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Contracultura no Brasil
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.
• A principal característica do movimento de Contracultura foi a profunda crítica ao
sistema capitalista e aos padrões de consumo desenfreado.

O movimento contracultural da década de
60 representou uma revolução comportamental
nas sociedades ocidentais.

CUNTRACULTURA NO BRASIL:
Teatro engajado
- Augusto Boal e José Celso Martinez Correa
Cinema novo
- Glauber Rocha
MÚSICA
- Canções de protesto e tropicália
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Terceiro presidente nomeado: MÉDICI (1969 – 1974)
• “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

Quarto presidente nomeado:
Ernesto Geisel (1974 – 1979)
• 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.

Um documento da CIA, a agência de inteligência americana, afirma
que o ex-presidente Ernesto Geisel manteve a política de execuções

de pessoas consideradas subversivas pela ditadura.
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

Quinto presidente nomeado: João
Figueiredo (1979 – 1985)
• Prosseguimento da Abertura
- Novos Partidos
- Anistia

01. Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do
regime militar no Brasil, é CORRETO afirmar que foi de grande relevância:
a) a combinação entre a ordem constitucional, amparada pela
Constituição de 1967, e a arbitrariedade, expressa em sucessivos Atos
Institucionais.
b) a manutenção de um sistema político representativo, com eleições
indiretas em todos os níveis, exceto para a Presidência da República.
c) o desenvolvimento econômico-social do País, acompanhado de um
constante crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).
d) o rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de
eleições indiretas no âmbito do Comando Supremo da Revolução.
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02. O historiador Daniel Aarão Reis tem defendido que o regime instaurado
em 1964 não seja conhecido apenas como "ditadura militar", mas como
"ditadura civil-militar", pois contou com a participação civil. Para
exemplificar o envolvimento civil, é possível citar:
a) manifestações populares como a "passeata dos 100 mil", a campanha
pela anistia e as "Marchas da família com Deus e pela liberdade”.
b) a atuação homogênea do clero brasileiro e da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), que temiam a instauração do comunismo no país.
c) a participação da população nas eleições parlamentares, legitimando as
decisões políticas por meio de referendos.
d) o apoio de empresários, grupos midiáticos, políticos civis e classes
médias urbanas que davam sustentação aos militares.
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03. Entre 1964 e 1985, o Brasil foi governado por militares. Acerca deste período da
história brasileira, é correto afirmar que
a) o regime militar caracterizou-se por restringir as liberdades políticas e de expressão
e por atos de tortura contra seus opositores.
b) durante todo o regime militar, a economia do Brasil ficou estagnada. O ciclo de
expansão econômica do país só iniciou com a democratização, em 1985.
c) durante o regime militar, a censura recaiu apenas sobre a imprensa escrita. Diante
disso, vários grupos de esquerda se mobilizaram para lutar contra a ditadura.
d) o golpe de estado de 1964 não teve apoio de civis e nem de órgãos de comunicação.
Mesmo assim, em função do apoio dos EUA, os militares permaneceram no poder
até 1985.
e) no contexto da Guerra Fria, em 1964 ocorreu um golpe militar que derrubou o
presidente João Goulart. Os militares assumiram o poder e, em 1968, instituíram o
AI-5, que deu plenos poderes aos deputados e senadores.
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PRÓXIMA AULA:
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