
 

Anais da 4ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 
02 e 03 de outubro de 2014 

"A DITADURA NÃO ACONTECEU" - UMA ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 50 ANOS DEPOIS 

Autor: Amanda Goldani Rodrigues Peixoto 

Co-autor(es): Mariane Alves Palacios, Gustavo Cardoso Pereira 

Orientador: Luís Felipe César Kingeski 

Nível: Médio  

Categoria:  

 

Resumo:  

A Ditadura Militar brasileira pode ser citada como um período nebuloso, no qual 

relatos se contradizem e muitos fatos permanecem escondidos. Muito disso deve-se 

à censura, intensificada com a instauração do Ato Institucional nº 5, em 1968, 

através do qual o Governo visava à manipulação das informações e o controle da 

opinião popular. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva identificar parâmetros 

acerca do que os brasileiros atualmente acreditam e argumentam sobre o respectivo 

período; visto que entende-se que aqueles que não conhecem o passado estão 

condenados a repeti-lo. Para tanto, realizou-se a análise do posicionamento da 

população por meio de comentários sobre o assunto publicados em três páginas 

específicas da web. No total, a amostra utilizada englobou 261 comentários, 

inicialmente classificados em “a favor”, “contra” e “indeterminado” e, posteriormente, 

classificados de acordo com a argumentação utilizada. Identificou-se, por 

conseguinte, que 56% dos comentários válidos (excetuando-se os de 

posicionamento indeterminado) manifestavam-se contra a Ditadura Militar; e 44%, a 

favor. A partir da análise dos argumentos de ambos os lados, tornou-se possível 

observar que estes eram, em sua maioria, contraditórios entre si. O próprio 

resultado obtido em relação aos posicionamentos já demonstra essa 

contraditoriedade, que corrobora com a prerrogativa de que o brasileiro, de modo 

geral, não conhece a sua história. Devido a isto, torna-se necessário que os 

acontecimentos ocorridos nesses 21 anos da história do Brasil sejam esclarecidos, 

a fim de que o país não se submeta a erros semelhantes em decorrência da falta de 

conhecimento sobre o mesmo.  


