MASTERCLASS

O conteúdo a seguir foi realizado pelos integrantes do coletivo Quebrada
Cult, em diálogo íntimo com as histórias de vida presentes na exposição
Ditadura: Cotidianos e Heranças. O texto revela o ponto de vista do
Coletivo com relação a diversos temas suscitados na referida produção.
Projetamos este material para leitura geral e para uso em instituições
escolares do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, como forma de
complemento à formação com atividades, reflexões temáticas e acesso
(via QR Code) às histórias de pessoas que viveram o período.
Em primeiro lugar, discute-se a natureza da ditadura militar a partir
de seu ato de fundação, o primeiro de Abril de 1964 - afinal, a ruptura
institucional foi um golpe, como dizem os historiadores, ou uma revolução,
como defendem os partidários do regime? Seguindo, o Coletivo versa
sobre as raízes históricas da violência de Estado proliferada durante a
ditadura e que se espraia até hoje sobre nossa sociedade.
Depois, versa-se sobre as amarras institucionais do regime sobre a
produção cultural e a difusão de conhecimento, ancoradas na censura
prévia. Por último, o Coletivo Quebrada Cult mapeia a diversidade de
movimentos sociais que resistiram à ditadura mas que, por diversas razões,
são ainda desconhecidos do grande público: trata-se dos movimentos
negro, feminino, LGBT, contra a carestia. Não esqueça de conferir, ao
final deste material, o Masterclass Quebrada Cult e a nossa bibliografia
temática, a partir da qual você pode aprofundar seus estudos!
Com este conteúdo, o Museu da Pessoa reafirma seu compromisso com
a valorização da história de cada um de nós como fonte de conhecimento,
como patrimônio da humanidade.

Boa leitura!
museu da pessoa
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Golpe ou Revolução?

Nos últimos anos, era corriqueiro no campo público essa disputa de
“nomes”. Como devemos chamar a tomada do poder executivo por parte
dos militares no ano de 1964? Esse debate divide opiniões. Podemos ver
algumas pessoas utilizando a palavra “golpe” enquanto outro grupo faz
uso da palavra “revolução”. É comum que muitas pessoas se questionem
se o nome usado, tanto golpe quanto revolução, faz alguma diferença na
prática, já que, independente do nome, as pessoas estão dialogando com
o mesmo fato histórico. Porém, não é bem assim. No século XX, surgiu uma
ideia na filosofia ocidental que é popularmente conhecida como giro ou
guinada linguística, que nos diz basicamente que nas ciências humanas
a linguagem não é um simples acessório: as palavras não são somente a
estrada que vai nos levar até o conhecimento que a gente quer. Segundo
essa filosofia, a linguagem faz parte do conhecimento; ela dá sentido e
significado às coisas. Então precisamos entender que tipo de significado
trazem as palavras “golpe” e “revolução”.
Um golpe de estado é quando o governo de algum lugar, que é
legitimado por suas próprias leis, é posto para fora por um governo
considerado ilegítimo. Ou seja, o golpe tem a ver com a tomada de poder
de um grupo. Os golpes não precisam causar grandes mudanças na
sociedade justamente por se tratar mais de um assunto burocrático/
político do que social. Por exemplo, no ano de 1937, Getúlio Vargas era
o presidente do Brasil. Seu mandato estava acabando e ele deveria
organizar a eleição em 1938 para o povo escolher quem seria o substituto.
Em vez disso, Vargas aplica um golpe, se autodeclarando presidente por
tempo indeterminado. O mandato dele não tinha mais fim. Porém, apenas
esse fato pouco mudou a vida das pessoas em geral: se tratava mais da
conjuntura política.
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Em contraponto a isso, uma revolução é caracterizada por uma mudança
brusca e radical. As revoluções provocam mudanças políticas, nas ordens
sociais, nas ordens econômicas e, em todas essas esferas, elas se diferem
do golpe de Estado. Tudo isso, pelo sentido mais amplo da coisa, por
causar mudanças em todas as áreas, não só na política como normalmente
é o golpe. Um exemplo de revolução é a famosa Revolução Francesa,
que mudou totalmente o modo de vida e a organização política interna
da França e influenciaria mudanças nas formas de vida e de organização
em quase todo o mundo. Como exemplo disso, temos a declaração
dos direitos do homem e do cidadão, que viria a nos trazer o que hoje
conhecemos como ‘declaração dos direitos humanos”, utilizadas quase
que em todo o mundo, fora o conceito de direita e esquerda política que
surge também com as transformações da Revolução Francesa.
Podemos concluir aqui que o fato histórico da tomada de poder
pelos militares brasileiros está enquadrado na categoria de “Golpe de
Estado”, pois a lógica da sociedade civil não foi amplamente alterada:
economicamente e socialmente falando. Por exemplo, o regime militar de
nada alterou a ordem, apenas manteve e aumentou privilégios e riquezas
daqueles que já a tinham antes dele acontecer. Apenas a lógica política
institucional foi alterada: saindo de uma república democrática para uma
república ditatorial.

