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Texto para as questões 1, 2 e 3.
Leia trecho da Carta de alforria do camponês, es-
crita por Francisco Julião, presidente de honra das
Ligas Camponesas de Pernambuco, em Recife, no
dia 12 de fevereiro de 1961.

Carta de alforria do camponês

 “Muitos são os caminhos que te levarão à liberdade.
Liberdade quer dizer terra. Quer dizer pão. Quer di-
zer casa. Quer dizer remédio. Quer dizer escola. Quer
dizer paz. Eu te apontarei esses caminhos. Mas eu te
digo e repito: não adianta a viagem se tu fores sozi-
nho. Convida seu irmão sem terra ou de pouca terra.
E pede que ele convide outro. No começo serão dois.
Depois, dez. Depois, cem. Depois, mil. E no fim se-
rão todos. Marchando unidos. Como unidos vão à
feira, à festa, à missa, ao culto, ao enterro, à eleição.
Digo e repito: a união é a mãe da liberdade. São
muitos os caminhos por onde poderás viajar com os
teus irmãos. Eles começam em lugares diferentes, mas
vão todos para o mesmo lugar. Que caminhos são
esses? Esses caminhos são: 1) A democracia para o
camponês. 2) O sindicato para o camponês. 3) A co-
operativa para o camponês. 4) Uma lei justa e huma-
na para o camponês. 5) E o voto para o analfabeto.”

JULIÃO, Francisco. Que são as Ligas Camponesas?
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962. p. 71-72.

(Cadernos do povo brasileiro)

1 Preencha a ficha dessa fonte histórica.

Observe as ima-
gens e responda
às questões 4 a 7.

2 Responda.
a) Segundo o texto, o que significa liberdade?
b) Como deve ser feita a mobilização dos cam-

poneses?
c) Quais os caminhos propostos pelo autor

para a luta camponesa?
d) Explique o que eram as Ligas Camponesas,

relacionando-as à questão agrária durante
o governo de Jango.

3 Opine. A luta pela reforma agrária continua
nos dias de hoje? Justifique.

Autor: 

Data: 

Nome do texto: 

Publicação: 

Descrição da fonte: 

Charge de 1970,
publicada no jornal

Última Hora.

Adesivo em carro com o slogan “Brasil: ame-o ou
deixe-o”, foto do início dos anos 1970.

4 Anote a frase que melhor descreve a charge.
a) A charge procura mostrar que os principais

motivos para a instabilidade política são os
problemas sociais.

b) A charge destaca um dos temas em deba-
te na época, a desnutrição de nossas crian-
ças, causada pelas correntes subversivas.

c) A charge critica o governo militar, suge-
rindo, de forma irônica, que ele deveria
combater a desnutrição no país e não os
opositores.

5 Qual a intenção que está por trás do slogan
”Brasil: ame-o ou deixe-o”?

6 Que comparação podemos fazer entre as
duas imagens?

7 Descreva a situação política no país na épo-
ca em que as imagens foram produzidas.
Para isso, leve em consideração:
• As características do governo.
• Os movimentos de oposição.
• O grau de liberdade existente na época.
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8 Observe a foto e responda.

a) Que movimento está registrado na foto?
b) Qual a importância desse movimento?
c) Descreva o resultado do movimento.

9 Leia e complete a ficha.
Nos anos 1960, a produção cultural do país refle-
tia a situação social e política da época, ao mesmo
tempo em que dialogava com a arte internacional.

c) Opine. A Constituição, que é a lei máxima
no Brasil, tem sido cumprida? Justifique.

Comício em Belo Horizonte (MG), em fevereiro
de 1984.
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Produção cultural dos anos 1960

Características Representantes

Música de protesto

Jovem Guarda

Tropicalismo

Cinema Novo

Direitos individuais Direitos sociais

 11 Leia alguns itens da Constituição de 1988 e
responda.
“Art. 5º. [...]

I — homens e mulheres são iguais em direi-
tos e obrigações, nos termos desta Cons-
tituição;

II — ninguém será obrigado a fazer ou dei-
xar de fazer alguma coisa senão em vir-
tude da lei;

II — ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante;

IV — é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato; [...]

VIII — ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de con-
vicção filosófica ou política [...];

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta constituição.
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais: [...]

III — fundo de garantia por tempo de serviço;
IV — salário mínimo, fixado em lei, nacional-

mente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higi-
ene, transporte e previdência social; [...]

Constituição da República
Federativa do Brasil. São Paulo:
Atlas, 1988. p. 13, 16, 19 e 20.

a) Com base nesses itens, a Constituição de
1988 pode ser classificada como autoritária
ou democrática? Justifique citando trechos
da Constituição.

b) Classifique no quadro os direitos individuais
e os sociais.

10 Date e coloque em ordem os acontecimentos.
Termina o Estado Novo.
O presidente Vargas se suicida.
Inaugurada Brasília, a nova capital do Brasil.
Um golpe de Estado inicia cerca de
20 anos de ditadura militar.
Jânio Quadros renuncia, poucos meses
após assumir a Presidência da República.
Promulgada a atual Constituição.
Decretado o Ato Institucional no 5.
Tancredo Neves é eleito pelo Colégio Eleitoral.
A Lei da Anistia é decretada no Brasil.
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Respostas

Autor: Francisco Julião.

Data: 1961.

Nome do texto: Carta de alforria do camponês.

Publicação: JULIÃO, Francisco. Que são as Ligas Campone-
sas? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962. (Cadernos
do povo brasileiro)

Descrição da fonte: Carta para incentivar a mobilização dos
camponeses, escrita pelo presidente de honra das Ligas
Camponesas de Pernambuco.

