O  autor  do  texto

apresenta alguma referência de onde ele se baseou para escrever o seu texto? O

site onde a informação foi  encontrada é conhecido? Parece ter imparcialidade

com relação ao que é escrito?  Diante  do grande volume de informações que

podem  ser  encontradas  na  Internet,  as  pesquisas  lá  realizadas  precisam  ser

guiadas, a princípio por um professor competente na área de interesse.

Para ajudar a tornar o ensino de história mais interessante para o aluno,

desenvolver a competência da leitura e da produção de textos e desenvolver o

senso  crítico,  seria  bastante  interessante  estimular  o  uso  do  celular  para  a

realização de pesquisas na Internet sobre o assunto de uma aula. Tal pesquisa

poderia levar o aluno a descobrir fontes audiovisuais relacionadas ao conteúdo

dado em sala através de uma intervenção de outro tipo de mídia, como filmes,

imagens e registros fotográficos que o aluno vá pesquisar. Essa é uma maneira

do aluno aprender  história  de uma forma diferente,  é  possível  também que o

aluno produza história, se essa metodologia for bem trabalhada.
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O  artigo  de  Janice  Theodoro  (2007)  dá  um  bom  exemplo  de  como  o

conhecimento  histórico  era  transmitido  no  passado,  e  com  base  nesse  texto

podemos dizer como ele pode ser transmitido hoje.

Antes o professor podia dizer que existiam apenas dois tipos de colônias.
Ou eram de exploração ou eram de povoamento. Essa afirmativa foi por
muito  tempo  tratada  como  uma  verdade  acabada.  As  colônias  de
exploração reuniam os colonos que queriam enriquecer, explorar e voltar
para a metrópole e as de povoamento eram as colônias aonde se ia sem
poder retornar. Repetia-se essa hipótese sem que se fizesse um esforço
para conhecer onde estava ancorada a reflexão, se ela  tinha ou não
bases  documentais  para  ser  comprovada.  Esta  era  uma  verdade
histórica, portanto, acabada. (THEODORO, 2007, p.52)

Essa passagem histórica trazida por Janice Theodoro (2007) poderia ser

um bom ponto de questionamento a ser trabalhado com os alunos em sala de

aula para desenvolver o senso crítico e a pesquisa histórica. Nela os alunos, com

o auxílio do professor, poderiam pesquisar por pontos da história do Brasil, por

exemplo,  em que existiam traços de povoamento  durante  o  início  do  período

colonial.

1.4 – A FOTOGRAFIA COMO RECURSO DIDÁTICO NO ESTUDO DA HISTÓRIA

Outra forma bem interessante de se ensinar história com o auxílio da tecnologia é

através do uso de fotografias que possam retratar um acontecimento histórico.

Através  desse  recurso  visual  o  aluno  pode  ser  instigado  a  pesquisar  sobre

determinado  evento  e  sobre  o  próprio  documento  que  tem em mãos.  O  que

aconteceu em certa  época,  as  circunstâncias  do evento,  qual  o  contexto  que

levou à composição daquela fotografia. 

O uso de fotografias pode levar o ensino de história para outro nível de

aprendizado  em  que  o  aluno  poderá  questionar  a  história:  Tudo  que  está

registrado na fotografia retrata exatamente o que aconteceu? O que pode ser

extraído dessa fonte? O que não se pode extrair dela?
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Aos alunos poderão ser apresentadas fotografias que expressem diferentes

visões  de  um  mesmo momento  histórico,  explicando  como  a  composição  da

fotografia pode nos contar histórias diferentes. 

A criação  de  uma  fotografia  pode,  portanto,  prescindir  a  visão.  […]
Qualquer fotografia é, sempre, uma imagem visual com características
que a distinguem de outras representações, palpáveis ou não. Por mais
que estejamos acostumados a ver esse tipo de imagem, ela exige de
nós, continuamente, uma compreensão das relações entre a criação e a
percepção de sua mensagem. Toda fotografia ou conjunto de fotografias
tem  uma  narrativa  e,  a  exemplo  de  outras  narrativas,  depende  da
criação, manifestação e recepção dos enunciados que contém. (PINTO &
TURAZZI, 2012, p.96-97)

Esse trecho do trabalho de Júlio Pimentel Pinto e Maria Inez Turazzi fala

exatamente  da  construção  e  da  profundidade  de  uma  fotografia,  que  não  é

meramente uma imagem impressa em papel ou digital, e se a fotografia pretende

nos  contar  alguma  coisa,  tudo  vai  depender  da  intenção  de  quem  tirou  a

fotografia, de quem editou a fotografia, e de quem lê a fotografia. São diferentes

formas de se produzir uma verdade através de uma imagem. A digitalização das

imagens fotográficas nos coloca diante de uma questão: a manipulação digital das

imagens.

É  dessa  forma  que  venho  propor  o  ensino  de  história  com  o  uso  de

fotografias, estimulando o aluno a perguntar, questionar e criticar a fonte. Analisar

a  fundo  a  fotografia  a  ponto  dele  também  se  tornar  capaz  de  compor  uma

fotografia e contar uma história.  Uma boa fonte de fotografias que podem ser

analisadas dessa forma são aquelas que estampam as páginas dos jornais  e

sites de notícias. O fotojornalismo é uma fonte rica de informações e uma boa

maneira de registrar imagens que possam contribuir na produção da memória de

uma época.

Estudar  história  através  do  uso  de  imagens  pode  trazer  resultados

interessantes  e  deixar  o  aprendizado  mais  lúdico.  Os  homens,  em  seus

primórdios,  já  registravam  seu  cotidiano  fazendo  desenhos  nas  paredes  das

cavernas,  e  se  tornou  possível,  por  meio  dessas  imagens,  estudar  o  seu

comportamento.
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O registro  de  imagens  é  um recurso  que  contribui  para  a  escritura  da

história. Uma imagem pode nos mostrar muito mais do que a mera representação

do  que  está  lá  desenhado  naquela  superfície.  Hoje  uma  maneira  bastante

eficiente,  no  quesito  de  qualidade  visual,  de  se  registrar  um  acontecimento

através de imagens é através da fotografia ou vídeo. Toda a imagem, sendo ela

fotografada  ou  não,  possui  uma  estrutura  narrativa  e,  a  exemplo  de  outras

narrativas, depende da criação e da motivação do autor. 

Ao fotografar uma paisagem, um evento ou uma cena do cotidiano, o fotógrafo

quer passar uma ideia de que história a cena quer contar, algumas vezes não

apenas o fotógrafo, no caso de uma fotografia de capa de jornal, o editor tem um

papel  significativo  na  narrativa  da  imagem,  uma  mesma  fotografia  pode  ter

diferentes significados.

Fonte: New Eastern Outlook.1

A imagem acima conta três histórias, a segunda fotografia é a original, que

mostra a apreensão e o cuidado com um prisioneiro inimigo. A primeira fotografia

foi manipulada para dar um sentido de ameaça, mostrando o soldado apontando

a arma para a cabeça do prisioneiro. A segunda fotografia foi manipulada para

1 Disponível em: https://journal-neo.org/2013/11/14/more-than-an-enemy-exported-insanity/. 
Acesso em Setembro de 2017.

Figura 1 - Diferentes leituras de uma mesma fotografia.

https://journal-neo.org/2013/11/14/more-than-an-enemy-exported-insanity/
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passar  um sentido de compaixão pelo inimigo,  quando outro soldado aparece

dando água para o prisioneiro. 

Por mais “fiel” que a fotografia pretenda ser em relação a um assunto, ela

sempre será uma representação do que se passou modulada pelo filtro cultural

representado pelo fotógrafo que a registrou ou de outra visão que se imponha à

produção da foto, cultural ou política ou religiosa etc. A fotografia é o resultado de

uma  leitura  da  realidade,  mais  precisamente  da  interpretação  pessoal  do

fotógrafo.

No final do século XX e início do século XXI, a fotografia ganha um espaço

bastante significativo na história quando o uso da imagem se torna bastante forte,

principalmente na área da comunicação, mas também no cotidiano do homem

comum, que acessa a Internet basicamente todos os dias. 

A fotografia, o cinema, a televisão e agora também os computadores e a
Internet, vieram reforçar, muito tempo depois, a longa tradição existente
na  cultura  ocidental  de  privilegiar  a  visão  sobre  os  demais  sentidos.
Continuamos dizendo “uma imagem vale mais do que mil palavras” […]
E há quem argumente que essa soberania da visão, ou do que é visível,
estaria hoje deixando em segundo plano o mundo verbal, em particular, a
palavra escrita. (PINTO; TURAZZI, 2012, p.99)

O texto acima, de Júlio Pimentel Pinto e Maria Inêz Turazzi, ressalta como

a imagem foi se transformando em uma ferramenta de comunicação bem mais

difundida.  Temos  entre  os  principais  meios  de  comunicação  na  atualidade  a

televisão  e  a  Internet,  mas  o  fotojornalismo  continua  tendo  uma  grande

importância por unir a facilidade da comunicação visual com a arte de transmitir

essa informação da maneira  que o  fotógrafo  presenciou,  ou  muitas  vezes da

maneira como ele quis que o momento fosse retratado. Principalmente porque o

fotojornalismo é mais difundido por estes novos meios de comunicação.

Já  sabemos  o  quanto  uma  fotografia  pode  nos  contar  a  respeito  do

momento em que ela foi tirada, mas podemos “ler” uma fotografia de diversas

maneiras mesmo através do que não foi retratado. A capa de um jornal que traz a

fotografia de uma manifestação popular no Brasil  do final  da década de 1960

pode nos dizer muito mais do que apenas a informação de que “muita gente saiu

nas ruas para protestar”. Conhecendo a história é possível ler nas entrelinhas da
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fotografia a intenção do fotógrafo, que pode ser diferente da intenção de quem

editou  a  fotografia  para  a  capa  do  jornal.  Ao  conhecer  a  história  podemos

compreender tais  intenções,  e  assim entender  como pode ser  produzida  uma

verdade.

Além de conhecer a história, existe uma série de indagações que devem

ser  feitas  ao  usar  o  fotojornalismo  como  fonte  histórica:  Qual  a  fonte  da

informação trazida pelo jornal? Qual o público-alvo do jornal? O jornal tem alguma

relação  com  instituições  políticas,  grupos  econômicos  e  financeiros?  São

perguntas  que  podem  se  tornar  relevantes  para  averiguar  a  veracidade  da

informação que uma fotografia pode querer nos passar.

Conforme a imagem vai se tornando cada vez mais presente no cotidiano

do homem, ela acaba por ganhar espaço nos trabalhos de pesquisa através dos

seus aspectos simbólicos.

Nas últimas décadas, a renovação dos temas, métodos e abordagens da
disciplina  resultou  na  incorporação  definitiva  da  imagem  visual  ao
trabalho de pesquisa e reflexão de historiadores, professores e outros
profissionais. O esforço cognitivo em torno desse tipo de fonte histórica
se  processa  com  a  compreensão  das  condições  materiais  de  sua
existência  e  a  interpretação  de  seus  aspectos  simbólicos.  (PINTO;
TURAZZI, 2012, p.101)

Nossa  sociedade  tem  o  hábito  de  ver  a  verdade  inquestionável  em

fotografias, sejam elas antigas ou recentes. A fotografia pode causar a ilusão de

aparente exatidão e fidelidade, se tratada apenas como representação mecânica

de um acontecimento. 

O realismo e a credibilidade de uma fotografia dão a ela um poder sem

precedentes para veiculação de crenças e valores. Devemos reconhecer o poder

de comunicação que uma fotografia exerce sobre a aparência de um lugar, de um

objeto,  de  um acontecimento  ou  de  um personagem.  Mas  o  que  é  difícil  de

reconhecer  é  que  se  tratando  de  uma  fotografia,  essa  aparência  pode  ser

enganosa.

Hoje  vivemos  a  era  das  imagens  digitais,  onde  essas  representações

visuais podem ser facilmente manipuladas. Uma fotografia já não oferece tantas

certezas, principalmente na imprensa e na publicidade, no entanto ainda é difícil
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para o leitor  de um jornal,  ou até mesmo para um aluno que está lendo uma

notícia, seja no jornal impresso ou na Internet, compreender que uma fotografia é

como uma narrativa, ou seja, uma construção, um discurso.

Utilizar  o  fotojornalismo  para  ensinar  história,  a  meu  ver,  requer  uma

atenção especial em analisar fotografias, fazer uso de exercícios de interpretação

e análise de imagens,  para que a visão crítica do aluno fique cada vez mais

apurada para as verdades (ou mentiras) escondidas.

