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TEMA DA AULA 
DITADURA  MILITAR: NOVEMBRADA 

 

 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Poder do Estado; Controle; Discurso; Censura; Violação dos Direitos Humanos; 

Operação Barriga Verde 

TEMPO DA ATIVIDADE: Duas aulas de 45 minutos cada 

DISCIPLINA: Sociologia ou História 

ENSINO MÉDIO: 1º, 2º e 3º anos 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR: 

PROFESSOR(A): 

 

JUSTIFICATIVA 

A “Novembrada” foi um grande evento popular de oposição ao Regime Militar 

(1964) ocorrido no centro da capital catarinense, Florianópolis. A manifestação 

aconteceu quando a cidade recebeu a visita do general João Figueiredo, 

ditador brasileiro, em novembro de 1979, e tornou-se um dos maiores e mais 

expressivos acontecimentos políticos de Santa Catarina. 

 
OBJETIVO GERAL 

Apresentar a “Novembrada”, acontecimento histórico ocorrido em Florianópolis, 

em 1979. 

Objetivos Específicos 

Abordar o período do regime militar em que se iniciou o processo de abertura 

política conhecido por “distensão” e que objetivava proporcionar, aos poucos, a 

liberação política do país. 

Analisar as personagens envolvidas no evento (Partido Comunista Brasileiro – 

PCB, alunos do DCE da UFSC – como protagonistas do embate, o governador 

Jorge Bornhausen e outros aliados locais do ditador). 

Utilizar a análise do contexto da “Novembrada” para refletir, através de 

bibliografia a apresentada, sobre a influência do Estado e de outras instituições 

no controle da vida dos indivíduos e seus grupos. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

1ª Aula: 

Apresentação inicial expositiva sobre a Ditadura Militar no Brasil, a 

“Novembrada”. 

Exibição do curta-metragem catarinense “Novembrada” (18 min e 33 

segundos), dirigido por Eduardo Paredes (1998). 

 
2ª Aula: 

Análise do curta-metragem, mencionar quem eram as personagens envolvidas 

na manifestação e a importância desse acontecimento nacionalmente. 

Abertura para debate sobre os temas discutidos em sala de aula. 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Acesso à internet, datashow, quadro, canetas, folhas A4, notebook, pen-drive, 

etc. 

*Caso a Escola não possua o acesso, o(a) docente poderá imprimir antes uma 

cópia (ou mais) do texto “Um novembro para a história”, levar para sala e pedir 

que cada estudante leia um trecho, até concluir o conteúdo. 

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação pode ser feita por meio da participação e discussão em sala. 

 
 

SUGESTÃO 

Caso a Escola esteja estabelecida em Florianópolis, propor uma saída a 

campo, no centro da cidade, para conhecer o local do evento político. 

 
REFERÊNCIAS 

MEMÓRIA POLÍTICA DE SANTA CATARINA. Um novembro para a história. 

Disponível em: http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/momentos-historicos/3- 

Regime_Militar/3-Um_novembro_para_a_historia 

 
MIGUEL, Luis Felipe. Revolta em   Florianópolis:   a   novembrada   de 

1979. Florianópolis: Insular, 1995. 
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PAREDES, Eduardo. Novembrada. Florianópolis/SC, 1998. Curta- metragem

 18’33’’. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOb3StviDwg . 

https://www.youtube.com/watch?v=yOb3StviDwg

