


• Prosseguimento da Abertura  
- Novos Partidos 
- Anistia

Anistia O retorno dos exilados

https://www.youtube.com/watch?v=hhI-hjSzonA
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• Diretas Já! 
• O povo vai às ruas.

• Em votação no Colégio Eleitoral no dia 15 de
janeiro de 1985, o candidato do PMDB
TANCREDO NEVES saiu vitorioso. Porém,
Tancredo Neves faleceu 3 meses depois e seu
vice Sarney assume o cargo.

- Voto democrático?

• Encerra-se 21 anos de governo militar.

• Mas será que vivemos tempos de total liberdade?
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Série lembra comício pelas Diretas Já na Candelária –

https://www.youtube.com/watch?v=9HgNGzWZOao

23

• O resultado final foi de 298 votos a
favor - seriam necessários 320 -, 65
contra, três abstenções e 113 ausentes.
Com isso, ficou dispensada a votação
pelo Senado.
• Na Cinelândia, no Centro do Rio, o clima
era de frustração entre as milhares de
pessoas que fizeram uma vigília diante do
placar de votação das 'Diretas Já'. A cena
se repetiu em todas as grandes cidades
do país.
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A Democracia Corinthiana foi um 
movimento surgido na década de 
1980 no time brasileiro de futebol 

Corinthians, liderado por um 
grupo de futebolistas politizados 

como Sócrates, Wladimir, 
Casagrande e Zenon. Constituiu o 
maior movimento ideológico da 

história do futebol brasileiro.



• VÍDEO: Ditadura - Depoimento #35 Rosalina Santa Cruz
https://www.youtube.com/watch?v=2KoZbQx7D4E

• VÍDEO: Ditadura - Depoimento #30 Clair Martins
https://www.youtube.com/watch?v=uJn1fWVG2-8

• VÍDEO: Ditadura - Depoimento #37 Lideu Manso
https://www.youtube.com/watch?v=aEsHIZkda78

• VÍDEO: DItadura - Depoimento #1 Maria Amélia Teles
https://www.youtube.com/watch?v=zQ6EmZsBAlc

• VÍDEO: Ditadura militar e violência sexual| Glenda
Mezarobba

https://www.youtube.com/watch?v=0rY9KK69XXE
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• 1954 – Guatemala e Paraguai;
• 1962 – Argentina;
• 1964 – Brasil;
• 1968 – Peru;
• 1973 – Uruguai e Chile;
• 1978 – República Dominicana;
• 1979 – Nicarágua
• 1982 – Bolívia.
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1. CUBA
Desde 1959
Modelo Estado Comunista
Ditador Miguel Díaz-Canel (desde 2018)

Cuba vive sob regime de um partido único, o Partido Comunista. Mesmo assim, votação por
lá só nos municípios com candidatos autorizados pelo partido. Eleição para o cargo de
presidente nem pensar. A ilha vive nesse modelo desde a Revolução de 1959, quando Fidel
Castro tomou o poder. Não existe liberdade de expressão e a imprensa não pode criticar o
governo
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2. RÚSSIA
Desde 1991
Modelo República Socialista Federativa
Ditador Vladimir Putin (desde 2000)

Desde que Vladimir Putin assumiu o poder na Rússia, em
2000, ele controlou, aos poucos, a liberdade da imprensa,
começou a nomear os governadores sem eleições e
perseguiu (ou matou) seus opositores. Alternando entre os
cargos de presidente e primeiro-ministro, Putin está no poder
há 18 anos. Nas últimas eleições houve denúncias de fraude,
mas ele foi eleito assim mesmo



3. CHINA
Desde 1949
Modelo Estado Comunista
Ditador Xi Jinping (desde 2013)

A China é considerada uma ditadura clássica. Além do rígido
controle do Estado sobre a política, a censura rola solta: desde a
imprensa até a escolha dos filmes que podem entrar nos cinemas.
Só existe o Partido Comunista e as eleições são feitas dentro dele,
já que membros do partido são os únicos que podem se candidatar
e votar
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4. EGITO
Desde 2013
Modelo Indefinido
Ditador Abdel Fattah Al Sisi (desde 2014)

O Egito teve sua primeira eleição direta em 2012, após a queda
do ditador Hosni Mubarak, que estava no poder desde 1981.
Mas o presidente eleito, Mohamed Mursi, durou pouco. O país
sofreu um golpe militar com apoio popular e passou por um
período de “ditadura temporária”. Ainda mantém a Constituição
suspensa



5. OMÃ
Desde 1749
Modelo Sultanato
Ditador Qaboos bin Said Al Said (desde 1970)

É difícil afirmar qual a ditadura mais antiga do mundo, já que
existem diversos países que nunca foram, realmente,
democráticos. No entanto, o pequeno Omã, no Oriente
Médio, chama a atenção por ser governado pela mesma
família há mais de 260 anos. Quem manda por lá é o sultão
Qaboos bin Said Al Said. Não existe Constituição e boa parte
das regras se baseia no islamismo
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• 6. COREIA DO NORTE
• Desde 1948

Modelo Estado Comunista
Ditador Kim Jong Un (desde 2011)

A Coreia do Norte tem o regime mais autoritário do mundo. O poder é
controlado pelo Partido Comunista e pelas Forças Armadas. Como a economia
está em frangalhos, para sobreviver, o país recebe ajuda de China, Japão e
Coreia do Sul. O penúltimo ditador do país, Kim Il-sung, que morreu em 1994,
foi proclamado o “Presidente Eterno da República”. Seus sucessores tiveram de
se conformar com o título de Chefe de Estado
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6. COREIA DO NORTE
• Desde 1948

Modelo Estado Comunista
Ditador Kim Jong Un (desde 2011)

A Coreia do Norte tem o regime mais autoritário do
mundo. O poder é controlado pelo Partido Comunista
e pelas Forças Armadas. Como a economia está em
frangalhos, para sobreviver, o país recebe ajuda de
China, Japão e Coreia do Sul. O penúltimo ditador do
país, Kim Il-sung, que morreu em 1994, foi proclamado
o “Presidente Eterno da República”. Seus sucessores
tiveram de se conformar com o título de Chefe de
Estado
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