A análise  de  retratos  fotográficos  de  grandes  líderes  da  história  e  de

momentos marcantes de alguns eventos históricos pode ser um bom exercício de

investigação.  O  retrato  fotográfico  foi  um  dos  meios  mais  sugestivos  para  a

construção e veiculação da imagem pública de uma pessoa, graças à forma de

adicionar ou forjar a credibilidade oferecida por essas imagens (PINTO; TURAZZI,

2012). Um exemplo interessante de como a fotografia pode produzir uma imagem

diferente de um líder,  são as fotografias de Getúlio  Vargas,  podemos analisar

diferentes momentos de Vargas nas fotografias abaixo:

Fonte: Wikipedia2     Fonte: Acervo CPDOC/FGV3

2  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Getulio_Vargas. Acesso em Setembro de 2017.

3  Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/audiovisual/getulio-vargas-
visita-um-orfanato. Acesso em Setembro de 2017.

Figura 2 - Foto oficial de 
Getúlio Vargas, década de 
1930.

Figura 3 - Getúlio Vargas em visita a um orfanato.

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/audiovisual/getulio-vargas-visita-um-orfanato
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/audiovisual/getulio-vargas-visita-um-orfanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Getulio_Vargas


21

A primeira fotografia mostra Vargas em seu cargo de presidente, ela passa

uma  ideia  cerimonial  e  burocrática  de  como  um  presidente  da  república  é

retratado.  A  segunda  fotografia  mostra  Getúlio  Vargas  sendo  recebido  por

crianças em um orfanato, nessa fotografia vemos a mesma pessoa representada

de uma outra maneira, com o seu paletó e gravata, chapéu e óculos, um homem

comum, mas, ainda assim, um homem importante.

Para um aluno que ainda não conhece esse tópico da história do Brasil

essas  duas  fotografias  podem  parecer  não  ter  nenhuma  ligação,  mas  se

colocarmos por trás delas todo o contexto histórico do Brasil naquela época, como

a ditadura do Estado Novo e a popularidade e carisma de Vargas, pode ficar mais

fácil compreender e analisar as duas fotografias de maneira diferente, na primeira

fotografia a imagem de um chefe de Estado, uma imagem cerimonial, como todo

Presidente da República é retratado. A segunda imagem mostra o mesmo líder,

em um momento  diferente  do  seu  governo,  e  em uma situação  de  aparente

normalidade,  trajado  como  um  cidadão  comum  da  época,  mas,  ainda  assim,

reconhecido como alguém importante.

Para  ensinar  história  usando  fotografias,  em particular  o  fotojornalismo,

seria interessante levar para os alunos um assunto em que eles possam estar

familiarizados,  um tópico da história  do Brasil  onde o fotojornalismo teve uma

importante  atuação.  O  período  da  ditadura  civil-militar  no  Brasil  é  um  tópico

interessante  de se  trabalhar.  As  manifestações populares  contra  e a favor  do

golpe,  por  exemplo,  são assuntos que podem ser  debatidos em sala  de aula

através do fotojornalismo.

Ao longo do período da ditadura civil-militar no Brasil, entre 1964 e 1985,

as ruas estavam divididas em alguns momentos. No início, logo depois do golpe,

as  ruas  da  Zona  Sul  do  Rio  de  Janeiro  foram tomadas  por  uma parcela  da

população que festejou o golpe. Mais tarde, houve protestos contra a ditadura e

pela volta da democracia. É possível realizar uma comparação entre os dois polos

da sociedade após o golpe de 1964 e o de 2016, de um lado os que defenderam

a manutenção do estado democrático de direito, tanto em 1964 quanto em 2016,

e do outro lado os que apoiavam as ações militares “contra o comunismo” ou que

estavam contra  os  partidos  de  ideologia  de  esquerda,  no  caso  de  2016,  por
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exemplo. Os alunos podem perguntar para as fotografias: quem são as pessoas

que festejaram o golpe de 64 e quem são as pessoas que em 2016 foram para as

ruas pedir pelo impeachment? Mas para isso é preciso trabalhar com os alunos

esses dois recortes da nossa história.

O trabalho do fotojornalista Evandro Teixeira é bastante interessante para

apresentar  essa  proposta,  ele  é  o  autor  de  uma  fotografia  bem conhecida  e

emblemática da Passeata dos 100 mil, que foi uma manifestação popular contra a

ditadura militar, organizada pelo movimento estudantil no ano de 1968, na cidade

do Rio de Janeiro, e que contou com a participação de artistas, intelectuais e

pessoas de outros segmentos da sociedade, como políticos, estudantes, etc.

Fonte: Memorial da Democracia 4

A fotografia mostra uma enorme massa popular exibindo uma grande faixa

com a frase “Abaixo a Ditadura. Povo no poder.” Essa é a observação mais básica

4 Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/passeata-dos-cem-mil-afronta-a-
ditadura Acesso em Fevereiro de 2018.

Figura 4 - Passeata dos 100 mil, de Evandro Teixeira.

http://memorialdademocracia.com.br/card/passeata-dos-cem-mil-afronta-a-ditadura
http://memorialdademocracia.com.br/card/passeata-dos-cem-mil-afronta-a-ditadura
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que se pode ter da fotografia, interpretada por alguém alheio aos acontecimentos

da história do Brasil. 

Então como essa fotografia poderia ser trabalhada em sala de aula? Várias

perguntas  podem  ser  feitas  para  essa  fotografia:  Quando  essa  fotografia  foi

tirada? O que representa essa massa de pessoas? Onde elas estão reunidas?

Quem são essas pessoas? Por que elas estão reunidas? Qual o significado da

frase escrita na faixa?

São questões que podem ser trabalhadas com os alunos em uma aula

sobre a ditadura militar no Brasil como uma forma de inserir os alunos no contexto

da luta  contra  a repressão e na manifestação popular  contra  a ditadura.  Mas

também pode ser usada para ensinar aos alunos como trabalhar com uma fonte

histórica. Com base na fotografia da passeata dos 100 mil é possível trabalhar

outras fotografias que trazem momentos semelhantes, a fotografia abaixo também

mostra uma enorme massa popular:

Fonte: Pablo Jacob/O Globo 5

5  Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/quinta-feira-de-mais-manifestacoes-no-
centro-do-rio-8757508. Acesso em Setembro de 2017.

Figura 5 - Passeata de Junho de 2013 no Rio de Janeiro.

https://oglobo.globo.com/rio/quinta-feira-de-mais-manifestacoes-no-centro-do-rio-8757508
https://oglobo.globo.com/rio/quinta-feira-de-mais-manifestacoes-no-centro-do-rio-8757508
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A fotografia acima, das manifestações de junho de 2013, mostra também

uma massa  popular  que  se  estende  por  grande  parte  da  Avenida  Presidente

Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. 

O  que  podemos  perguntar  para  as  duas  fotografias  se  elas  fossem

trabalhadas em uma atividade em comum? Quando essa fotografia foi tirada? O

que representa essa massa de pessoas? Onde elas estão reunidas? Quem são

essas  pessoas?  Por  que  elas  estão  reunidas?  É  possível  fazer  as  mesmas

perguntas  para as duas fotografias,  mas certamente  as  respostas  são outras,

assim como o impacto causado pelo ato que foi fotografado.

Com as perguntas respondidas sobre as duas fotografias o próximo passo

seria analisar como elas foram tratadas pela imprensa, ela foi parcial ou imparcial

em relação às causas que as passeatas representavam? Uma busca por fontes

de opiniões diferentes em relação ao mesmo ato seria interessante para fins de

análise do ocorrido.

Concluindo,  o  trabalho  com  análise  de  imagens,  principalmente  com o

fotojornalismo, traz uma gama de possibilidades para ensinar como a história é

representada e contada através do uso de imagens, porém esse trabalho deve

ser realizado com a supervisão e apoio da própria história, ou seja, o professor

deve contextualizar o assunto trabalhado previamente ou durante o trabalho com

as fotografias.

Com  essa  proposta  de  trabalho  com  fotojornalismo,  será  apresentado

nesse trabalho um plano pedagógico que visa esse tipo de atividade,  onde o

Golpe de 1964 e o Golpe de 2016 serão discutidos com base na maneira em que

foram retratados pela mídia.

1.5 – FOTOJORNALISMO NA DITADURA MILITAR

A ditadura militar gerou uma mudança muito grande na vida política e social

dos  cidadãos  brasileiros,  e  também  na  vida  dos  profissionais  dessa  área  do

jornalismo. Ao falar sobre o fotojornalismo durante a ditadura militar, o nome de

Evandro Teixeira surge com uma enorme relevância, ele registrou passeatas com
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faixas e cartazes que denunciavam  as  atrocidades  do  então  governo  ditatorial,

desfiles militares e conflitos.

Através  de novos  ângulos,  Evandro  Teixeira  buscava  mostrar  situações

adversas que não podiam ser abordadas nos textos dos jornais, por conta disso

as suas fotografias possuíam um discurso próprio e autônomo. A Passeata dos

100 mil, Sexta-feira Sangrenta e a Cavalaria em Ação foram alguns dos títulos

dados às suas fotografias.

Fonte: Memorial da Democracia 6

Em 20 de junho de 1968, centenas de estudantes se reuniram no Teatro de

Arena da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ) em uma tentativa de obrigar o reitor e o Conselho Universitário a

debater com eles a situação do ensino superior, mas ao saírem de lá, os jovens

foram violentamente  reprimidos com golpes de cassetete  e  tiros.  Naquele  dia

mais  de  300  pessoas  foram presas  e  levadas  ao  campo  do  Botafogo,  onde

sofreram espancamentos e humilhações.

6  Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-
mortos-nas-ruas. Acesso em setembro de 2017.

Figura 6 - Sexta-feira Sangrenta, por Evandro Teixeira.

http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-mortos-nas-ruas
http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-mortos-nas-ruas
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Fonte: Memorial da Democracia 7

No dia seguinte, uma sexta-feira, uma nova passeata em protesto contra a

repressão  ocorrida  no dia  anterior  paralisava  o  centro  do  Rio.  Os  estudantes

reagiram às investidas da polícia e enfrentaram a cavalaria com rolhas e bolas de

gude para tombar os cavalos. A população apoiou os jovens e também atacou a

polícia com pedras. Do alto dos prédios, objetos eram atirados sobre os soldados.

A polícia reagiu com tiros e bombas de gás lacrimogêneo que foram lançadas de

helicópteros. O conflito deixou um grande número de mortos.

7  Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-
mortos-nas-ruas. Acesso em setembro de 2017.

Figura 7 - Estudantes presos no campo do Botafogo, na véspera da 
Sexta-Feira Sangrenta. Foto de Antônio Teixeira.

http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-mortos-nas-ruas
http://memorialdademocracia.com.br/card/sexta-feira-sangrenta-28-mortos-nas-ruas
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2 – O GOLPE DE 1964 E O GOLPE DE 2016

Desde os processos de independência dos países da América Latina, seu

cenário político sempre foi tumultuado por insurreições e movimentos armados, e

no  século  XX tornou-se  comum na  América  Latina  uma forma de  insurreição

política bem específica, o golpe de Estado.

Segundo Silva e Silva (2009), golpe de Estado tem sua origem do francês

coup  d’État,  usado  para  designar  a  tomada  de  poder  por  Napoleão  em  18

Brumário. Desde então, golpe de Estado passou a designar todo movimento de

subversão da ordem constitucional e derrubada de regime político, geralmente por

elementos de dentro do Estado, principalmente as Forças Armadas. Pensando

dessa  forma,  o  golpe  de  Estado  é  um  movimento  realizado  contra  uma

Constituição.  No caso  do  golpe  de  Napoleão,  além de  inaugurar  o  golpe  de

Estado como conceito, naquela ocasião um golpe em uma república, inaugurou

também a tradição da ditadura, na qual um governante assume caráter de poder

supremo, com isso podemos definir uma característica importante de um golpe de

Estado,  o  fato  de  que  ele  está  frequentemente,  mas  não  obrigatoriamente,

associado ao estabelecimento de uma ditadura.