Para saber mais:

Memórias da Ditadura,
o maior acervo online
sobre a história da
ditadura no Brasil
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Violência, arbítrio e opressão social

A ditadura1 é uma forma de organização da república que se
opõe à democracia. Esse movimento da ditadura é marcado
por uma centralização na mão de uma pessoa e grupo
específico que chegou ao status que possui por meio de
um golpe de Estado. Portanto, é um governo ilegítimo e que,
geralmente, se utiliza da força e de meios coercitivos para a
manutenção do poder.
A ditadura militar brasileira foi muito marcada pelas
perseguições e prisões de caráter político, já que toda e
qualquer forma de crítica ou descontentamento com o
governo era passível de prisão por crime contra a pátria: o
regime não poderia ser questionado. Para o fortalecimento
dessas prisões, foi de grande importância para o regime
a publicação do Ato Institucional-I, que dava ao governo
o poder de prender cidadãos através do IP - Inquérito
Policial-Militar. Os IP’s nada mais eram que a investigação
de um fato que pudesse ser configurado como crime. Na
prática, o regime realizava prisões baseadas em suposições
ou denúncias que qualquer pessoa poderia realizar. O AI-2
também foi importante nesse processo, já que permitiu
ao presidente caçar os direitos políticos dos cidadãos
em até 10 anos e ainda dissolver os partidos políticos,
colocando a maioria dos partidos da época na ilegalidade consequentemente mais um motivo para qualquer cidadão
que quisesse participar da política ser preso.
Uma última pá de cal foi jogada pelos militares para
fortalecimento da ditadura e o início dos chamados “anos de
chumbo”: o Ato Institucional-5. O AI-5 foi um grande aliado

dos militares, principalmente ao aumentar a
facilidade das práticas de tortura com a extinção
do direito político do habeas corpus. Tal prática
aumentava o tempo que uma pessoa sem
provas poderia continuar presa e, no caso, sendo
torturada2.
Um ponto importante a ser dito é a criação
e atuação do Serviço Nacional de Informações
(SNI), que trabalhava na coleta de informações
e na investigação de possíveis crimes contra a
“segurança nacional” (“terrorismo”, “subversão”,
etc), conforme a Doutrina de Segurança Nacional
criada pelo presidente Dutra, em 1949. O objetivo
do governo era transformar cada cidadão
do Estado em um réu e um promotor a todo
momento: qualquer pessoa poderia fazer uma
denúncia de qualquer outra que estivesse com
suspeitas de talvez estar infringindo as leis.
Isso causava um pânico terrível na cabeça dos
cidadãos, pois, na prática, eles estavam a todo
momento observando e sendo observados.
Essas perseguições foram ainda mais
acentuadas com os setores políticos ligados à
esquerda: se fossem comunistas a perseguição e
repressão seriam ainda maiores. Os comunistas
eram vistos pelo governo como os maiores
inimigos do regime militar que havia no Brasil
nessa época, tanto que dois dos maiores
inimigos da ditadura eram o ex-deputado e

Acesse as
histórias da
exposição que
dialogam com
esta pauta

ELIFAS
ANDREATO

GERALDA
SOARES
¹ Podcast História em 30 minutos
- Ditadura Militar:
² Música “Democracia Racial de
Sangue” de Eduardo Taddeo
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Violência, arbítrio e opressão social

