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- CARÁTER ANTICOMUNISTA.

- GOVERNO SOB FORMA AUTORITÁRIA.

- CENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

- LIMITES: EXERCÍCIO DO VOTO.

- LEGISLATIVO COM ATUAÇÃO LIMITADA.

- CERCEAMENTO DE DIREITOS.

- PROIBIÇÃO DE GREVES, SINDICATOS SOB CONTROLE.

- CRESCIMENTO ECONÔMICO + ABISMO SOCIAL.

- CENSURA, BIPARTIDARISMO...

O REGIME MILITAR
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REBELDES SEM CAUSA: CLASSE MÉDIA ALTA..

- JUVENTUDE TRANSVIADA.
- CABELOS COMPRIDOS.
- ROUPAS COLORIDAS.
- MISTICISMO.
- ROCK’N ROLL. 
- VIAGENS: MOCHILA NAS COSTAS.
- ORIENTALISMO.
- APARÊNCIA “DESCOLADA”.
- VESTIMENTAS OU NUDEZ...
- USO FREQUENTE DE DROGAS (PSICODÉLICAS).

REBELDIA & DESCONTENTAMENTO
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- Paz e Amor X Guerra.
- Contestavam: tabus morais/culturais; costumes e padrões vigentes.
- Novas maneiras: pensar, sentir, agir.
- Criava-se outro universo com regras e valores próprios.

CONTRACULTURA
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WOODSTOCK
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Movimento politizado em suas origens, pregava
contra as armas nucleares, as Guerra do Vietnã e
eram favoráveis a paz mundial e ao amor livre. As
palavras de ordem: “Make love not war” (faça
amor e não a guerra) marcou o movimento que
ficou também caracterizado pela estilização das
roupas, utilização de flores e pelas cores fortes. O
símbolo do movimento passou a significar “paz e
amor”.

HIPPIES
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MOVIMENTO FEMINISTA 
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MOVIMENTO FEMINISTA 
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O movimento feminista remonta ao século
XIX, primeiro, com o envolvimento das
mulheres na abolição da escravidão.
Depois, com a luta pelo voto. No pós
Segunda Guerra, esse movimento ganha
força, e os anos 1950 marcou a grande
virada das feministas. Sutiãs foram
queimados, as mulheres passaram a adotar
novas maneiras de vestir. Surge a minissaia
e a pílula anticoncepcional. As mulheres
buscam liberdade.

MOVIMENTO FEMINISTA 
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No ano de 1967, o movimento Tropicalista 
revolucionou a MPB ao romper com o 

tradicionalismo reinante na música 
popular brasileira. Entre seus 

participantes, destacam-se Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, além 
das cantoras Gal Costa e Maria Bethânia e 
do cantor-compositor Tom Zé, da banda 
Mutantes, e do maestro Rogério Duprat. 

TROPICALISMO
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Phan Thi Kim Phúc (“A garota da foto”)

A GUERRA DO VIETNÃ
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O governo militar terminou em 15 de março de 1985. Eleito indiretamente vice-presidente 
na chapa de Tancredo de Almeida Neves, José Sarney assumiu a Presidência devido à 

doença e posterior falecimento de Tancredo.
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- HUMBERTO CASTELO BRANCO: 1964-1967.

- ARTUR DA COSTA E SILVA: 1967-1969.

- EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI: 1969-1974.

- ERNESTO BECKMANN GEISEL: 1974-1979.

- JOÃO BATISTA FIGUEIREDO: 1979-1985.

OBS.: ATOS INSTITUCIONAIS: DECRETOS DO PRESIDENTE COM 
VALOR DE LEI, SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO NO 
CONGRESSO NACIONAL.

GENERAIS PRESIDENTES
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ATOS INSTITUCIONAIS:

- AI – 1: CONGRESSO VAI ELEGER O PRESIDENTE

- AI – 2: INDIRETAS PARA PRESIDENTE E EXTINGUIU OS 

PARTIDOS POLÍTICOS (IMPLANTA O BIPARTIDARISMO).

- AI – 3: INDIRETAS PARA GOVERNADOR, PREFEITOS DAS 

CAPITAIS NOMEADOS.