O objetivo  de  todo  golpe  de  Estado  é  tomar  o  poder,  derrubando  o
governo em exercício. Mas o golpe não é um regime de governo, não é
governo.  Ele  é  um movimento  político  de contestação da ordem que
prepara o caminho para outra forma de governo, em geral uma ditadura.
(SILVA; SILVA, 2009, p.174)

É importante saber que existem também os golpes não militares como, por

exemplo,  o  chamado  golpe  branco,  que  acontece  quando  grupos  políticos  e

sociais  usam  de  pressão,  em  vez  de  força,  para  impor  uma  decisão

governamental ou um governante. Um caso desse tipo aconteceu após a renúncia

do presidente  Jânio  Quadros em 1961,  conforme explica  Silva e Silva  (2009,

p.175):
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[…] quando os militares e as elites se recusaram a aceitar a posse do
vice-presidente,  o  esquerdista  (sic)  João Goulart,  e  pressionaram
politicamente,  conseguindo  transformar  o  regime  de  governo  de
presidencialismo em parlamentarismo. No entanto, a crise gerada pelo
governo de João Goulart, que conseguiu a volta do presidencialismo um
ano  depois,  terminou  por  levar  ao  golpe  de  1964,  desfechado  por
militares de direita. Enquanto o golpe do parlamentarismo foi um golpe
branco, realizado pelo Congresso, o movimento de 1964, por sua vez, foi
um  pronunciamiento típico,  ou seja,  um exemplo de golpe de Estado
militar clássico. (SILVA ; SILVA, 2009, p.175)

Como conceito, o golpe se aproxima de outros, como revolução, os dois

representam rupturas da ordem institucional e têm como objetivo a derrubada de

um governo e a instituição de outro, mas é importante saber distinguir os dois

conceitos.  Enquanto  a  revolução  é  uma  modificação  radical  das  estruturas

econômicas e sociais, o golpe geralmente é a substituição das elites no poder,

quase sempre levado a cabo pelas elites já inseridas no próprio Estado, como os

burocratas e os militares. (SILVA; SILVA, 2009)

O golpe de Estado não surge “do nada”,  é  naturalmente  construído  na

clandestinidade, ou seja, preparado e planejado. O golpe não pode ser estudado

simplesmente a partir da sua tomada de poder, a preparação do golpe pode dizer

muito sobre seus objetivos. É comum que antes da tomada de poder os golpistas

iniciem um processo de destruição da legitimidade do governo junto ao povo,

atacando através de uma mídia influente ou através da política. Um bom exemplo

utilizado por Silva & Silva (2009) é o golpe conservador contra Salvador Allende,

presidente socialista democraticamente eleito no Chile  em novembro de 1970.

Antes do desfecho do golpe, a oposição conservadora tentou um golpe branco no

Congresso,  sem  sucesso,  iniciando  um  intenso  processo  de  sabotagem  do

governo por meio de boicote e campanhas negativas.

Segundo  Silva  &  Silva  (2009),  não  é  incomum  que  no  período  de

preparação os idealizadores de um golpe invistam em cooptação de aliados, de

lideranças políticas e sociais. O golpe de 1964 no Brasil pode ser tomado como

um exemplo em que os militares se preocuparam antecipadamente em construir

alianças e conseguir  apoio social  antes do golpe,  nesse caso,  da igreja  e do

empresariado. Como será discutida mais adiante, a situação econômica no Brasil
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foi  um fator  que  colaborou  para  a  aceitação  do  golpe  por  alguns  setores  da

sociedade.

Analisar o golpe de 64 é uma tarefa complexa. Era um período de declínio

econômico, mas não de uma crise de maiores proporções. No quadro político,

econômico e social,  configurado entre o período de 1961 e 1964, as disputas

partidárias, as greves, a inflação, havia uma estreita relação entre todos esses

elementos e sua importância para o desfecho militar.

[…] os anos 1961-64 caracterizaram-se por intensa mobilização popular.
Vivia-se um instável  equilíbrio  entre  os partidos,  configurando tanto  a
ruptura do pacto populista quanto a emergência da participação popular
não  tutelada  na  cena  política.  A expressão  partidária  dessas  lutas  –
centradas nas reformas de base,  especialmente a Reforma Agrária  –
demonstrava  cada  vez  mais  claramente  os  perfis  ideológicos  dos
parlamentares. (FONTES; MENDONÇA, 2004, p.13)

No ano de 1963 a economia no Brasil sofria com uma alta taxa de inflação

e uma queda no comércio exterior, em vista de combater essa situação, o Ministro

do Planejamento Celso Furtado,  no governo de João Goulart,  propôs o Plano

Trienal, que fracassou, enfraquecendo o governo de Jango. Esse fracasso gerou

uma pressão através de movimentos sociais, líderes estudantis da União Nacional

dos Estudantes (UNE) clamavam pelo fim da exclusão social e o analfabetismo e

segmentos políticos de ideologia socialista surgiram dentro da Igreja Católica, se

unindo aos estudantes em suas manifestações. 

Em  Brasília,  uma  rebelião  de  sargentos  que  lutavam  pelo  direito  de

candidatar-se a cargos eletivos foi vista pelo alto escalão do exército como uma

ameaça a hierarquia militar. 

Em um clima de tensão e enfraquecimento político, João Goulart realizou

na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, um grande comício, no dia 13 de

março, diante de mais de duzentos mil manifestantes.

O  presidente  assinou  decretos  de  grande  impacto  popular,  como  a

nacionalização de refinarias privadas de petróleo e a desapropriação de terras

para a reforma agrária. Em resposta ao comício da Central do Brasil, foi realizada

em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa passeata os

manifestantes pediam a Deus e aos militares que salvassem o Brasil da ameaça
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comunista, representada pela figura de João Goulart. No dia 30 de março, Jango

apoia a manifestação dos marinheiros no Rio de Janeiro. Esse ato representou a

“gota d’água” ou o pretexto para o Alto Comando das Forças Armadas acusar o

presidente de apoiar  os  atos de insubordinação que ameaçavam a hierarquia

militar.

O  golpe  militar  de  1964  afastou  o  João  Goulart  da  presidência  da

República, sendo substituído pelo  Comando Supremo da Revolução. Essa junta

deu início ao processo de cassação dos mandatos dos parlamentares, levando ao

afastamento  político  de  pessoas  que  não  se  adequavam  aos  seus  ideais.  O

período de ditadura seguinte ao golpe de 1964 durou até 1985, com a eleição

indireta de Tancredo Neves, em 1988 foi promulgada uma nova Constituição no

Brasil, e em 1989 tivemos a primeira eleição direta desde o final da ditadura.

Hoje, o Brasil vive um golpe de estado?

Não há  subterfúgios  quanto  ao  significado  dessa  frase.  É  uma ruptura

diferente das que ocorreram na América Latina entre os anos de 1960 e 1980,

como afirma Jinkings (2016, p12):

Naqueles tempos, aparecia um roteiro que se tornou clássico: as forças
armadas se dividiam, um setor se aliava com o grande capital, com os
monopólios da mídia e com a embaixada estadunidense. O enredo era
previsível:  o  palácio  de  governo  era  sitiado,  o  mandatário  eleito  era
encarcerado ou expulso do país – quando não assassinado – e triturava-
se a institucionalidade vigente. 

Realizada a trama, o passo seguinte era legalizar o ardil. Juristas
inescrupulosos  eram  chamados  para  dar  tinturas  de  normalidade
constitucional à ditadura estabelecida e, ato contínuo, sufocavam-se com
truculência usual as vozes dissonantes.

Em 1964 os jornais, emissoras de TV e rádio se referiram ao golpe militar

como “revolução”, os que estiveram ao lado da ditadura, na época, não admitiam

que fosse chamado de golpe de estado. Teria essa história se repetido em 2016? 

Um  elemento  essencial  na  construção  narrativa  da  derrubada  da  ex-

presidente Dilma foi a negação da existência de um golpe de Estado, para os

principais  meios  de  comunicação,  jornais,  emissoras  de  TV  e  rádio,  Dilma

Rousseff foi afastada do governo através de um processo de  impeachment que

seguiu todo o rito previsto pela Constituição. Sim, de fato todo o processo foi

conduzido  conforme  manda  a  constituição,  mas  os  motivos  que  levaram  a



31

abertura do processo de  impeachment, não foram frutos de uma pressão para

impor a abertura do processo? Um golpe branco, conforme explicado no início

desse capítulo.

E o que existe de semelhante entre o Golpe de 1964 e o Golpe de 2016?

Nos dois  momentos o Brasil  atravessava um período de crise,  no  primeiro,  o

governo de Jango lança o Plano Trienal, que fracassa e enfraquece o governo. 

Sobre  a  crise  que  se  agravou  no  Brasil,  Ivana  Jinkings  faz  um  breve

resumo dos rumos que levaram à tal cenário:

As  origens  da  crise  mostram,  entretanto,  um  quadro  muito  mais
complexo,  que começou quando o governo – assim que fechadas as
urnas  da  reeleição,  em  27  de  outubro  de  2014  –  abandonou  suas
promessas de campanha e adotou o programa de seu oponente, Aécio
Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Aos poucos,
a base social tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT) que garantira
a vitória da candidata Dilma Rousseff  se afastou do governo,  abrindo
caminho  para  uma  ofensiva  crescente  da  direita.  O  agravamento
repentino do quadro econômico e uma recessão planejada, que derrubou
o PIB,  criaram uma situação  de extrema vulnerabilidade.  (JINKINGS,
2016. p.12)

A “ofensiva crescente da direita”, citada acima por Ivana Jinkings, pode ser
entendida como a série de ações que desencadearam no golpe propriamente dito.

O golpe propriamente dito remonta a 29 de outubro de 2015, quando foi
lançado,  pelo  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB),
copartícipe do governo e sigla do vice-presidente Michel Temer, o plano
Uma ponte  para  o  futuro;  em 2  de dezembro  o  então  presidente  da
Câmara  dos  Deputados,  Eduardo  Cunha  (um  dos  chefes  do  ardil,
atualmente afastado do cargo e em vias de ter seu mandato cassado por
corrupção)  abriu  o  processo  de  impeachment  contra  a  presidente,
alegando crime de responsabilidade com respeito à lei orçamentária e à
lei de improbidade administrativa – as decantadas “pedaladas fiscais”;
em 29 de março de 2016 o PMDB se retirou do governo; no dia 17 de
abril o plenário da Câmara aprovou o relatório favorável ao impedimento
da  presidente,  numa  sessão  em  que  parlamentares  indiciados  por
corrupção e réus em processos diversos dedicaram seu voto a Deus e à
família, numa espetacularização execrável da política; em 12 de maio, o
Senado Federal também aprovou a abertura do processo que culminou
no  afastamento  de  Dilma  Rousseff  da  presidência,  até  que  seja
concluído. (JINKINGS, 2016. p.13)

Analisando os dois pontos da história, o golpe de 1964 e o golpe de 2016,

é possível encontrar uma semelhança entre a situação do país nos dois períodos,
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tanto  em 1964  quanto  em 2016  o  Brasil  enfrentava  uma  crise  econômica.  A

população sofre com a crise e busca esperanças em alguma coisa ou em alguém.

Em 2016, no decorrer do processo de impeachment foi preciso “legitimar” o golpe,

ganhar  a  aceitação  da  população  que  sofria  com a  crise  e  dar  ao  povo  um

culpado, e nada melhor do que culpar a corrupção. 

O sociólogo Jessé de Souza inicia seu livro, “A Radiografia do Golpe”, com

um primeiro capítulo que leva o seguinte título: “Os golpes sempre foram por mais

dinheiro para poucos, e nunca para combater a corrupção.” (SOUZA, 2016, p.19)

Ao estudar os antecedentes do golpe de 1964 tomamos conhecimento das

reformas de base propostas por João Goulart, que desagradaram os setores mais

altos da sociedade. Nos anos de governo do Partido dos Trabalhadores também

vimos um grande número de reformas que trouxeram benefícios para a população

mais necessitadas, como projetos sociais que visaram a construção de casas e

bolsas de auxílio para famílias com mais necessidades, dentre essas reformas

houve um aumento da qualidade de vida também da classe média  brasileira,

essas  reformas  permitiram  a  ascensão  social  de  dezenas  de  milhões  de

brasileiros, tirando a “exclusividade” daqueles que sempre estiveram no “topo” da

sociedade.

