


Imagens: O ano de 1968 ficou marcado na história
mundial como um momento de grande contestação da
política e dos costumes. No mesmo período, o regime
militar baixa o Ato Institucional nº 5 e intensifica ações
mais rigorosas contra a oposição.
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O que significa esse termo?
• Refere-se a um movimento libertário de contestação que surgiu na década de 60 nos

Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Representa rebeldia e insatisfação, mas de
forma pacífica. Rompeu com diversos padrões. Possuía um teor social, artístico,
filosófico e cultural.

• Teatro engajado
- Augusto Boal e José Celso Martinez Correa 

• Cinema novo                          

- Glauber Rocha 
• MÚSICA   

- Canções de protesto e tropicália 
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• “Guerra Suja”
• Reprimir e silenciar os principais líderes da Luta 

Armada
- Focos guerrilheiros 
- Carlos Lamarca e Carlos Marighella

• Guerrilha do Araguaia; 
• Controle da Imprensa;
• “Milagre” Brasileiro
• Avanço rumo ao mercado externo
• Concentração de renda 
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• Abertura política (1977-85)
• Desmontagem do aparelho repreensivo
- Caso Herzog :Militante do Partido Comunista
Brasileiro, foi torturado e assassinado
pelo regime militar brasileiro nas instalações
do DOI-CODI, no município de São Paulo, após
ter se apresentado voluntariamente ao órgão
para "prestar esclarecimentos" sobre suas
"ligações e atividades criminosas".

• Revogação do AI-5/Abrandamento da
Censura.
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O documento também associa os assassinatos a outro
ex-presidente, João Figueiredo, na época, chefe do SNI,
o Serviço Nacional de Informações.
O documento da agência central de inteligência dos
Estados Unidos afirma que ele autorizou a
continuidade dos assassinatos de presos políticos.
O memorando de 11 de abril de 1974 foi enviado pelo
diretor da CIA, William Colby, para o secretário de
Estado americano na época, Henry Kissinger, e
descreve um encontro que aconteceu em 30 de março
daquele ano, 15 dias após o general Geisel assumir a
Presidência.

Data da Matéria: 11/05/2018
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• Prosseguimento da Abertura  
- Novos Partidos 
- Anistia

Anistia O retorno dos exilados

https://www.youtube.com/watch?v=hhI-hjSzonA
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