- AI – 5: EXTREMOS PODERES AO PRESIDENTE: FECHAR O 

CONGRESSO, CASSAR MANDATOS, DEMITIR FUNCIONÁRIOS...

GENERAIS PRESIDENTES
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PASSEATA DOS CEM MIL. 1968

OPOSIÇÕES AO REGIME
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PASSEATA DOS CEM MIL. 1968

PASSEATA DOS CEM MIL - 1968
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PASSEATA DOS CEM MIL. 1968

PASSEATA DOS CEM MIL - 1968
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O milagre econômico, cujo auge se deu entre 1969 a 1973, foi sustentado por um tripé:
- A concentração de renda: marcado pelo arrocho salarial, e criação de novos impostos.
Foi criado o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que na prática não adiantou
em nenhum benefício para a população.
- Expansão de crédito ao consumidor: servia para ampliar a demanda de bens duráveis
(casas, automóveis, eletrodomésticos, etc), possibilitando a participação da classe média
nesse patamar de consumo. Porém, com o aumento do dinheiro em circulação, a taxa de
juros e a inflação tendiam a aumentar constantemente.
- Abertura externa da economia brasileira: englobava tanto os incentivos às exportações
como os atrativos para investimentos estrangeiros no Brasil. Foi extraordinário o número
de pequenas e médias empresas nacionais que entraram em falência nesse período.

MILAGRE ECONÔMICO
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MILAGRE ECONÔMICO
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MILAGRE ECONÔMICO



GOVERNO GEISEL:
- ABERTURA LENTA, GRADUAL E SEGURA.
- REVOLGAÇÃO DO AI-5.
- DIMINUI A CENSURA E A REPRESSÃO.
- REAPARECEM O SINDICALISMO: LULA.

GOVERNO FIGUEIREDO:
- LEI DA ANISTIA.
- PLURIPARTIDARISMO..
- ELEIÇÕES INDIRETAS PARA GOVERNADOR.

REABERTURA POLÍTICA
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EMENDA DANTE DE OLIVEIRA:
- PROPUNHA QUE AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES FOSSEM 
DIRETAS.
- CAMPANHA CIVIL, POLÍTICA, SOCIAL: DIRETAS JÁ.
- DERRUBADA NO CONGRESSO.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 1985: INDIRETAS
- TANCREDO NEVES (PMDB) x PAULO MALUF (PDS).
OBS.: MORTE DE TANCREDO E POSSE DE SARNEY.

DIRETAS JÁ!
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Quando a emenda constitucional que propunha eleições
diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso
Nacional, em 1984, um dos líderes do movimento que
incendiara o país em defesa do voto livre sentiu que
chegara sua hora. Mesmo tendo de concorrer no Colégio
Eleitoral, composto em sua maioria por deputados e
senadores do governista Partido Democrático e Social ,
Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. Venceu
em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim de
mais de vinte anos de ditadura militar.

O FIM DO REGIME MILITAR

28



1. (FATEC SP/2006) O movimento pelas Diretas Já (1984), que levou milhões de
brasileiros às ruas, reivindicava:

A) a realização das primeiras eleições municipais e estaduais desde o golpe de 64.
B) o pluripartidarismo, uma vez que até aquele momento as eleições eram disputadas
entre dois partidos – ARENA e MDB.
C) o direito do voto feminino e do voto do analfabeto, proibido pelos militares depois
de 64.
D) o fim dos senadores biônicos, que eram indicados pelos generais para ocupar lugar
de destaque no Senado.
E) o fim da ditadura militar, por meio de eleições para a Presidência da República,
ainda naquele ano.

EXERCÍCIO 
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2. (MACKENZIE) Nos últimos meses do governo do General João Figueiredo, a
população saiu às ruas para dar seu apoio e sensibilizar deputados e senadores
a votarem uma emenda constitucional, de autoria do deputado Dante de
Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecida por:

a) Movimento pela Anistia.
b) Campanha pelas Diretas Já.
c) Movimento pelos Direitos Humanos.
d) Campanha do Colégio Eleitoral.
e) Movimento da Frente Pró Tancredo.