Essa luta  de  classes foi  fundamental  para  que o grupo que articulou o

golpe de 2016 pudesse criar seu inimigo, Jessé de Souza explica como a luta

contra  a  corrupção,  a  crise  econômica  e  as  medidas  impopulares  contra  a

população  conseguiram  se  tornar  ferramentas  para  a  ascensão  ao  poder  e

aceitação por parte daqueles que articularam o golpe:

Qualquer grupo social que queira dominar economicamente outro grupo,
de modo a extrair  permanentemente e continuadamente o produto de
seu trabalho, precisa, antes de tudo, saber “colonizar” o seu espírito. […]
No mundo moderno, quem quiser se apropriar, por meio de instrumentos
de mercado e de Estado, da riqueza e do produto do trabalho alheio tem,
antes, de convencer os espoliados de que a dominação que os explora e
subordina é para seu próprio bem. 
(SOUZA, 2016, p.19)

É preciso  mostrar  para  as  classes  mais  baixas  da  sociedade,  os  mais

afetados pela crise, que as medidas impopulares que os explora e subordina, são
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boas medidas para eles, são “sacrifícios” que devem ser tomados para o bem do

país.

Retornando ao conceito de golpe, podemos ver novamente a questão do

planejamento clandestino com antecedência. Como já foi dito, com o afastamento

da base do governo Dilma, que abriu caminho para uma ofensiva da direita, teve

início um período de “ingovernabilidade”, ou seja, foi ficando cada vez mais difícil

de governar o país sem o apoio da base do governo, agravando a economia. Com

essa crise instaurada e planejada antes do golpe e com o apoio da mídia e de

movimentos até então apartidários, a popularidade da Presidente da República foi

diminuindo diante de uma parcela da população que foi  para as ruas pedir  o

afastamento  da  Presidente,  parcela  composta  pelas  classes  média  e  alta  da

sociedade. 

É interessante comparar o reflexo na mídia desses dois eventos históricos,

o primeiro que levou o Brasil a uma tragédia que durou mais de 20 anos, e o outro

que coloca a política brasileira em uma verdadeira tragédia moral e política. Vale

ressaltar que a mídia pode ser parcial ou imparcial, dependendo do interesse da

mesma em tal evento, sua credibilidade e aceitação podem ser fundamentais para

que ela obtenha sucesso em noticiar tal evento da maneira que lhe convém. O

trecho  do  artigo  de  Michael  Löwy  (2009,  p.55)  faz  uma  comparação  bem

interessante:

Citando Hegel, Marx escreveu no 18 de brumário de Luís Bonaparte que
os  acontecimentos  históricos  se  repetem  duas  vezes:  primeiro  como
tragédia, segundo como farsa. Isso se aplica perfeitamente ao Brasil. O
golpe de Estado militar de abril de 1964 foi uma tragédia que mergulhou
o Brasil  em vinte anos de ditadura militar,  com centenas de mortos e
milhares de torturados. O golpe de Estado parlamentar de maio de 2016
é uma farsa,  um caso  tragicômico,  em que  se  vê  uma cambada  de
parlamentares  reacionários  e  notoriamente  corruptos  derrubar  uma
presidente democraticamente eleita  por  54 milhões de brasileiros,  em
nome de “irregularidades contábeis”.

 Colocando lado a lado os golpes de 1964 e de 2016, o reflexo dessas duas

situações na sociedade contribuiu para dar um ar de normalidade ao golpe como

a  “vontade  do  povo”.  Em  1964,  com  a  Marcha  da  Família  com  Deus  pela

Liberdade  contra  o  “comunista”  João  Goulart,  e  como  um  “rito  democrático”,

seguido  conforme  a  Constituição,  como  foi  referido  ao  impeachment da
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Presidente Dilma em 2016. Nos dois momentos houve o apoio de movimentos

populares  influenciados  pela  mídia,  tendo  em  vista  essas  duas  situações  de

clamor popular, é interessante saber como a mídia tratou os golpes em diferentes

momentos.

O que a tragédia de 1964 e a farsa de 2016 têm em comum parece ser

uma repulsa à democracia. Esses dois episódios revelam um grande desprezo

que  as  classes  dominantes  brasileiras  têm  pela  democracia  e  pela  vontade

popular.

Fonte: Memória O Globo.8

A figura acima mostra a primeira página do jornal O Globo do dia 2 de abril

de  1964,  anunciando  a  posse  de  Ranieri  Mazzilli,  presidente  da  câmara  de

deputados na época do governo de João Goulart. Mazzilli já havia assumido como

presidente interino em 1961, no momento em que Jânio Quadros renunciara a

presidência e o vice-presidente João Goulart estava em visita à República Popular

da  China.  Com  a  deposição  de  Jango,  Mazzilli  mais  uma  vez  assumiu

8 Disponível em - http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-
64-foi-um-erro-12695226 Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 8 - Jornal O Globo do dia 2 de abril de 1964.

http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-12695226
http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-12695226
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interinamente a presidência da República até o dia 15 de abril de 1964, quando

através do resultado de uma eleição indireta o Marechal Castelo Branco assumiu

oficialmente a presidência.

É importante chamar a atenção para as manchetes da primeira página,

“Fugiu  Goulart  e  a  democracia  está  sendo  restabelecida”,  e  em  seguida  a

manchete que antecede o texto:

Ressurge a Democracia

Vive a nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se todos os patriotas,
independente  de  vinculações  políticas,  simpatias  ou  opinião  sobre
problemas isolados, para salvar o que é essencial: a democracia, a lei e
a ordem.
Graças a decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que obedientes a
seus chefes demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a
hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do governo irresponsável, que
insistia em arrastá-lo para rumos à sua vocação e tradições.

(JORNAL O GLOBO, 1964, p.1)

O  texto  da  matéria  do  jornal  O  Globo exalta  os  atos  de  “patriotas,

independente de vinculações políticas, simpatias ou opinião”, dando um caráter

imparcial para os elementos que colaboraram para o andamento do golpe e a

deposição do Presidente João Goulart.
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Fonte:  Acervo O Globo.9

Na ocasião do afastamento da Presidente Dilma Rousseff, o mesmo jornal

O Globo tratou a consolidação do golpe como uma “troca  de Comando”, como

pode ser visto na figura abaixo. Tanto em 1964 quanto em 2016, podemos notar

9 Disponível em – http://acervo.oglobo.globo.com/. Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 9 - Jornal O Globo, maio de 2016.

http://acervo.oglobo.globo.com/
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que o mesmo jornal trata dos respectivos assuntos sem caracterizá-los como um

golpe de estado, tratando a situação como algo natural, demonstrando inclusive a

comemoração por parte de alguns políticos. O leitor que acompanha as notícias

através de apenas uma fonte, e que não busca outras formas de se informar

sobre a política do Brasil, seria capaz de afirmar que “foi golpe”?

A  maneira  como  o  jornal  O  Globo de  1964  trata  o  golpe,  como  o

“ressurgimento da democracia”, também foi presente no golpe de 2016 quando a

oposição à Presidente Dilma, recém-impedida, defendeu o  impeachment como

um processo previsto na constituição, além de caracterizar o mesmo como um

processo democrático devido às manifestações populares pró-impeachment.

Mas a parcialidade diante do golpe de 1964 e 2016 não foi exclusividade

do jornal  O Globo, em seu artigo “As quatro famílias que decidiram derrubar um

governo democrático”, o jornalista e membro do grupo  Jornalistas Livres Mauro

Lopes, fez uma análise do comportamento da imprensa pelo olhar da história:

Quatro  famílias  decidiram:  Basta!  Fora!  Os  Marinho  (Organizações
Globo),  os  Civita  (Grupo  Abril/Veja),  os  Frias  (Grupo  Folha)  e  os
Mesquita  (Grupo  Estado).  A essas  famílias  somaram-se  outras  com
mídias de segunda linha, como os Alzugaray (Editora Três/Istoé) e os
Saad  (Rede  Bandeirantes),  ou  regionais,  como  os  Sirotsky  (RBS,
influente no sul  do país).  Colocaram em movimento uma máquina de
propaganda incontrastável, sob o nome de “imprensa”, para criar opinião
e atmosfera para o golpe de Estado contra o governo de Dilma Rousseff,
eleito por 54 milhões de pessoas em 26 de outubro de 2014. 

(LOPES, 2016, p.97)

Segundo Lopes (2016),  a  máquina de mídia  dessas famílias  deixou de

fazer  jornalismo  no  termo  da  palavra  –  Como  uma  atividade  voltada  para  o

registro  e reflexão diária  sobre a realidade – para se tornar  uma máquina de

propaganda partidária.

Além do jornal  O Globo, outro editorial emblemático a favor do golpe em

1964 foi o do Correio da Manhã. O título do editorial do dia 31 de março de 1964

trazia a palavra “Basta!”, precedido por outro, “Fora!” no dia seguinte.
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Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional. 10

No editorial, o jornal demonstra sua insatisfação com o governo de João

Goulart e suas reformas: 

Se o Sr. João Goulart não tem a capacidade para exercer a Presidência
da República e resolver os problemas da Nação dentro da legalidade
constitucional, não lhe resta outra saída senão a de entregar o governo
ao se legítimo sucessor. (CORREIO DA MANHÃ, 1964, p.01)

Cinquenta e dois anos depois, o jornal  Estado de São Paulo publicou em

13 de março de 2016 um editorial com o mesmo título, “Basta!”, e um texto bem

similar,  porém,  menos educado que aquele publicado pelo  Correio  da Manhã:

“Chegou a hora de os brasileiros de bem, exaustos diante de uma presidente que

não honra o cargo que ocupa e que hoje é o principal entrave para a recuperação

nacional, dizerem em uma só voz, em alto e bom som: basta!” 

10 Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/ Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 10 - Jornal Correio da Manhã, março de 1964.

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/
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Fonte: Estado de São Paulo, editorial. 11

Conforme defendido por Luiz Felipe Miguel (2016, p.29), após o golpe de

2016  a  democracia  no  Brasil  passou  a  deixar  de  operar  como  prevista  na

Constituição de 1988:

O  golpe  de  2016  marca  uma  fratura  irremediável  no  experimento
democrático  iniciado  no  Brasil  em 1985.  Ainda  que  com limitações e
contradições,  a  ordem balizada  pela  Constituição de  1988 garantia  a
vigência das instituições mínimas da democracia liberal: o voto popular
como meio necessário para a obtenção do poder político e o império da
lei.  A derrubada  da  presidente  Dilma,  mediante  um  processo  ilegal,
sinalizou que tais institutos deixaram de operar e, por consequência, o
sistema político  em vigor  no país  não  pode mais  receber  o  título  de
“democracia” – mesmo na compreensão menos exigente da palavra..

(MIGUEL, 2016, p.29)

Após  um  processo  instituído  por  parlamentares  e  senadores,  em  sua

maioria,  envolvidos em casos de corrupção (LÖWY, 2016),  Dilma Rousseff  foi

afastada da presidência da República após o julgamento do impeachment pelo

Senado,  que  terminou  com  o  veredicto  de  condenação  por  crime  de

responsabilidade pelas “pedaladas fiscais”.  O impedimento da presidente, sem

crime  de  responsabilidade  claramente  identificado,  marcou  a  ruptura  do

entendimento de que o voto é o único meio legítimo de alcançar o poder.

11 Disponível em: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,chegou-a-hora-de-dizer-
basta,10000020896. Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 11 - Editorial do Estado de São Paulo, Março de 2016.

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,chegou-a-hora-de-dizer-basta,10000020896
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,chegou-a-hora-de-dizer-basta,10000020896
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2.1 – O CONCEITO DE DEMOCRACIA

Democracia é um conceito presente na nossa história quando o assunto é

o golpe de 1964 e o golpe de 2016. Em 1964, como pode ser visto nas capas dos

jornais apresentados anteriormente, falava-se do “ressurgimento da democracia”

com  a  tomada  de  poder  dos  militares.  Algumas  décadas  depois,  o  período

seguinte ao fim da ditadura é chamado de redemocratização do Brasil.

Em 2016, após o  impeachment de Dilma Rousseff, a grande polarização

presente no país nos mostra uma situação que coloca em debate a democracia,

onde um lado defende o  impeachment como um processo democrático, aceito

pelo congresso nacional devido à pressão popular daqueles que se manifestaram

contra Dilma Rousseff, e do outro lado aqueles que acusam o  impeachment (e

todos  os  que  votaram  a  seu  favor)  como  uma  manobra  para  depor  uma

presidente eleita pelo voto popular.

Mas então o que é democracia? Democracia é uma forma de governo que

tem como característica básica a escolha dos seus governantes através do povo.

Mas não se pode definir a democracia assim de forma tão básica, pois não se

trata de um conceito estático. Quem estuda história ouve falar de democracia já

na antiguidade grega, e depois novamente no surgimento dos estados modernos,

e  nesse  sentido  temos  o  mesmo  conceito  sendo  apresentado  de  maneiras

diferentes.  Sob certos aspectos  a democracia  da  polis grega era  amplamente

mais democrática do que o estado moderno, simplesmente por que a democracia

ateniense era representada por um corpo de cidadãos reunidos em praça pública

que decidiam sobre os assuntos relativos ao estado, embora esses “cidadãos”

não fossem a maioria da população da polis.