filiado ao PCB Carlos Marighella e o ex-militar
e guerrilheiro Carlos Lamarca, ambos muito
associados ao comunismo3.
A infração dos direitos humanos por parte
do estado brasileiro não ficou somente na
parte de prisões políticas arbitrárias: essas
foram somente o começo, a parte mais cruel
do governo militar viria logo abaixo desse
ponto. Depois de presos, os cidadãos eram
submetidos a séries de torturas que remetem
às maiores crueldades possíveis que se podem
fazer com os seres humanos. A tortura era uma
tática muito utilizada pelos militares para tentar
arrancar informações dos presos, principalmente
para os fazer entregar mais nomes de pessoas
ligadas à oposição política ao governo. A maioria
das informações sobre essas torturas só vieram
a público com a Comissão Nacional da Verdade,
aquela que ao final da ditadura tentou identificar
os crimes cometidos pelos militares. Além, claro,
de não faltarem pessoas que foram torturadas
por órgãos como as Delegacias de Ordem
Política e Social (DOPS), como, por exemplo, a
ex-presidente da república Dilma Rousseff, que
foi uma guerrilheira do período na luta contra
os militares e passou por diversas sessões de
tortura durante os anos que passou presa, entre
1970 e 1972.
Listaremos abaixo algumas das táticas de
tortura mais utilizadas na ditadura.

Atenção: a leitura da breve descrição de cada
prática pode causar gatilhos emocionais.

Empalamento
essa prática ficou conhecida no mundo principalmente
na época da inquisição da Igreja Católica, consistindo
basicamente em introduzir uma tora de madeira no ânus de
uma pessoa e empurrá-la em direção à boca.

IVO
HERZOG

Insetos
uma prática também muito utilizada era a introdução de
insetos e ratos dentro das cavidades da pessoa, podendo
também haver a obrigação do torturado ter que comer esses
bichos.

Estupros
os relatos de estupros e agressões de cunho sexual são muito
recorrentes nos relatórios da Comissão da Verdade sobre
as sessões de tortura, não somente em mulheres, mas em
homens e crianças também.

JOSÉ
GOLDEMBERG

Choques
a utilização da energia elétrica nem sempre é para o bem das
pessoas. Os militares a usavam também para tortura, sendo
comum a prática de deixar a pessoa pelada em contato com
uma quantidade razoável de água e então expo-la a choques
consecutivos.
Para complementar a informação é
aconselhável, se possível, passar em
sala de aula o Filme “Marighella” de
Wagner Moura.
3

SÉRGIO
GOMES
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Roda de conversa:
Por que é tão importante falar sobre
ditadura?
Após exibição do filme Marighella em sala de aula - ou
disponibilização para os alunos em casa -, o professor poderá
propor uma roda de conversa com a turma, perguntando por
exemplo:

•

Quais dos elementos trabalhados em sala sobre ditadura
puderam ser vistos no filme?

•
•

Quais partes mais chamaram a atenção do aluno?
Qual a percepção dos alunos sobre a figura de Carlos
Marighella após a apresentação do filme?

9
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Censura e cultura

As produções artísticas, de um modo geral,
têm uma contribuição muito significativa na
formação do pensamento social e crítico.
Podemos dizer que uma boa parcela da
população é letrada por meio de expressões
artísticas e culturais como: música, poesia,
batalha de rima, etc. Isso sugere que a partir
de uma música, por exemplo, muitas pessoas
passam a refletir sobre questões que conversam
com a sua realidade. Visto isso, se entendermos
as produções artísticas como uma ferramenta
educacional, capaz de formar e informar, em
complemento ao ensino educacional tradicional,
entendemos que na mesma medida em que
ela pode ser um meio para a descontração,
ela é também uma ferramenta de poder. E é
sabido que conhecimento é poder. Isto posto,
os militares censuravam qualquer produção
artística que não estivesse alinhado com suas
ideias e interesses, em uma tentativa de limitar
o conhecimento crítico que poderia chegar à
população por meio de músicas, filmes, pinturas,
etc.

Socializando
Thereza Santos4 (1930-2012) foi uma das maiores intelectuais brasileiras.