Democracia e ditadura no Brasil

1.

2. a) No texto, “liberdade que dizer terra. Quer dizer pão. Quer
dizer casa. Quer dizer remédio. Quer dizer escola. Quer
dizer paz”.

b) A mobilização dos camponeses deve ser feita aprovei-
tando o potencial multiplicador da categoria. Um deve
convidar outro; esses dois vão mobilizar cem; esses cem
agirão sobre mil, e assim por diante. Unidos, nas ativida-
des diárias da vida social e nas lutas, eles conquistarão a
liberdade.

c) Os caminhos, segundo o autor, são muitos, mas todos
levam ao mesmo fim. São eles: 1) A democracia para o
camponês. 2) O sindicato para o camponês. 3) A coope-
rativa para o camponês. 4) Uma lei justa e humana para o
camponês. 5) E o voto para o analfabeto.

d) As Ligas Camponesas eram um movimento que, antes
do golpe de 1964, agregava os trabalhadores rurais para
lutar pela reforma agrária e a melhoria das condições de
vida desse grupo social. Elas expressavam a situação ex-
plosiva dos campos brasileiros nos anos 1950-1960: pre-
dominavam os latifúndios, os camponeses tinham mui-
tas despesas com as terras que arrendavam dos gran-
des proprietários e não eram beneficiados pelos direitos
trabalhistas conquistados pelos trabalhadores urbanos,
como o salário mínimo e a regulamentação da jornada de
trabalho. Os direitos trabalhistas só foram assegurados
pelo Estatuto do Trabalhador Rural, de 1963.

3. O objetivo é o aluno refletir sobre a questão agrária no Bra-
sil. Apesar dos programas de reforma agrária dos últimos
governos, que levaram à desapropriação de propriedades
devolutas e assentaram centenas de famílias rurais, a con-
centração de terras permanece como um grave problema
socioeconômico no país. Espera-se que ele emita algumas
opiniões sobre o MST e a UDR e apresente propostas para
a solução do problema.

4. c

Atenção: até a reforma ortográfica de 1971, havia acento
diferencial nas palavras cuja sílaba tônica continha as letras
e ou o. Por isso, o substantivo “governo” recebia acento.

5. O slogan “Brasil: ame-o ou deixe-o”, visto nesse adesivo
de propaganda do regime militar, tinha a intenção de explo-
rar o nacionalismo ufanista na população, procurando fazê-
la acreditar que as críticas ao regime expressavam o desa-
mor ao Brasil.

Produção cultural dos anos 1960

Características Representantes

Geraldo Vandré e
Chico Buarque de
Holanda.

Roberto Carlos,
Erasmo Carlos,
Wanderléia.

Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Gal
Costa e Maria
Bethânia.

Glauber Rocha, Nel-
son Pereira dos
Santos, Ruy Guerra.

Utilizava a música para com-
bater a ditadura militar, abor-
dando assuntos relacionados
aos problemas sociais, econô-
micos e políticos do país.

Voltada aos jovens e inspira-
da em ritmos estrangeiros, ti-
nha como principal objetivo o
entretenimento.

Misturando diversos ritmos, o
movimento procurava relacio-
nar temas ligados à cultura
popular com elementos urba-
nos e industriais.

Surgido na década de 1950, o
Cinema Novo procurou levar
para as telas os problemas na-
cionais, com uma linguagem
original, diferente do que se
via no cinema internacional.

Música de
protesto

Jovem Guarda

Tropicalismo

Cinema Novo

10. 1945; 1954; 1960; 1964; 1961; 1988; 1968; 1985; 1979

11. a) A Constituição de 1988 tem um caráter bastante demo-
crático. Isso fica claro ao assegurar as liberdades indivi-
duais (opinião religiosa e política, igualdade de direitos)
e os direitos sociais (fundo de garantia, salário mínimo,
etc.)

b)

9.

c) Espera-se que o aluno problematize sobre a distância que
há entre a lei e o seu cumprimento. O item que estabele-
ce os princípios para o salário mínimo é a maior demons-
tração de que a Constituição tem sido vergonhosamente
ignorada em nosso país.

7. Em 1970, a sociedade brasileira encontrava-se sob rígido
controle do regime ditatorial militar, com forte esquema de
repressão, tortura e morte. Diante do quadro, vários seto-
res da oposição optaram por agir na ilegalidade, com ações
armadas contra a ditadura. A charge reflete essa situação,
fazendo alusão à ação repressora do governo contra os mo-
vimentos de oposição e à pequena atenção dedicada às
questões sociais.

8. a) A imagem retrata um comício do movimento pelas Diretas
Já em Belo Horizonte, em 1984. O eixo do movimento era a
reivindicação de eleições diretas para presidente da Repúbli-
ca, o que significaria, na prática, o fim do regime militar.

b) Diretas Já foi o maior movimento popular da história do
Brasil, mobilizando milhões de pessoas em todo o país.
Ele marcou o fim da ditadura militar no nosso país.

c) Apesar da amplitude do movimento, a emenda que insti-
tuía as eleições diretas acabou derrotada. Parte da oposi-
ção, porém, aliou-se aos políticos dissidentes do regime
militar para eleger um candidato de oposição, o mineiro
Tancredo Neves. Chegava ao fim, assim, a ditadura militar.

6. Enquanto a charge faz uma crítica ao regime militar, o ade-
sivo é um material de propaganda do regime.

Direitos individuais Direitos sociais

Crença religiosa Fundo de garantia

Convicção política e filosófica Salário mínimo

Liberdade de pensamento Saúde, educação, transporte, etc.


