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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.
• 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.

AULA PASSADA: Contracultura no Brasil
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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 

Terceiro presidente nomeado:  MÉDICI (1969 – 1974)
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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.

Quarto presidente nomeado:  
Ernesto Geisel (1974 – 1979)
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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
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http://g1.globo.com/tudo-sobre/cia/


• Prosseguimento da Abertura  

- Novos Partidos 

- Anistia

Quinto presidente nomeado:   João 
Figueiredo (1979 – 1985)
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• A divulgação dos crimes de tortura da ditadura começaram a aumentar a rejeição ao
regime político. Além disso, o fim do “milagre econômico” - crescimento relativo da
economia e do aumento do poder de compra da classe média - tornou o governo ainda
mais impopular.
• Os militares, portanto, propuseram uma abertura “lenta, gradual e segura”, onde
muito demoradamente os direitos foram devolvidos à população.

O fim da Ditadura Militar
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• Diretas Já (1983);

• O povo vai às ruas.

•O movimento que chegou ao auge em 1984, quando

seria votada a Emenda Dante de Oliveira, que

pretendia restabelecer as eleições diretas para

presidente.

•No dia 25 de abril, a emenda apesar de obter a

maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários

para sua aprovação.
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•Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte

das forças de oposição resolveu participar das eleições

indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo

Neves, para presidente e José Sarney, para vice-

presidente.

•Reunido o Colégio Eleitoral, a maioria dos votos foi

para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf,

candidato do PDS.

• Desse modo encerrava-se os dias da ditadura militar.

Mas será que vivemos tempos de total liberdade?

https://www.todamateria.com.br/tancredo-neves/
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3 Filmes para entender a ditadura militar no Brasil
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3 Documentários sobre Ditadura Militar no Brasil



• 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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https://www.youtube.com/watch?v=2KoZbQx7D4E
https://www.youtube.com/watch?v=uJn1fWVG2-8
https://www.youtube.com/watch?v=aEsHIZkda78
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01. A charge caracteriza o Ato Institucional n.° 5, de dezembro de 1968, como:

A) uma forma de estimular o aumento dos
protestos da classe média contra o regime militar.

B) uma medida dura, mas necessária para o
restabelecimento da ordem e da tranquilidade
no país.

C) um instrumento de coerção, que limitava os
direitos e a capacidade de defesa dos cidadãos.

D) uma tentativa de frear o avanço dos militares,
que haviam assumido o controle do governo
federal.

E) um esforço de democratização e reformas
sociais, num momento de crise e instabilidade
econômica.
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ENEM 2015

02. No período de 1964 a 1985, a estratégia do
Regime Militar abordada na charge foi
caracterizada pela:

A) priorização da segurança nacional.

B) captação de financiamentos estrangeiros.

C) execução de cortes nos gastos públicos.

D) nacionalização de empresas multinacionais.

E) promoção de políticas de distribuição de renda.
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03. Sobre a ditadura civil/militar brasileira instituída em 1964, pode-se afirmar que:

A) o executivo federal era ocupado por militares que não tinham seus mandatos
legitimados pelo voto direto.

B) ao longo do período dos governos militares as liberdades individuais e de imprensa
foram respeitadas.

C) no plano externo, os governos militares se associaram de forma firme à extinta
União Soviética.

D) nos governos militares, a prática de torturas não existia e os direitos humanos eram
completamente respeitados.

E) ao final do ciclo dos governos militares a inflação encontrava-se em índices muito
baixos.
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GABARITO:
1. C
2. B
3. A
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01. Em 2014 completou 50 anos do Golpe que depôs o governo de João Goulart e instalou
o Regime Militar no Brasil. A Ditadura permaneceu por mais de vinte anos não permitindo
eleições livres para presidente e controlando muito de perto os sindicatos, movimentos
sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência do Regime
por meio dos aparatos de repressão.
Sobre esse período é INCORRETO afirmar que:
A) o pluripartidarismo foi extinto no Ato Institucional n. 2 que permitiu apenas dois

partidos – ARENA e MDB.
B) o Ato Institucional n. 5 limitou ainda mais os direitos políticos no Brasil cassando

políticos considerados pelo Regime como subversivos.
C) a censura foi imposta logo após o Golpe Militar e teve como o Serviço Nacional de

Informações (SNI) seu órgão mais atuante.
D) a propaganda pró-regime militar usou slogans como Brasil – ame-o ou deixe-o.
E) o último presidente militar, Costa e Silva, prometeu uma abertura política para a

democracia de forma lenta e gradual.
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02. O Regime Militar Brasileiro (1964-1988) foi marcado por uma bipolarização no âmbito da política e da
arte, entre os que apoiavam e os que criticavam o regime.
Dentro do segundo grupo, destacaram-se os músicos que produziram canções de protesto, algumas das
quais vinham envoltas em metáforas, além de outros recursos estilísticos, no intuito de ocultar à Censura
sua mensagem subliminar.
Dentre essas músicas, pode-se identificar a “Canção da despedida”, de Geraldo Vandré no seguinte trecho:

“Já vou embora, mas sei que vou voltar/ Amor não chora, se eu volto é pra ficar/ Amor não chora,
que a hora é de deixar/ O amor de agora, pra sempre ele ficar.// Eu quis ficar aqui, mas não podia/
O meu caminho a ti, não conduzia/ Um rei mal coroado,/ Não queria/ O amor em seu reinado/ Pois
sabia/ Não ia ser amado... ”

Com base na crítica retratada pela letra da música, é CORRETO afirmar que
A) no âmbito da arte, a crítica a esse Regime se restringiu à esfera musical.
B) aquele período parecia um conto de fadas, com estórias de reis e amores impossíveis.
C) a difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período.
D) Geraldo Vandré costumava musicar suas desilusões amorosas.
E) a tranquilidade vivenciada pela sociedade permitia a composição de canções de amor.
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(Enem/2014)
03. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões estaduais
e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos
de cooperação com quatro organizações. O coordenador da CNV estima que, até o
momento, a comissão examinou, "por baixo", cerca de 30 milhões de páginas de
documentos e fez centenas de entrevistas.

A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos
sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa
iniciativa é:
A) anular a anistia concedida aos chefes militares.
B) rever as condenações judiciais aos presos políticos.
C) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.
D) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.
E) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.
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PRÓXIMA AULA:
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)