Escritora, atriz, dramaturga, professora, militante da juventude comunista e ativista
pelos povos africanos da diáspora e do continente e pelo Movimento Negro no Brasil,
ela liderou o Centro de Estudos de Arte Negra (CECAN) e, durante a ditadura, em
1975, se viu obrigada a se auto-exilar em Angola, quando o país passava por uma
luta anticolonial contra Portugal. Thereza ficou cinco anos em África, ajudando na
reconstrução cultural de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Abdias do Nascimento5 (1914-2011) foi escritor, professor universitário, poeta,

ator, pesquisador, dramaturgo, artista plástico, político e ativista dos direitos civis
e humanos das populações negras brasileiras, podendo ser considerado um dos
principais intelectuais do Brasil. Entre 1968 a 1981, Abdias se auto-exila em decorrência
de uma bolsa de estudos em Nova York. Depois do AI-5, Nascimento prolongou seu
exílio e trabalhou como professor visitante em universidades como a de Yale, além de
criar várias de suas obras em pintura. Foi nesse período também que Nascimento teve
contato com o pan-africanismo, concepção que defende a união de todos os povos da
África e da diáspora para fortalecer a comunidade negra internacionalmente. Em 1977,
Nascimento é convidado pela UNESCO para participar do II Festival Mundial de Artes
e Culturas Negras Africanas (FESTAC 77), em Lagos, na Nigéria. O governo militar pede
que o seu nome seja vetado, e a delegação brasileira não lhe dá respaldo, o que faz com
que Nascimento distribua o seu texto entre os congressistas e publique o conteúdo em
periódicos nigerianos. Ainda assim, Nascimento publicou o texto em 1978 com prefácio
de Florestan Fernandes.
Além disso, Abdias do Nascimento foi fundador do Teatro Experimental do Negro,
projeto que teve como proposta a valorização social do negro e da cultura afrobrasileira por meio da educação e arte.

Sobre a Thereza Santos.
Sobre o Abdias do Nascimento.
6
Sobre a Exposição: Abdias Nascimento.
4
5

•
•
•
•

O Teatro Experimental do Negro – Ocupação Abdias Nascimento (2016)
Teatro Experimental do Negro (TEN)
Teatro Experimental do Negro de São Paulo (TENSP)
História de vida de Haroldo Costa
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Censura e cultura

No caso da produção literária, temos os exemplos de Thereza Santos e Abdias do
Nascimento, que se auto-exilaram porque sabiam que suas produções poderiam ser
vistas como uma ameaça. Por questão de sobrevivência, tiveram que deixar o Brasil
e continuar seus trabalhos em outros países. Mesmo com toda violência e repressão,
o período da ditadura militar é marcado também por uma grande resistência. Temos
como exemplo Chico Buarque, que utilizava pseudônimos, como “Julinho da Adelaide”7,
para assinar suas canções e driblar a censura.
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Acesse as histórias da
exposição que dialogam
com esta pauta

Um outro movimento importante foi o “Show Opinião”, que reuniu inúmeros artistas
no qual cantores, cantando, contariam suas histórias.

RISOMAR
FASARANO

“A resistência contra o governo militar se organizava na
cidade e um dos espaços de efervescência político-cultural era
o restaurante Zicartola, mantido por Cartola e sua mulher,
Dona Zica. O local era o ponto de encontro de sambistas de
destaque, dentre eles Nara Leão, Zé Ketti e João do Vale. O Show
Opinião é montado então a partir de uma colagem de fontes
diversas: músicas, notícias de jornal, citações de livros, cenas
esquemáticas e depoimentos pessoais.”

RAFAEL
PINTO

WALDEREZ
DE BARROS

Trecho retirado do Blog do Instituto Augusto Boal

Sobre as produções artísticas durante o
período da ditadura militar no Brasil
7

•

Zé Keti, João do Vale e Maria Bethânia no Show Opinião “O Desafio” - Saraceni (1965)

•
•

Maria Bethania - Carcará (1965) | Opinião - HD
Caetano Veloso, Gilberto Gil - Entrevista: Caetano e Gil. As
Memórias do Exílio

ELIFAS
ANDREATO

RENATO
LOREDO
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Será que existe alguma produção artística (música, poema, filme, etc.)
nos dias atuais que consiga representar o atual momento em que o Brasil
se encontra? Faça uma pesquisa e produza um cartaz com a produção
artística que você encontrou. O cartaz deverá contar com:

•
•
•
•
•

nome da obra
contexto em que foi escrita e produzida
sobre o autor da obra
trechos que evidenciam o que a produção artística deseja transmitir
suas considerações sobre a obra
Materiais necessários:

•
•
•
•

Revistas (para recorte de figuras)
Cartolinas
Cola
Caneta e lápis de escrever
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Movimentos

Como vimos anteriormente, a ditadura foi um período de alta repressão
social, com uma grande quantidade de presos políticos e violação dos
direitos humanos. Vamos pontuar agora um pouco sobre a violência
dirigida a alguns grupos que lutaram nas ruas por mais direitos e também
as suas principais formas de resistência.

