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ATENÇÃO - ATIVIDADE:

Trabalhando com a memória

Cada aluno entrevistará alguém que viveu o período da Ditadura (pais, tios, 
avós, amigos). 

Perguntas guias: 
1) Qual a sua opinião sobre a ditadura civil-militar (1964-1985)?

2) Como era a vida nesse período? 

3) Você teve contatos com os protestos contrários a ditadura? O que achava deles?

4) Você acha que o Brasil melhorou daquele tempo para cá?

As respostas deverão ser digitalizadas, com o nome do entrevistado, sua idade e
profissão, a data da entrevista e o nome do aluno e sua série. Entreguar dia ____





Mas o que se passa na Ucrânia?

O que encontramos na grande mídia:

• Uma nova guerra-fria;

• Um conflito entre EUA e Rússia;

• Uma Revolução ou um Golpe de 
Estado;

• Conflitos geopolíticos;

• Um país, várias nacionalidades.

Como compreender melhor esse 
conflito?

• Leitura atenta das notícias que 
saem na grande mídia e nas 
mídias alternativas;

• Estudar a história dessa região e 
as origens mais profundas desse 
conflito;

• Ir além dos discursos políticos.



Histórico recente:

• Novembro 2013: começam as manifestações contra o presidente da 
Ucrânia, Victor Yanukovich. Este desistiu de um pacto com a União 
Europeia e reforçou os laços com a Rússia;

• Desembro 2013: após várias manifestações, milhares tomam a Praça da 
Independência. Lema: “Ucrânia é Europa”.

• Janeiro 2014: manifestações se espalham por várias cidades. Repressão 
aumenta. Crise política aumenta.

• 21 de fevereiro: Yanukovich e oposição assinam acordo. Parlamento ganha 
mais poderes e destitui presidente.

• 77 pessoas morreram nas manifestações. O ex-presidente foge para a 
Rússia.



Questões históricas:

• Guerra da Crimeia (1853-1856)

• Envolvidos: Inglaterra, França e Império Otomano x Rússia.

• Objetivos: expansionismo da Rússia e diminuição influência da 
Inglaterra na região dos Balcãs.

• Resultados:
• 600 mil mortos (500 mil por doenças) – 22% ingleses, 30% franceses, 48% 

russos.

• Enfraquecimento gradativo da Rússia. Ascensão da Alemanha anos seguintes.

• Século XX: a Ucrânia será um satélite da ex-URSS.
