No estado moderno não há o espaço público da polis grega, a democracia

das sociedades modernas adota um modelo, vigente até hoje, onde a participação

de  todos  os  cidadãos  foi  substituída  por  uma  eleição  de  representantes  da

maioria, ou seja, políticos eleitos pela população que tomarão as decisões sobre

aqueles que são representados. Essa é a chamada democracia representativa.

Trazendo a questão de democracia para a prática, segundo Silva & Silva

(2009) grande parte dos regimes contemporâneos, paradoxalmente, qualificam-se
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sempre como mais ou menos democráticos. Ou seja, eles precisam fazer crer que

há uma legitimação coletiva para suas ações, e que, de certo modo, seus anseios

representam os anseios da Nação.

Assim,  mesmo  considerando  a  democracia  um  regime  corrompido  e
negando ser democrata, Hitler afirmava que o nazismo era o autêntico
representante da “vontade profunda” do povo alemão; Franco, por sua
vez,  definia  seu  regime  como  “democracia  orgânica”;  e  o  Partido
Comunista soviético se considerava a “vanguarda do proletariado”. Em
outros termos,  as sociedades contemporâneas,  mesmo aquelas cujos
regimes  adotaram  caminhos  diferentes  da  democracia,  possuem  em
geral uma “sensibilidade democrática”. (SILVA; SILVA, 2009. p.90)

Com isso  podemos ver  a  fragilidade da  democracia  como um conceito

estático,  não podemos afirmar que é um conceito sólido que vai  respaldar as

ações dos governantes como representantes do povo. 

Em um debate que o professor Daniel Aarão Reis traz em seu artigo para o

Jornal O Globo sobre impeachment, golpe e democracia, ele diz: 

As  forças  politicas  conservadoras,  hegemônicas,  infelizmente
acompanhadas  pelas  esquerdas,  não  suscitaram  o  debate  sobre  o
impeachment [...] autoritário e antidemocrático, porque atribui a algumas
centenas  de  pessoas  o  “direito”  de  depor  um  presidente  eleito  por
dezenas de milhões de votos.
Poderia  — e deveria  — ter  havido  uma discussão sobre o  plebiscito
revocatório, este, sim, um mecanismo democrático de deposição, pelo
voto  popular,  de  um  mandatário  eleito  pelo  povo.  […]  Uma  reforma
política  democrática  deverá  extirpar  o  impeachment  da  Constituição,
substituindo-o pelo procedimento do plebiscito revocatório. Enquanto isto
não for conseguido, a sociedade continuará refém de elites políticas e de
suas inclinações antidemocráticas. (REIS, 2016, p. 01)

A democracia, que na sua concepção mais básica é a forma de governo

onde os governantes são escolhidos pelo povo, também não deveria permitir que

o  povo  escolhesse  a  saída  de  tal  governante?  É  um  assunto  que  pode  se

estender por um longo debate, mas está longe de ter um ideal democrático, como

descrito por Silva e Silva (2009):

Hoje a democracia se apresenta como a legitimação dos Estados e seus
regimes de governo. E apesar de, na maioria das vezes, esses regimes
democráticos não representarem a vontade da maioria da população, o
ideal da democracia ultrapassou as fronteiras do Ocidente e é buscado
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por grandes parcelas da população mundial. Esse projeto democrático
ideal seria o regime em que a sociedade civil organizada fizesse ouvir
seus múltiplos discursos (liberdade de expressão); em que os indivíduos
não  confundissem  a  coisa  pública  com  a  coisa  privada;  em  que  os
valores morais e políticos não estivessem voltados para a satisfação das
necessidades puramente materiais,  mas que se preocupassem com a
melhor forma de governo; em que a administração do que é público não
estivesse nas mãos de “cientistas” e “técnicos”,  controlando de fora o
que  diz  respeito  aos  cidadãos;  em  que  o  exercício  da  palavra  e  o
exercício da ação não se contradissessem; em que as leis pudessem
coincidir com os anseios dos destinatários; uma sociedade, enfim, em
que  as  pessoas  tivessem  o  sentido  de  comunidade  a  inspirar  suas
ações. (SILVA; SILVA, 2009. p. 90-91)

2.2 – A FORÇA DA MÍDIA

O golpe de 2016 teve um forte apoio da mídia, que levou muitas pessoas

para  as  ruas  pedindo  o  impeachment da  Presidente  Dilma.  Esses  protestos

estamparam as capas dos principais jornais do Brasil e renderam coberturas ao

vivo no horário nobre da televisão. Entender esses movimentos populares pelo

impeachment é importante para compreender o discurso de que o afastamento da

Presidente expressou a vontade do povo. 

Depois  que  os  protestos  contra  a  alta  nas  tarifas  de  ônibus  e  metrô
tomaram o país, em junho de 2013, uma juventude que não costumava
se  manifestar  nas  ruas  começou  a  aparecer  nos  jornais.  Os  novos
integrantes, logo apelidados de “coxinhas” pela juventude de esquerda,
repudiavam  as  bandeiras  vermelhas  a  pretexto  de  impedir  a
“partidarização” do movimento, e assumiam o verde-amarelo “de todos
os brasileiros”. Condenavam os black blocs e exaltavam a polícia militar,
que reprimira  com violência os protestos convocados pelo  Movimento
Passe  Livre.  Suas principais  bandeiras eram contra  a  “roubalheira”  e
contra  “tudo  isso  que  está  aí”,  paulatinamente  substituídos  por  um
simples “Fora PT”. 

(AMARAL, 2016, p. 42)

Esses  protestos  de  2013,  no  final  do  primeiro  mandato  da  Presidente

Dilma, trouxeram à vista da população vários movimentos populares que viriam

ganhar  mais  notoriedade  nos  protestos  de  2014  e  2015  pelo  impeachment.

Nasceram grupos como o Vem Pra Rua,  Revoltados Online e  Movimento Brasil

Livre. 
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Conforme  explicado  por  Amaral  (2016)  em  seu  artigo,  a  imprensa

conseguiu  facilmente  rastrear  as  lideranças desses movimentos,  e  através de

entrevistas conseguiu traçar o perfil desses movimentos. Descobriu-se que o Vem

Pra Rua, de Rogério Chequer, é ligado à juventude do PSBD e ao senador Aécio

Neves,  os  Revoltados Online,  de caráter  autoritário,  pedia a volta  da ditadura

militar e faturava com a venda de camisas e bonecos contra o ex-Presidente Lula.

E o grupo que assumiria a liderança dos movimentos pró-impeachment, o

Movimento  Brasil  Livre (MBL),  liderado  por  Kim  Kataguiri,  um  estudante  de

economia,  na  época com dezenove anos,  que fazia  sucesso no  YouTube,  foi

alçado à condição de celebridade por aqueles que aderiram às ideias do MBL.

Sobre o surgimento do MBL e a autenticidade de sua liderança, Amaral (2016)

explica:

A  mídia  não  questionou  a  origem  do  movimento,  descrito  como
espontâneo, tampouco a autenticidade da liderança de Kataguiri,  hoje
colunista  da  Folha  de  S.  Paulo.  Mas  algumas  informações
comprometedoras  sobre  o  MBL começaram  a  circular  nas  redes.  O
principal “boato” era de que o movimento era patrocinado pelos irmãos
Koch,  megaempresários  americanos  do  setor  petrolífero,  identificados
com a extrema direita e que estariam interessados em desestabilizar o
governo Dilma para se apossar do Pré-Sal. Pura paranoia da esquerda,
respondiam nas redes os garotos do MBL, que se diziam financiados por
pessoas físicas e faziam piadas sobre a ligação com os Koch. 

Essa suposta ligação do MBL com empresários americanos mostra mais

uma característica de um golpe de Estado, segundo Silva e Silva (2009), a ligação

entre os golpistas e uma ideologia internacional,  nesse caso,  o interesse pelo

petróleo do Pré-Sal.

Com a  crise  que  foi  planejada  para  o  governo  Dilma,  como visto  aqui

anteriormente,  bastaram  algumas  palavras  contra  o  governo  para  que  o

Movimento  Brasil  Livre chegasse  ao  topo  dos  movimentos  populares  pró-

impeachment e uma vez “líderes”, o MBL foi ganhando a “credibilidade” de seus

apoiadores, se tornando fortes formadores de opinião.

Diante do que foi discutido, podemos ver o quanto a mídia pode influenciar

em um processo político e na opinião pública. Conhecendo a história, é possível

distinguir o que realmente aconteceu? 
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É um assunto recente que pode ser trabalhado dentro de sala de aula,

através de uma proposta pedagógica que aborde o assunto de forma a instigar o

aluno ao questionamento.
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3- GOLPE E DEMOCRACIA

Para falar sobre o golpe de 1964 e de 2016 é preciso entender o que é um

golpe de estado e como esse conceito está relacionado com o rompimento com o

estado democrático de direito. Para melhor entendimento dessa relação, é preciso

falar  sobre  alguns  eventos  que  antecederam  o  golpe  de  64  e  outros  que

ocorreram após abril daquele ano, assim como alguns eventos que antecederam

o impeachment da Presidente Dilma no golpe de 2016.

Um  golpe  de  estado  pode  ser  denominado  como  todo  movimento  de

subversão  da  ordem  constitucional  e  toda  derrubada  de  um  regime  político,

geralmente por elementos de dentro do próprio Estado, e em alguns casos, mas

não exclusivamente,  com o apoio das forças armadas.  Segundo Silva e Silva

(2009), na história existem diferentes expressões que são usadas como sinônimo

para um golpe de Estado, na América Latina esse termo é o pronunciamiento ou

quartelada, ou seja, o clássico golpe militar.

Um  golpe  de  estado  é  por  natureza,  subversivo,  construído  na

clandestinidade  e  preparado  com  antecedência,  sendo  comum  que  antes  da

tomada  do  poder,  aqueles  que  planejam  o  golpe,  iniciem  um  processo  de

destruição da legitimidade de um governo junto a opinião pública,  atacando o

governo politicamente e através da mídia, uma série de boicotes e campanhas

negativas  para  fazer  com  o  que  o  povo  acredite  que  um  governo

democraticamente  legítimo  passe  a  ser  visto  como  ilegítimo.  uma  forma  de

legitimar um golpe é evocar a vontade do povo, caracterizando o golpe como um

movimento democrático, ou seja, a realização da vontade do povo.

Então,  o  que  pode  ser  caracterizado  como  democrático?  A  definição

clássica de democracia, segundo Silva e Silva (2009) é uma forma de governo

que tem como característica básica a escolha dos governantes pelo povo. No

modelo de democracia que temos hoje, a participação do povo acontece através

de uma eleição de representantes da maioria, uma democracia representativa.

Então, para falar sobre a vontade do povo, e tendo como assunto os golpes

de  1964  e  de  2016,  a  tomada  do  poder  pelos  articuladores  dos  golpes  vem
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acompanhada de um grito de “ressurgimento da democracia”. Em 2016, com a

grande polarização que dividiu a sociedade brasileira, surge uma situação em que

se coloca em debate o conceito de golpe e democracia. De um lado há aqueles

que defendem que Dilma Rousseff, que foi democraticamente eleita pela maioria

da população brasileira, sofreu um golpe de estado e, do outro lado, aqueles que

acreditam, ou fazem acreditar, que o processo de impeachment foi um processo

democrático, pois foi aceito pelo congresso nacional devido à pressão do povo

para que a presidente fosse destituída.

3.1 – LEGITIMAÇÃO DO GOLPE

Em 13 de março de 1964, milhares de pessoas se reuniram na estação

central  do  Brasil,  no  Rio  de  Janeiro,  no  evento  que  ficou  conhecido  como o

Comício  das  Reformas  (FERREIRA,  2018).  O  então  presidente  João  Goulart,

proclamou  a  necessidade  de  mudar  a  Constituição  e  anunciou  importantes

medidas,  como  a  encampação  das  refinarias  de  petróleo  particulares  e  a

possibilidade  de  desapropriação  de  propriedades  privadas  valorizadas  por

investimentos públicos.