Movimento Negro
O Brasil enquanto sociedade sempre vendeu a imagem de uma
democracia racial8. Um local onde todas as pessoas teriam direitos iguais
sem levar em consideração a cor de pele, já que não tivemos uma política
segregacionista institucional como nos caso dos Estados Unidos e da
África do Sul. O Brasil sempre vendeu a imagem de paraíso dos negros,
porém compreendemos que isso não passa de um mito, pois analisando
dados divulgados pelo IBGE (2018), os negros são 75% das vítimas deixadas
por operações policiais, 64% dos desempregados e 2/3 da população
carcerária do Brasil. Logo, podemos ver que em diversas esferas as
pessoas negras têm seus direitos rasgados pelas mãos da sociedade civil
e na ditadura não seria diferente.
Com o aumento da repressão num geral, como já vimos, é quase que
teleológico, sequencial que a repressão, violência e perseguição específica
aos negros seguiria no mesmo crescimento. Consequentemente, vimos
também algumas formas de organização e resistência principalmente
nos campos cultural e político. Nas manifestações de resistência cultural,
podemos citar a explosão do Black Music, representado aqui no Brasil com
artistas como Tim Maia, além da criação de coletivos como o Ilê Aiyê9 em
Salvador, bloco afro de carnaval que tinha o objetivo de alegrar a festa, mas
sem esquecer a luta pela igualdade racial. Vale pontuar que o Ilê existe até
hoje.

ENTENDA o MITO da DEMOCRACIA RACIAL - Canal Preto
Saiba mais sobre o coletivo Ilê Aiyê
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Além disso, temos o campo político, em que vimos a pauta da luta racial
ser abraçada principalmente pelos políticos de esquerda, em especial os
comunistas do “PCB” e do “PCdoB”, que traziam o tema em suas pautas
e resoluções. Não podemos esquecer também o Movimento Negro
Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU), que surgiu no ano de 1978
em uma manifestação pública em São Paulo. A causa da manifestação foi
a violência sofrida por quatro atletas negros em um clube de São Paulo.
Uma das propostas do MNU era que todos os negros encarcerados fossem
considerados presos políticos e assim conseguissem a anistia e soltura dos
mesmos. O movimento ainda ganhou centros de luta em outras capitais
como Salvador e Vitória.

Acesse a história
da exposição que
dialoga com esta
pauta
RAFAEL
PINTO
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Movimentos

Movimento LGBT
Primeiro é importante falar sobre o nome utilizado. Quando falamos
sobre assuntos históricos, é muito importante o cuidado para não ser
anacrônico (basicamente o anacronismo é pegar ideias e conceitos do
nosso tempo atual e querer utilizar essas palavras para eventos passados).
Os nomes utilizados pelas fontes da época, entre os anos 70 e 80, era
movimento gay, movimento gay e lésbico ou movimento GLS, e não
LGBTQIA+, como vemos hoje em dia. Por isso, o uso do segundo termo
seria cometer um erro histórico de significado. Mesmo entendendo a
modificação do movimento hoje e o que significou essa mudança na sigla,
precisamos colocar nos termos que eram usados na época.
Segundo o ANTRA, Associação Nacional das Travestis e Transexuais,
o Brasil ainda hoje é o país que mais assassina pessoas trans, com
expectativa de vida de em média 35 anos, menos da metade da população
brasileira em geral, que é de 75 anos. Tendo isso em mente, pensemos na
época da ditadura. Com o aumento das perseguições políticas e violências
policiais a tudo que fosse considerado subversivo à ordem da sociedade,
lembremos que os militares se apoiaram muito em discursos morais,
evocando as máximas da família e dos “bons costumes” para ganhar
notoriedade entre os civis. Dentre eles, principalmente os fiéis das igrejas
que, de modo geral, normalmente se ancoram em ideais sociais muito
conservadores, principalmente aqui no Brasil. E isso certamente acentuou
a perseguição às pessoas LGBT, já que muitos grupos ligados às igrejas
cristãs associavam esse debate a algo ruim, condenável, que feria a moral
cristã, como as práticas de amor entre pessoas domesmo sexo biológico,
por exemplo.
Durante a ditadura, a repressão social era muito grande. Não bastasse
a polícia, todo e qualquer cidadão poderia ser uma ameaça séria à vida
das pessoas LGBT, já que o clima de caos e repressão estava instaurado
e bem difundido. É o que podemos perceber ao assistir ao documentário
Para pensar a violência contra o movimento GLS durante a ditadura
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Temporada de Caça, produzido por Rita Moreira nos anos 1980 e
disponibilizado no YouTube, que conta um pouco sobre a violência contra a
população LGBT e as ações de resistência da época.
Talvez seguindo os movimentos de liberação sexual dos anos 70
nos Estados Unidos, também começaram a surgir no Brasil espaços
alternativos dedicados à pessoas LGBT, ou ao menos majoritariamente, o
que representava a existência de espaços mais seguros para que essas
pessoas fossem o que elas eram. Esses espaços poderiam ser boates,
casas de festas e mesmo fã clubes de artistas e muitos outros; espaços
normalmente escanteados socialmente, muitos alocados nas periferias das
grandes cidades.
Uma interessantíssima organização política do movimento foi a criação
do jornal O Lampião da Esquina, o primeiro do Brasil feito por e para as
pessoas do movimento LGBT. Criado em 1978, o jornal surgiu no contexto
de uma relativa flexibilização dos meios de comunicação por parte dos
militares. O Lampião da Esquina foi importantíssimo por trazer pautas
relevantes, como as matanças generalizadas que aconteciam com pessoas
LGBT, as denúncias de crimes específicos e até mesmo por abordar
assuntos referentes à sexualidade ou por realizar ensaios sensuais. A
revista conseguiu contribuir muito em diversos campos políticos para o
movimento LGBT no Brasil10.