EXERCÍCIO 
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3. (FEI SP/2000) O regime militar no Brasil começou a ser abalado quando o modelo de
desenvolvimento econômico começou a dar sinais de esgotamento. Além de problemas
inerentes ao modelo, um fator externo foi fundamental para a crise.
Esse fator foi:

A) a guerra do Vietnã

B) a Guerra Fria

C) o choque do petróleo

D) a invasão do Kuwait pelo Iraque

E) a revolução islâmica no Irã

EXERCÍCIO 
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4. (FUVEST SP/1997) A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970:

A) Não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um
acontecimento estritamente esportivo.
B) Alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo
brasileiro de realizar grandes proezas.
C) Propiciou uma operação de propaganda do governo Medici, tentando associar a
conquista ao regime autoritário.
D) Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel, ao criar um clima de otimismo
pelas realizações do governo.
E) Impediu que o Brasil ganhasse outras competições esportistas, devido a atenção do
governo com o futebol.

EXERCÍCIO 
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5. (UEPB/2001) Durante 20 anos (1964 / 1984) o Brasil viveu sob o domínio político dos
militares. Analise as seguintes afirmativas colocando (V) nas Verdadeiras e (F) nas Falsas.
( ) Os governos militares usavam, como forma de burlar a Constituição e garantir sua
permanência no governo de forma indefinida e com amplos poderes, os Atos
Institucionais. Atos estes, que passam a ser legalizados na Constituição de 1969.
( ) Os militares tinham um ambicioso projeto econômico denominado: Brasil Potência
Mundial Emergente que deveria ser implementado através do Plano Nacional de
Desenvolvimento.
( ) A principal medida dos militares, no campo econômico, era a privatização das
empresas estatais e a venda destas empresas ao capital estrangeiro.
( ) A partir de 1968 aumenta os protestos contra o regime militar. Entre essas
manifestações contrárias ao regime podemos destacar; a passeata dos 100 mil, ocorrida
no Rio de Janeiro

EXERCÍCIO 

33



6. (ENEM/2010) A gente não sabemos escolher presidente/A gente não sabemos tomar conta
da gente/A gente não sabemos nem escovar os dentes/Tem gringo pensando que nóis é
indigente/Inútil/A gente somos inútil.

MOREIRA, R. Inútil. 1983 (fragmento).

O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização
política. A canção foi censurada por estar associada
A) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar.
B) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular
do presidente.
C) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização
da sociedade por meio da música.
D) à dominação cultural dos estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o
regime militar pretendia esconder.
E) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro.

EXERCÍCIO 
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7. (UEM) Após mais de 15 anos de ditadura militar, no começo dos anos oitenta, do século
passado, o Brasil vivia o processo de abertura lenta e gradual do regime. O anseio popular
por eleições livres e diretas para a Presidência da República era cada vez maior e, em fins de
1983, intensificaram–se as mobilizações pela campanha para as eleições diretas. Coloque V
ou F.

( ) Os partidos de oposição lançaram a campanha das "Diretas Já", para que o Presidente da
República fosse eleito por meio do voto universal e popular e não por via indireta do Colégio
Eleitoral.

( ) Paulo Salim Maluf, ex–governador de São Paulo, era o candidato cotado pelos militares
para a sucessão presidencial por meio de eleição indireta, uma vez que o sistema militar não
permitia que as eleições fossem diretas.

EXERCÍCIO 
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( ) Apesar de todo esforço para a retomada da normalidade constitucional, o
Presidente eleito pelo voto direto, Tancredo Neves, sequer chegou a tomar posse, pois
morreu antes de ser diplomado como Presidente da República do Brasil.

( ) Numa disputa acirrada, as oposições, unidas, conseguiram derrotar a ditadura
militar, mudar a Constituição e garantir o restabelecimento das eleições diretas para
Presidente da República.
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GOVERNOS:

- JOSÉ SARNEY: 1985-1990

- FERNANDO COLLOR: 1990-1992 *

- ITAMAR FRANCO: 1992-1994.

- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FHC): 1995-2003.

- LULA: 2003-2010.

- DILMA: 2010-2014. * IMPEACHMENT (2016)

- TEMER: 2016/19.

- JAIR BOLSONARO: 2019...

BRASIL: NOVA REPÚBLICA

38