Em 1958, ainda durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Partido
Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  começou  a  discutir  um  conjunto  de
propostas que visava promover alterações nas estruturas econômicas,
sociais e políticas que garantisse a superação do subdesenvolvimento e
permitisse uma diminuição das desigualdades sociais no Brasil. Naquele
momento, a definição dessas medidas e de seu alcance ainda era pouco
clara.  Foi  apenas  com  a  chegada  do  presidente  João  Goulart  à
presidência  da  República,  em  setembro  de  1961,  que  as  chamadas
"reformas de base" transformaram-se em bandeiras do novo governo e
ganharam maior consistência. (FERREIRA, 2018, p.01)

Essas reformas propostas por  Jango, e o apoio recebido dos principais

grupos de esquerda para garantir o apoio às reformas de base, foram um dos

motivos encontrados pela mídia que se opunha às reformas para acusar João

Goulart de “tentar implantar o comunismo no Brasil”,  um dos pretextos usados

pela  mídia  e  pelos  militares  para  legitimar  o  golpe  de  1964  diante  do  povo,

principalmente diante da classe média.
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Em 2016, segundo Jessé Souza (2016), existe uma continuidade entre as

manipuladas  manifestações  de  junho  de  2013  e  o  golpe  de  2016.  As

manifestações  marcam o  ponto  de virada da hegemonia  ideológica  até  então

dominante e das altas taxas de aprovação aos presidentes dos governos petistas.

Foi nesse intervalo de três anos entre as manifestações contra o aumento

das passagens de ônibus e o  impeachment de Dilma Rousseff  que a  grande

mídia brasileira  aos poucos foi  legitimando o golpe de 2016,  dando a ele  um

caráter  democrático,  “federalizando”  protestos  que  tinham como  foco  políticas

municipais para atingir a popularidade da presidente Dilma.

Quando as manifestações de junho de 2013 estouraram nas ruas de São

Paulo  e  Rio  de  Janeiro,  o  Jornal  Nacional  fez  referências  negativas  às

manifestações,  enfatizando  o  “tumulto”  e  o  incômodo  à  população.  Mas  o

posicionamento da Rede Globo foi mudando conforme o mês de junho passava, e

aos poucos foi aproveitando a força que as manifestações estavam ganhando,

principalmente  com  a  proximidade  da  Copa  das  Confederações,  um  evento

propício para se manifestar. Jessé Souza faz um breve resumo cronológico da

cobertura  do  Jornal  Nacional  diante  das  manifestações  após  as  primeiras

referências, no dia 10 de junho:

No dia 12 de junho o Jornal Nacional fez novas menções negativas aos
protestos, e a palavra “vandalismo” tornou-se recorrente como modo de
designar  o  movimento.  […]  O  Jornal  Nacional  mostrou  cidadãos
reclamando do tumulto e da perturbação da ordem. […] No dia 13 de
junho a cobertura jornalística  seguiu o mesmo padrão anterior. Imagens
da Av. Paulista bloqueada e do centro do Rio mostravam provocações de
manifestantes  ainda  criminalizados.  O  protesto  era  visto  como
passageiro em meio à Copa das Confederações, que ainda dominava o
noticiário. (SOUZA, 2016, p.89)

O discurso da mídia em relação aos protestos começa a mudar quando a

PEC 37 entra em pauta durante as manifestações, a PEC limitava a atividade da

investigação criminal às polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal,

como acontece na maioria dos Estados democráticos. A PEC 37 foi mencionada

pelo  Jornal  Nacional  como  pauta  das  manifestações,  embora  no  início  sua

importância ainda fosse marginal.
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Com assuntos surgindo de forma que pudessem ferir a popularidade do

governo, mesmo que de maneira periférica nas manifestações, o Jornal Nacional

começa  a  perceber  o  potencial  de  crítica  ao  governo.  Mas  a  crítica  das

manifestações ainda se concentrava nos transportes públicos, que são atribuição

municipal. Jessé Souza continua com a sua cronologia da cobertura do Jornal

Nacional,  porém aqui  podemos  ver  uma mudança  de  postura  do  jornal  após

assuntos como a PEC 37 e gastos com a Copa do Mundo surgirem na pauta.

A cobertura do dia 17 de junho mudou o panorama completamente. O
protesto passou a ser definido como pacífico, e a bandeira brasileira se
tornou  seu  símbolo.  Agora  os  protestos  eram tidos  como “expressão
democrática”  e  já  não se dizia que causavam tumulto ou prejuízo ao
trânsito.  […]  No  dia  18  de  junho  a  cobertura  passou  a  combater  a
repressão  aos  movimentos  agora  vistos  como  pacíficos,  ainda  que
alguns dias atrás o jornal mostrasse preocupações com o “vandalismo”.
(SOUZA, 2016, p.91)

Com essa mudança de postura do jornal começa também uma mudança

estética  e  moral  do  movimento  antigoverno  federal  capitaneado  pela  grande

imprensa, segmentos da população começam a cantar o hino nacional, vestir a

camisa  da  seleção  brasileira,  pintar  a  cara  como  nas  “Diretas  Já”  e  usar  a

bandeira nacional como manto. Mas não mudaram apenas os rituais. O público

também mudava. Em vez de jovens e estudantes, tínhamos famílias de classe

média alta.

A cobertura  do Jornal  Nacional  no  dia  19  de junho  passou por  uma
transformação decisiva. A federalização dos protestos, com o objetivo de
atingir a figura da presidente, começou a ganhar corpo com a criação de
palavras de ordem pelo próprio jornal, que passava agora a promover e
incentivar  as  manifestações  como  explosão  democrática  do  povo
brasileiro.  Pela  primeira  vez  o  Jornal  Nacional  mostrou  a  queda  de
popularidade  da  presidente  Dilma:  de  79% de  contentamento  com o
governo em março de 2013 – sua maior aprovação histórica – para 71%
em junho.  Apesar  de  a  queda  inicial  ter  sido  moderada,  percebia-se
claramente  que  os  protestos  podiam  ser  canalizados  para  atingir  a
presidenta. (SOUZA, 2016, p.91)

A influência que o Jornal  Nacional  teve nas manifestações de junho de

2013, e seu esforço para federalizar uma pauta que começou com assuntos de

âmbito municipal, colaboraram para que em 2016 o golpe sofrido pela presidente

Dilma Rousseff fosse legitimado como um ato democrático, pois nos últimos três
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anos, desde 2013, com os consequentes ataques à sua popularidade, a aceitação

do seu mandato foi caindo, e cada vez mais a população da classe média alta foi

aderindo às manifestações contra a presidente e seu partido.

Voltando para o período da ditadura militar,  embora sejam diferentes os

golpes de 64 e  de 2016,  acabaram sendo antecedidos por  manifestações de

setores da classe média alta e conservadores. Em 1964, o mundo vivia a Guerra

Fria: o “Fantasma do Comunismo” assombrava o Ocidente.

O golpe militar  de 31 de março de 1964 teve o apoio da grande mídia,

empresários e setores mais conservadores da Igreja Católica e da classe média.

Em resposta ao que foi considerado pelos militares e setores mais conservadores

da sociedade uma ameaça comunista representada pelo discurso de João Goulart

em 13 de março de 1964, uma série de manifestações que ocorreram entre 19 de

março (dia de São José, padroeiro das famílias) e 8 de junho de 1964, ocorreu A

Marcha da Família com Deus e Pela Liberdade e levou às ruas do Brasil mais de

um milhão de pessoas.

No final da década de 1960, a Ditadura Militar endurece com o AI-5, entre

1969 e 1973, época do “milagre econômico”. Era preciso uma forte propaganda

para  que  o  governo  militar  não  parecesse  tão  autoritário  diante  das  prisões

arbitrárias, desaparecimentos, torturas e mortes. Enquanto isso, jornais e órgãos

da imprensa viram-se impelidos a não publicar notícias ou opiniões negativas a

respeito  do  governo  militar.  Jornais  como o  Correio  da  Manhã,  por  exemplo,

sofreram  pressões  tamanhas  em  que  se  viram  obrigados  a  encerrar  suas

atividades.  Por  outro  lado,  as  Organizações  Roberto  Marinho receberam

substanciais  favores por  parte  do  governo militar,  vinculando nos seus jornais

mensagens subliminares de apoio à manutenção do status quo. (ALMEIDA, 2009)

Os militares se aproveitaram de diversos momentos para fazer propaganda

positiva do seu regime em 1970, com a vitória da seleção brasileira na Copa do

Mundo No México. Os militares interferiram na escolha do técnico da seleção,

substituindo  João  Saldanha  por  Mario  Lobo  Zagallo,  e  dois  anos  depois  na

comemoração do Sesquicentenário da Independência do Brasil.
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Os festejos do Sesquicentenário da Independência brasileira, realizados
ao  longo  do  ano  de  1972,  buscavam  reencenar  os  acontecimentos
ocorridos um século e meio antes, reivindicando-se, de modo explícito,
como elementos continuadores do “Grito do Ipiranga”. As comemorações
do aniversário da independência inserem-se na esfera do ritual político,
construídos  em  atenção  às  demandas  que  emergiam  da  sociedade
brasileira de 1972. (ALMEIDA, 2009, p.64)

De  uma  maneira  diferente,  mas  com  a  mesma  intenção,  a  mídia  em

conjunto com os interesses do governo, independente do período, seja durante a

ditadura militar ou entre 2013 e 2016, usou de sua influência para legitimar o

golpe que apoiou. Foi uma forma de dar um caráter democrático ao golpe, colocar

o golpe nas costas do povo ao sugerir que o desejo do impeachment partiu da voz

do  povo  nas  ruas  que  desde  as  manifestações  de  2013  pediam pelo  fim da

corrupção, ou que a ditadura foi um período áureo da nossa história, à época do

“milagre econômico” quando não havia notícias sobre corrupção e o povo tinha

orgulho do país. 
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4 – PROJETO PEDAGÓGICO

4.1 – TEMA

A história pode ser contada através de vários meios, o mais comum para o

estudante médio no Brasil é através dos livros didáticos. O que está escrito e o

que é repetido pelo professor é absorvido daquela maneira. 

E se pudéssemos ensinar história de outra forma? Os capítulos de história

nos livros  didáticos  não precisam ser  os  únicos registros  possíveis.  Um meio

bastante  rico  de  pesquisa  da  história  recente  do  Brasil  é  através  do

fotojornalismo, através dele podemos aprender como a história é  retratada do

ponto de vista de quem esteve presente naquele acontecimento, sem esquecer

de que um mesmo acontecimento pode ser narrado de diversas maneiras e com

diferentes intenções.

O tema primário dessa aula é a análise do Golpe de 1964 e do Golpe de

2016 e como foram retratados pela mídia numa análise do que aconteceu e como

foi contado através dos jornais. E para realizar essa análise, será utilizada uma

ferramenta muito comum, bastante eficiente e também muito perigosa caso usada

sem a devida orientação: a Internet.

Diante de toda a facilidade de informação que temos hoje, nos deparamos

com uma realidade dentro das salas de aula onde o professor precisa concorrer

com a tecnologia e é difícil fugir do conteúdo textual no ensino de história. Por

esse motivo, vejo que é preciso acompanhar essa tendência onde grande parte

dos alunos se mantém conectados às redes sociais mesmo durante as aulas. A

solução sugerida mais comum para lidar com essa concorrência é a proibição do

uso de celulares na aula, por força da lei.  Mas por que proibir o uso de uma

ferramenta  tão  poderosa  se  pode  ser  incluído  o  uso  do  celular  como  um

instrumento de pesquisa com fins didáticos e pedagógicos?

Vejo que para atrair o interesse do aluno para a disciplina de história e

desenvolver a competência da leitura, seria muito mais interessante estimular o

uso do celular para realização de uma pesquisa na Internet sobre o assunto. Tal
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pesquisa  pode  levar  o  aluno  a  descobrir  fontes  audiovisuais  relacionadas  ao

conteúdo dado em sala através de uma intervenção de outro tipo de mídia, como

filmes, imagens e registros fotográficos que o aluno vai pesquisar.

Vivemos em um tempo de mudanças constantes em um mundo conectado,

informações percorrendo o mundo em questão de segundos, em tempo real. O

aluno não pode aprender história da mesma forma que se aprendia nos anos 70 e

80. O aluno deve aprender a pensar como a história acontece hoje, e não como

antigamente, quando as transformações ocorriam de forma mais lenta.

O artigo de Janice Theodoro (2010) dá um exemplo bem interessante de

como o conhecimento histórico era transmitido no passado e como é hoje, ao

explicar  que antigamente  o professor  podia ensinar  que existiam apenas dois

tipos  de  colônias,  e  hoje  podemos  saber  através  da  pesquisa  por  que  o

colonizador português ficou na colônia e não voltava para Portugal.