Acesse a história
da exposição que
dialoga com esta
pauta

RITA
MOREIRA
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Movimentos

Movimento Feminino
O papel das mulheres foi muito importante na luta contra o regime
militar. Em todas as frentes desse combate, as mulheres se organizavam
em associações de mães, principalmente aquelas que tinham filhos e
filhas como presos políticos pelo regime, além de estarem presentes nas
reuniões dos partidos clandestinos e também pegando em armas junto às
guerrilhas para enfrentamento direto às forças armadas. Um dos exemplos
foi a já citada ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar disso, é importante
afirmar que sempre houveram barreiras patriarcais que tentavam impedir,
e em certa instância conseguiam barrar, esse protagonismo feminino,
mesmo nas organizações de oposição ao regime, como guerrilhas,
organizações estudantis, etc. Nesses espaços, havia muitos homens, e até
mesmo mulheres, que ainda minimizavam a participação e importância
das mulheres no combate ao regime militar.
Os anos 70 foram cruciais para ampliar a participação das mulheres
na luta. Com dados fornecidos pelo site Memórias da Ditadura, sabemos
que a participação feminina nos sindicatos aumentou 176% entre os
anos de 1970 e 1978. Esse aumento foi muito influenciado pela chamada
Segunda Onda do Feminismo, que teve início nos anos 60, mas só a
veríamos mais fortemente no Brasil na década seguinte. Temos com isso
também o aumento dos meios de comunicação feministas e femininos de
modo geral, que tinham o objetivo central de trazer informações para as
mulheres e auxiliar na luta por direitos e contra a repressão da ditadura.

Acesse as histórias da exposição
que dialogam com esta pauta

ADELIA
PRATES

RITA
MOREIRA

Vale lembrar que não são poucos os relatos de mulheres que, quando
presas pelos militares, além de sofrerem torturas já aplicadas aos
considerados “subversivos”, também sofriam muitas violências de cunho
sexual. Alguns dos jornais femininos e feministas criados na época foram:
Brasil Mulher (de 1975 a 1980), Nós Mulheres (de 1976 a 1978), Mulher liberta
Mulher (1980) e muitos outros.
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Movimentos