Através de uma fotografia que retrata um acontecimento histórico, o aluno

pode ser instigado a pesquisar sobre aquele evento e sobre o próprio documento

que tem em mãos. O que houve naquela época, o que levou aquele evento a

acontecer e o que pode ter levado o fotógrafo a registrar aquele momento daquela

maneira.  Tudo  isso  pode  estar  registrado  na  fotografia.  Tudo  isso  pode  ser

extraído por análise dessa fonte.

4.2 – OBJETIVO

Os alunos  em  sua  maioria,  adolescentes,  entrarão  na  fase  adulta  em

poucos anos e pertencem a uma geração onde qualquer tipo de conteúdo pode

ser alcançado de forma instantânea através da Internet. O jovem que tem acesso

à Internet e às redes sociais através do celular consegue absorver diariamente

uma grande quantidade de informações, e não é na leitura de um assunto de

pouco  interesse  que  eles  adquirirão  o  conhecimento  necessário.  É  preciso

aprender a reconhecer no apelo visual, algo lúdico, que vá fazer com que o aluno

se  capacite  a  desenvolver  habilidades  interpretativas  sobre  um  determinado
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assunto.  O  uso  de  recursos  audiovisuais  produzidos  pelos  alunos  pode

desenvolver tais habilidades.

Ao longo do período da ditadura civil-militar no Brasil, entre 1964 e 1985,

as ruas estavam divididas. No início, logo depois do golpe, as ruas da Zona Sul

do Rio de Janeiro foram tomadas por uma parcela da população que festejou o

golpe. Mais tarde, houve protestos contra a ditadura e pela volta da democracia. 

Em 2016,  com a  abertura  do  processo  de Impeachment  da  Presidente

Dilma,  a  mídia  noticiou  passeatas  e  protestos  a  favor  do  impedimento  da

Presidente da República. E assim como em 1964, pudemos ver as ruas tomadas

por pessoas que festejavam a saída da Presidente Dilma. É possível realizar uma

comparação entre os dois polos da sociedade após o golpe de 1964 e o de 2016?

Os alunos podem perguntar para as fotografias: quem são as pessoas que

festejaram o golpe de 64 e quem são as pessoas que em 2016 foram para as

ruas pedir pelo impeachment? 

O  fotojornalismo  é  uma  fonte  rica  de  informações  e  uma  maneira  de

preservar  a  memória,  principalmente  daqueles  anos  de  chumbo,  porém  vejo

pouco destaque para o papel do fotojornalismo como meio de resistência contra a

ditadura, se compararmos com o trabalho de músicos, poetas e escritores.

O objetivo é trabalhar com fotografias desses dois períodos da história do

Brasil, utilizando o fotojornalismo como fonte de pesquisa para analisar de que

forma  a  mídia  noticiou  tais  acontecimentos,  para  que  possam ser  analisados

dentro do contexto histórico da ditadura e em comparação com protestos que

acontecem hoje em diversas cidades do país. 

Ao final do trabalho os alunos deverão ser capazes de ler as informações

mais básicas que uma fotografia é capaz de transmitir, desenvolvendo seu senso

crítico e questionando a informação passada pelo jornal.
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4.3 – CONTEÚDO

Para trabalhar com esses dois momentos da história do Brasil será preciso

que os alunos conheçam alguns conceitos importantes.

4.3.1 GOLPE DE ESTADO

Será discutido o conceito de Golpe de Estado, que terá como base um

material  preparado  para  a  aula  que  trará  exemplos  de  alguns  casos  que

ocorreram  ao  longo  da  história.  O  conceito  deverá  ser  discutido  com

profundidade, abordando tópicos como: o Golpe Branco, quando grupos políticos

e  sociais  usam  de  pressão,  em  vez  de  força,  para  impor  uma  decisão

governamental ou um governante; e as diferentes fontes de influência que dão

força e procuram dar legitimidade a um golpe, como as altas camadas sociais e a

mídia. 

Também  é  importante  diferenciar  Golpe  de  Estado  de  conceitos  como

Revolução  e  Impeachment,  para  que  a  aula  possa  passar  para  o  conteúdo

seguinte.

4.3.2 CASOS DE GOLPE PELA HISTÓRIA

Após o conceito de Golpe de Estado ser debatido, alguns casos devem ser

conhecidos. No caso do Brasil os eventos políticos que antecederam ao Golpe de

1964 devem ser esclarecidos para que ele  seja bem compreendido dentro da

proposta da aula. Para entrar nessa proposta de aula, que utiliza o fotojornalismo

para ensinar história, será importante dar ênfase em como a grande mídia e a

opinião pública trataram o golpe e os principais acontecimentos do período, como

os Atos Institucionais os movimentos estudantis e revolucionários. Outros casos
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que ocorreram na América do Sul também podem entrar em pauta, como o Golpe

de Estado ocorrido no Chile em 1973.

Após discutir o período da ditadura militar no Brasil, é importante explicar

os novos rumos que a política brasileira tomou com a redemocratização e a nova

Constituição. A ascensão dos novos partidos políticos que nasceram no início da

década  de  1980  e  como  esses  partidos  chegaram  ao  poder.  Esses  tópicos

servirão para ajudar a compreender o que aconteceu na política brasileira em

2016, que levou ao afastamento da presidente Dilma. Esse assunto deverá ser

discutido em sala de aula, e dentro do que foi estudado até o momento debatido

se o afastamento foi ou não um Golpe de Estado.

Para  compreender  o  debate  sobre  golpe  e  impeachment deverá  ser

discutido  também  o  conceito  de  democracia  e  porque  chamamos  o  período

seguinte ao fim da ditadura militar no Brasil de “redemocratização”.

4.3.3 ANÁLISE DE FOTOGRAFIAS

A análise deverá ser realizada com os alunos por intermédio de algumas

atividades de análise  de  fontes  visuais,  como fotografias  e  ilustrações.  Essas

atividades poderão ser realizadas no decorrer do ensino do conteúdo proposto,

para estimular a visão crítica desse tipo de fonte e exercitar o questionamento.

Uma  fotografia  sempre  conta  alguma  história,  e  o  professor  deverá

exercitar com seus alunos a capacidade de buscar não apenas a história contada

pela fotografia, mas também instigar a curiosidade dos alunos para o que não

possa ser contado através de uma fotografia.

4.4 – ATIVIDADES E DURAÇÃO

Para pôr em prática essa proposta pedagógica serão realizadas algumas

atividades  com  os  alunos  após  os  mesmos  estarem  familiarizados  com  os
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conceitos citados anteriormente. Serão propostas duas atividades que a princípio

parecerão independentes, mas fazem parte de uma única proposta.

Na primeira atividade os alunos serão divididos em grupos e cada grupo

receberá do professor uma capa de jornal  antigo que será reimpresso para a

atividade. Como sugestão de algumas capas:

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional.12

12 Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/ Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 12 - Correio da Manhã, março de 1964.

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/
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Fonte: Memória O Globo.13

Outras capas de jornal  poderão ser usadas nessa atividade, desde que

estejam dentro do contexto histórico que está sendo trabalhado. 

A primeira atividade que os grupos deverão realizar com essas capas será

descrever em uma folha de rascunho todos os elementos que eles conseguirem

encontrar  que remetam ao assunto  da aula  sobre o  Golpe Militar  de  1964,  e

através desses elementos destacados,  será propiciado um debate de como sua

montagem resultou nas capas dos jornais.

Através desses exemplos citados aqui nessa proposta, espera-se que seja

destacada, pelos grupos, a fotografia de Jango na primeira capa do Correio da

Manhã,  a  fotografia  dos  militares  nas  ruas  na  capa  do  jornal  O  Globo,  as

manchetes que dizem: “Ressurge a Democracia”, “Fora!” e “Basta!”. Durante essa

13 Disponível em - http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-
64-foi-um-erro-12695226 Acesso em fevereiro de 2018.

Figura 13 - Jornal O Globo, abril de 1964.

http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-12695226
http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-acusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-12695226
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atividade cada grupo poderá  destacar  pelo  menos um elemento  das capas e

desenvolver uma análise desse elemento dentro do contexto do Golpe de 64.

A capa do jornal O Globo que diz “Ressurge a Democracia”, poderá ser

trabalhada  através  de  um debate  sobre  democracia,  se  houve  realmente  um

ressurgimento e, nesse caso, se antes do golpe o Brasil  vivia ou não sob um

estado  democrático.  À esta  altura,  os  alunos  verão  isto  como  tema  histórico

fugindo  de  sua  realidade  imediata.  O  professor  deve  sugerir  a  título  de

comparação na história recente do país, abrindo espaço para uma nova análise

sobre o afastamento – legítimo ou um golpe? – dessa vez em conjunto com a

turma.

A primeira parte da atividade deverá seguir em torno da apresentação e

pesquisa de capas de jornais e fotografias que mostram como o golpe de 1964 foi

apresentado  pela  mídia,  e  discutidas  quais  as  intenções  dos  grupos  que

controlam esses meios de comunicação e por que mecanismos o fato histórico

aconteceu. 

A segunda parte será uma atividade de prazo mais longo, onde os alunos

ainda  em grupos  deverão  contar  uma história  através  do  fotojornalismo.  Eles

poderão escolher um assunto que seja de fácil acesso, como a história do bairro

onde  residem  assim  como  a  história  de  algum  estabelecimento  comercial

tradicional de onde moram, ou até mesmo a história da instituição de ensino onde

estudam. O ponto mais importante dessa atividade será a maneira como a história

será contada, o trabalho deverá trazer uma fotografia composta pelos alunos que

conte alguma parte da história apresentada.

Após a conclusão da segunda atividade, será realizada uma aula dedicada

à  apresentação  dos  trabalhos.  Os  trabalhos  realizados  na  segunda  atividade,

onde  os  grupos  terão  produzido  suas  próprias  capas  de  jornal,  poderão  ficar

expostos na sala de aula para que possam ser apreciados pelos outros colegas. A

primeira  atividade  será  apresentada  através de  um seminário  que deverá  ser

preparado pelos grupos, onde alguns tópicos deverão ser bordados:
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1. A mídia  que  veiculou  a  notícia  e  foi  estudada  pelo  grupo  deverá  ser

apresentada para os demais colegas. O nome do jornal, se ele ainda é

publicado, quando foi fundado, etc;

2. Qual notícia o jornal traz e qual a sua manchete de destaque?

3. Em que contexto histórico a notícia se encaixa? No caso dessa aula, os

fatos que antecederam ao Golpe;

4. Estaria o jornal alinhado a algum tipo de interesse ou grupo?

5. O grupo poderá também realizar um paralelo com acontecimentos mais

recentes que tenham sofrido alguma manipulação midiática.

Outros alunos poderão participar através de perguntas ao grupo que está

em apresentação, no fim das apresentações o professor poderá propor um debate

sobre como a mídia pode influenciar na maneira em que alguns acontecimentos

históricos são contados e sua força em formar opiniões.

As  aulas  serão  ministradas  para  os  alunos  do  Ensino  Médio,  terão  a

duração  de  10  (dez)  aulas  de  50  (cinquenta)  minutos,  divididos  conforme  o

cronograma a seguir:

 Aula  1  –  Conceito  de  Golpe:  O  conceito  será  discutido  com  os

alunos através de exemplos de golpes de estado que aconteceram

no decorrer da história;

 Aula 2 – Democracia: Esse conceito será discutido na segunda aula

para que em conjunto com o conceito discutido na primeira aula os

alunos possam acompanhar as aulas seguintes com uma visão mais

crítica na apresentação do conteúdo;

 Aulas 3 e 4 – Os antecedentes do Golpe de 64: Nessa aula será

apresentado o Brasil antes do golpe, o governo de Jânio Quadros

até a sua renúncia, o plebiscito para o parlamentarismo e a volta do

presidencialismo com a posse de João Goulart como presidente da

República. O contexto da Guerra Fria para esses acontecimentos no

Brasil também deverá ser explicado.
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 Aula 5 e 6 – Atividade de fixação/Parte I: Os alunos serão divididos

em grupos  e  a  eles  serão  entregues  reproduções  de  jornais  da

época do golpe de 1964, eles deverão destacar os elementos que

mais se aproximam dos assuntos discutidos nas aulas anteriores.

Os  alunos  ficarão  encarregados  de  levar  para  a  próxima  aula

fotografias de seu bairro, ou da própria escola, tiradas com o celular,

para a segunda parte das atividades;

 Aulas  7  e  8  –  Atividade  de  fixação/Parte  II:  Os  alunos  deverão

compor  uma capa  de  jornal  que  conte,  por  meio  de  imagens, a

história do seu bairro, de algum estabelecimento comercial bastante

tradicional ou da própria escola;

 Aulas 9 e 10 – Semana do Fotojornalismo: Os alunos apresentarão

em sua sala de aula uma exposição que mostrará a história contada

através do fotojornalismo. A exposição poderá ficar aberta ao público

da escola. Na segunda metade da aula será iniciado o seminário

apresentado  pelos  alunos  que  deverá  discutir  os  assuntos  da

primeira parte da atividade.

4.5 – RECURSOS

Para  a  realização  dos  trabalhos,  a  escola  deverá  dispor  de  acesso  à

Internet e a um computador onde os grupos possam preparar a apresentação. 

Além da  impressão  dos  trabalhos  produzidos,  uma  alternativa  bastante

interessante para a apresentação dos trabalhos dos alunos pode ser a criação de

um  ambiente  na  Internet onde  seja  possível  uma  interação  entre  os  alunos,

responsáveis e professores, promovendo um debate sobre o tema.

Esse ambiente pode ser um grupo fechado no  Facebook, destinado aos

participantes e convidados, onde eles poderão debater sobre o tema, como em

um fórum, onde diversos tópicos a respeito da disciplina estudada e da atividade

realizada poderão ser debatidos. Através desse debate os alunos produzirão o
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conteúdo que será publicado em um  blog,  levando para a  Internet o  trabalho

realizado.

4.6 – METODOLOGIA

O  trabalho  deverá  seguir  algumas  etapas  para  sua  realização.  É

imprescindível  que  os  conceitos  de  golpe  de  estado  e  democracia  sejam

discutidos com os alunos e sejam bem compreendidos. 

Com esses conceitos bem definidos com os alunos a aula pode seguir para

o conteúdo histórico, o Golpe de 64. As aulas serão ministradas através do uso de

imagens e a análise de fotografias será um tópico discutido durante essas aulas,

conforme fotografias da época são apresentadas.

Após a finalização das aulas sobre o período da Ditadura Militar, os alunos

serão  organizados  em  grupos  para  a  realização  dos  trabalhos,  que  serão

divididos em duas partes, a primeira parte está ligada diretamente ao assunto das

aulas e será apresentada através de um seminário entre os alunos no final das

atividades. A segunda parte será um exercício de composição para exercitar a

análise  de fotografias,  e  terá  seu resultado apresentado também no final  das

atividades.

O encerramento das atividades acontecerá em uma aula especial onde os

alunos  deverão  expor  seus  trabalhos  e  apresentar  um  seminário  sobre  os

assuntos discutidos no decorrer das aulas.

As atividades serão realizadas seguindo as orientações apresentadas nas

fichas de planejamento:

AULA 1 – CONCEITO DE GOLPE

OBJETIVO GERAL

Apresentação do conceito de golpe de estado aos alunos com foco na discussão

sobre as mudanças de governo ocorridas no Brasil em 1964 e 2016.
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CONTEÚDO

• Conceito de golpe de estado;

◦ Os tipos de golpe;

• Os golpes de estado realizados através da história;

◦ O golpe de 18 do Brumário;

◦ Golpe de 1973 no Chile;

◦ Golpe de 2016 no Brasil

◦ As mudanças ocorridas após esses golpes;

• As diferenças entre os conceitos de golpe e revolução;

◦ A Revolução Francesa e o Golpe de 18 do Brumário.

METODOLOGIA

Utilização  de  imagens  que  demonstrem  situações  da  época,  apontando

elementos nessas imagens que estimulem o questionamento dos alunos para as

mesmas.

RECURSOS

Poderá  ser  usado  um  projetor  de  imagens  para  exibir  as  fotografias

armazenadas em um computador ou pendrive, mas na falta desses recursos as

fotografias impressas poderão ser levadas pelo professor.

AVALIAÇÃO

Os  alunos  serão  avaliados  na  capacidade  de  diferenciar  as  mudanças

decorrentes de um golpe e de uma revolução.

AULA 2 – CONCEITO DE DEMOCRACIA

OBJETIVO GERAL

Apresentação do conceito de democracia.

CONTEÚDO

• Conceito de democracia;

• Os diferentes tipos de democracia;

◦ A diferença da democracia na antiguidade e no estado moderno;

◦ A democracia representativa;

• O voto e o papel do cidadão na democracia;

• Exemplos de democracia pela história;
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◦ Estados  que  se  intitulam  democráticos,  são  de  fato  instituições

democráticas?

◦ Exemplos de atos não-democráticos pela história.

METODOLOGIA

O  conteúdo  dessa  aula  poderá  ser  apresentado  pelo  professor  através  de

tópicos  que  façam um resumo  dos  principais  pontos  do  assunto.  O  uso  de

imagens  continua  presente,  no  intuito  de  instigar  sempre  a  curiosidade  dos

alunos em questionar as fotografias.

RECURSOS

Poderá  ser  usado  um  projetor  de  imagens  para  exibir  as  fotografias

armazenadas em um computador ou pendrive, mas na falta desses recursos as

fotografias impressas poderão ser levadas pelo professor.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados na capacidade de identificar,  dentro da sociedade

atual,  os  pontos  positivos  e  negativos  da  democracia  representativa  em que

vivemos.  Os  pontos  negativos  deverão  ser  acentuados  e  poderá  gerar  um

debate  sobre  como  podemos  ser  melhores  representados  pelos  nossos

governantes.

AULA 3 e 4 – OS ANTECEDENTES E O GOLPE DE 1964

OBJETIVO GERAL

Explicar os eventos que desencadearam no golpe de 1964 e preparar os alunos

para  colocar  em  prática  os  conhecimentos  adquiridos  sobre  os  conceitos

estudados nas aulas anteriores.

CONTEÚDO

• Um breve relato do Brasil dentro do contexto da Guerra Fria;

• A eleição e renúncia de Jânio Quadros;

• A posse de João Goulart;

• O plebiscito de 1963;

• A volta do presidencialismo;

• Como a sociedade brasileira enxergava as mudanças sociais propostas

por João Goulart;
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◦ A visão da alta sociedade e da mídia;

• O golpe de 1964 (tópico principal);

◦ A repercussão da mídia quanto à ação dos militares;

◦ Os movimentos populares prós e contra o regime militar;

◦ Os Atos Institucionais;

◦ A censura à mídia e aos artistas da época;

◦ A abertura política;

◦ O fim do bipartidarismo e surgimento de novos partidos.

METODOLOGIA

O  conteúdo  dessa  aula  pode  ser  apresentado  pelo  professor  através  da

utilização de imagens e reproduções de jornais da época, mostrando como a

grande mídia retratou o golpe de 1964, por exemplo.

RECURSOS

Poderá  ser  usado  um  projetor  de  imagens  para  exibir  as  fotografias

armazenadas em um computador ou pendrive, mas na falta desses recursos as

fotografias impressas poderão ser levadas pelo professor.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados mediante a capacidade de identificar os elementos

apresentados no tópico principal da aula nas imagens e nos jornais.

AULA 5 e 6 – ATIVIDADES DE FIXAÇÃO (PARTE I)

OBJETIVO GERAL

Exercitar a análise de imagens como fontes históricas.

CONTEÚDO

• O golpe de 1964;

• Apresentação de fotografias da época com foco no fotojornalismo;

• Análise de fotografias.

METODOLOGIA

Divisão da turma em grupos de trabalho de no máximo cinco alunos por grupo;

Distribuição de reproduções impressas de jornais da época do golpe de 1964;

Será solicitado aos alunos que levem para a próxima aula fotografias de seu
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bairro,  cidade  ou  de  algum  estabelecimento  comercial  de  tradição  na  sua

vizinhança.

RECURSOS

Reproduções de jornais antigos;

Material para anotações.

AVALIAÇÃO

Os alunos  serão  avaliados  mediante  a  capacidade  de  análise  de  fotografias

como fontes históricas, conforme aprendido nas aulas anteriores.

AULA 7 e 8 – ATIVIDADES DE FIXAÇÃO (PARTE II)

OBJETIVO GERAL

Montar um jornal com as fotografias trazidas pelos alunos, conforme solicitado

na aula anterior.

CONTEÚDO

• Elaboração de um jornal em que os alunos contem uma história de seu

bairro.

METODOLOGIA

Os alunos divididos em grupos montarão uma capa de jornal que conte a história

ou algum acontecimento recente de seu bairro.

RECURSOS

Computador com editor de texto ou papel e cola, na falta de um computador.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados pela sua capacidade de contar através da montagem

do jornal uma história de seu bairro. Será levado em consideração a maneira que

os grupos utilizaram a fotografia para compor a capa do jornal.

AULA 9 e 10 – SEMANA DE FOTOJORNALISMO

OBJETIVO GERAL

Exibir os trabalhos realizados pelos alunos nas aulas anteriores;

Seminário sobre o uso da mídia como propaganda do golpe de 1964.

CONTEÚDO
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História dos bairros onde os alunos vivem;

Como a mídia brasileira retratou o golpe de 1964.

METODOLOGIA

Os trabalhos realizados pelos alunos serão exibidos na sala de aula, que será

aberta para os colegas de outras turmas, para os professores e responsáveis.

Após  o  fim  das  atividades,  será  criado  um  blog para  expor  os  trabalhos

apresentados.

RECURSOS

O espaço físico da sala de aula.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados pela apresentação dos trabalhos, pela demonstração

de conhecimento no decorrer da exposição dos trabalhos e no seminário.

4.7 – AVALIAÇÃO

Ao final das atividades os alunos deverão ter compreendido os conceitos

de golpe de estado e democracia, como os acontecimentos da primeira metade

da década de 1960 no Brasil desencadearam um golpe de estado que levou o

Brasil  a  21  anos  de  ditadura  militar,  e  como  esses  acontecimentos  foram

abordados pela mídia.  Todo esse conhecimento trabalhado através do uso de

imagens.

Os alunos serão avaliados levando em consideração os seguintes pontos:

• Demonstrar  conhecimento a respeito  do  conteúdo abordado na sala  de

aula na execução do trabalho;

• Análise  das  informações  coletadas  (fotografias)  para  a  composição  do

trabalho a ser apresentado;

• Organização  das  informações  coletadas  para  a  realização  da  atividade

proposta;

• Organização do trabalho em grupo;

• Criatividade;
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• Apresentação do trabalho realizado;

• Demonstrar conhecimento sobre o conteúdo do trabalho realizado durante

a sua exposição.

É  esperado  que  com  essa  atividade  os  alunos  consigam  absorver  o

conhecimento a respeito do assunto da aula e desenvolvam o senso crítico para

analisar uma imagem fotográfica, uma capa de jornal e até mesmo um filme. O

intuito dessa atividade e da sua avaliação é despertar a curiosidade para o que

passa desapercebido para grande parte das pessoas.

Como foi dito no início desse trabalho, a história é uma disciplina que pode

ser muito pouco atrativa para jovens que nos dias de hoje possuem em suas

mãos uma vasta rede de conhecimentos através do uso da Internet, mas muitas

vezes acabam não sabendo fazer uso dessa poderosa ferramenta.  Com esse

aprendizado  os  alunos  também  poderão  compor  suas  próprias  fotografias,

contando sua história.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema dessa atividade foi como a mídia retratou o golpe de 1964 e de

2016, utilizando como fonte o fotojornalismo atual e da década de 1960, mas é

uma atividade que pode ser realizada tendo como tema qualquer outro período da

história  e através de atividades semelhantes a essa.  O importante é ajudar a

colocar  o  aluno  no  papel  do  historiador,  com  o  auxílio  do  professor,  os

incentivando a pesquisar, questionar e observar.

Durante o processo de criação das atividades propostas a participação do

professor e dos responsáveis será bastante importante. A sugestão da criação de

um blog ou um grupo de discussão no Facebook pode ajudar a desenvolver um

ambiente de trabalho que foge das quatro paredes da sala de aula e se estende

para fora da escola, a integração entre a escola e a sociedade pode ser muito

importante  para  o  aluno,  para  os  responsáveis  e  até  mesmo  para  a  própria

escola, pois é o ambiente onde a criança e o adolescente passa grande parte do

seu dia, e esse tipo de atividade pode ser muito atrativo para manter o aluno

estudando. Ao criar suas impressões da história, através de fotografias, filmes,

imagens,  etc,  os  alunos  estarão  junto  com  seus  responsáveis  e  professores

criando uma história, deixando “impresso” na Internet a sua visão do século XXI.
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