Movimento Contra a Carestia
A perseguição política na ditadura ocorreu em todas as escalas
possíveis e até nas impossíveis, indo desde a proibição dos partidos
políticos até a caça e aprisionamento daqueles que apresentavam ideias
de oposição ao regime. Tudo foi feito para que os militares ganhassem a
batalha.
O plano era de fato um extermínio de tudo que pudesse ser oposição.
Os efeitos da ditadura perpassaram diversos campos, como o da
educação, a exemplo da retirada da disciplina de Filosofia do currículo
escolar em 1971, sendo substituída pelas disciplinas de Organização Social
e Política Brasileira e Educação Moral e Cívica.
É importante mencionar que nem todas as filosofias foram retiradas,
mas sim aquelas que constituíam uma possível ameaça ao poder vigente e
que estimulavam o pensamento crítico e a subversão política.
A população teve que encontrar os seus meios para sobreviver em meio
a tanta violência.
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que contou com mais de 1,3 milhão de assinaturas. Levaram o documento
em Brasília, não foram recebidas pelo presidente Geisel e deixaram o
material na seção de protocolo do Congresso, ainda tendo sido acusadas
de falsificar assinaturas. Nos anos seguintes, o Movimento conseguiu
articular com moradores de Diadema e São Bernardo o fornecimento de
leite e outros alimentos que chegavam todo mês em contêineres e era
vendido a preços populares. Essa ação ajudou a manter de pé as Greves
do ABC. Formado por operários de fábricas automotivas, as Greves foram
o primeiro ciclo significativo de paralisação popular trabalhista desde o AI5, o que sinalizava o desgaste do regime à altura de 1979.
Os reflexos da Ditadura estão presentes até os dias de hoje. Por isso,
devemos sempre nos lembrar o que foi esse movimento de tortura e
silenciamento.

Acesse as histórias da exposição
que dialogam com esta pauta

O Movimento do Custo de Vida (ou Movimento contra a Carestia,
iniciado em 1978) vem a partir dos Clubes de Mães, criados em 1972
dentro das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. Os Clubes
foram organizados por mulheres das periferias da Zona Sul de SP (que
se chamavam de ‘mães da periferia’) em um momento do “milagre
econômico”.
Relacionado a esse movimento, ocorreu um ato público em 1978 na
Praça da Sé, reunindo mais de 20 mil pessoas protestando contra o
aumento dos alimentos básicos e pela ampliação de creches e escolas.
As mulheres organizaram um abaixo-assinado pedindo o congelamento
dos preços dos alimentos e o aumento salarial acima do custo de vida,

FERNANDO
DO Ó

ADELIA
PRATES
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Movimentos
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE
•

Conhecimento é algo muito importante, e é mais importante ainda que
esse conhecimento não esteja parado! É hora de os alunos seguirem
o ciclo do conhecimento e passarem essas informações que eles
aprenderam a outras pessoas.

•

O professor ou professora deve organizar com os alunos a produção de
vídeos de curta duração.

•

Em duplas ou trios os alunos se dividirão para cada grupo abordar um
eixo explicativo do tema Ditadura para ser difundido na internet e para
que esse conhecimento se perpetue junto a outras pessoas.
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Masterclass Quebrada Cult

Este material é parte integrante da Masterclass Ditadura: Cotidianos
e Heranças. As aulas foram gravadas com os professores Vinaum
(@vi.naum), estudante de Filosofia (UNICAMP) e pesquisador em
Filosofia Política, e Audino Vilão (@audinovilao), estudante de História
(Anhanguera), ambos membros do Quebrada Cult.
Treze episódios em vídeo foram criados em diálogo íntimo com
as histórias de vida presentes na exposição. Discutindo temas
como repressão religiosa, luta armada, movimento negro, milagre
econômico, entre outros, os professores ajudam a compreender mais
profundamente o contexto histórico da Ditadura - e como o que
aconteceu naquela época se reflete no mundo de hoje.
A Masterclass é uma co-realização do Museu da Pessoa com a
produtora audiovisual Navega e o coletivo Quebrada Cult.
Saiba mais: www.linktr.ee/quebrada_cult

AUDINO VILÃO
O coletivo Quebrada Cult reúne estudantes, professores e
pesquisadores de quebrada que produzem conteúdo para as
redes sociais tendo como foco a juventude periférica. Juntos, os
integrantes falam de culturas periféricas, história, arte, sociedade,
política e outros assuntos, a partir de diferentes pontos de vista,
ligando desde literatura tradicional até animes; de funk até jazz,
séries, movimentos sociais, problemáticas do cotidiano, políticas
públicas, filosofia e vários outros temas.

VINAUM

Acesse aqui a

MASTERCLASS
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Conteúdos complementares
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COTIDIANOS INVISÍVEIS DA DITADURA

GOLPE DE 64
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