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A Ditadura Militar 

(1964-1985) 

• Militar de Linha Branda 

• Flexíveis, permitindo a 

participação de civis no 

poder 

• Militar de Linha Dura 

• Rigorosos, permitiam 

somente militares no 

poder. 

• As propostas sempre 

eliminando os direitos do 

povo 
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A Ditadura Militar 

(1964-1985) 

• O Golpe Militar que derrubou João Goulart e instalou a 

Ditadura Militar, acabando assim com o período democrático, 

iniciou-se no dia 31 de março de 1964. 

 

• Após alguns dias da Revolução, o Congresso Nacional, 

pressionado, pelos militares, decretou o Ato Institucional nº 1 

(AI-1). 

 

• O AI-1 dava plenos poderes ao executivo por 6 meses, 

poderes para cassar mandatos parlamentares, suspender 

direitos políticos, modificar a Constituição e decretar estado de 

sítio. 

 

 

 

 

 



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 

“As pombas têm garras” 

• Usou Atos Institucionais como instrumentos de 

repressão: fechou associações civis, proibiu greves, 

interveio em sindicatos e cassou mandatos de 

políticos. 

 

 

• Em 27 de outubro de 1965 Castelo Branco edita o AI-

2: dissolviam-se os partidos políticos e conferia-se ao 

executivo poderes para cassar mandatos e decretar o 

estado de sítio sem prévia autorização do Congresso. 

 

 

 



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 

“As pombas têm garras” 

• AI-2: Instituiu o sistema bipartidário no país.  

•  Arena (Aliança Renovadora Nacional), de apoio ao governo, 

reunindo integrantes da UDN e setores do PSD. 

 

• MDB (Movimento Democrático Brasileiro) reunia os 

oposicionistas. 

 



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 

“As pombas têm garras” 

• Prevendo uma derrota nas eleições para os governos de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o governo baixou em 5 

de fevereiro de 66 o AI-3. 

 

• AI-3: Estabelecia as eleições para governadores e para 

municípios considerados de segurança nacional passariam a 

ser indiretas.  

 

• Pelo AI-4 o Congresso foi reaberto com poderes constituintes. 

Em 1967, a  6ª Constituição do país  traduzia a ordem 

estabelecida pelo regime: institucionalizando a ditadura. 



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 
POLÍTICA  SOCIOECONÔMICA  

• O plano econômico adotado pelo governo chamou-se PAEG 

(Plano de Ação Econômica do Governo). Foi elaborado pelos 

ministros Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, e 

visavam a eliminar a inflação e a industrializar o país.  

 

• Abriu-se a economia ao capital estrangeiro, instituiu-se a 

correção monetária, e estabeleceu-se o arrocho salarial para 

as classes menos favorecidas. 

 

• Extinguiu a estabilidade no emprego, direito alcançado pelo 

trabalhador que alcançasse dez anos na mesma empresa. Em 

seu lugar, criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS).  



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 
POLÍTICA  SOCIOECONÔMICA  

• Com o dinheiro do FGTS, surgiu o BNH (Banco Nacional de 

Habitação), que servia para financiar construções de 

residências.  

 

• O objetivo inicial era fornecer crédito às populações de mais 

baixa renda, mas o propósito foi desviado, tornando-se o 

grande financiador da classe média. 

•   



 Mal. Castelo Branco 

 (1964-1967) 
O SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) 

  

• A instituição foi criada com a responsabilidade de fiscalizar e 

coordenar as informações e contra-informações em atividades 

e distribuídas em território brasileiro e em países no exterior. 

 

• O SNI possuía em seus arquivos informações sigilosas e 

dossiês de cidadãos brasileiros e estrangeiros referentes a 

assuntos de segurança e interesse de Estado. 
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Mal. Costa e Silva (1967-1969) 

 A hora dos falcões 

• Após a saída de Castelo Branco do governo, em 

março de 1967, o aumento dos protestos contra o 

regime militar abriu caminho para que os militares da 

chamada “linha dura” guiasse a vida política do país 

com o objetivo de desarticular as oposições.  

 

 

 



Ministro da Fazenda - Delfim  Netto 

 
• Delfim afirmava querer “fazer o bolo crescer, 

para depois dividi-lo” 

• Mas os benefícios econômicos não atingiram 

pessoas de baixa renda, que tiveram seus 

salários reduzidos e sua participação na renda 

nacional decrescida de mais de 1/6 em 1960 

para menos de 1/7 em 1970. 

 



Mal. Costa e Silva (1967-1969) 
 POLÍTICA SOCIOECONÔMICA 

 
 

• Ministro da Fazenda – Delfim Neto 

 

• Deu continuidade ao Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG). 

 

• O governo empreendeu uma série de mudanças que 

reduziam o consumo por meio do congelamento 

salarial e a abertura da economia ao capital 

estrangeiro.  

 



Mal. Costa e Silva (1967-1969) 
QUESTÃO POLÍTICA 

 

• Carlos Lacerda, um dos colaboradores do golpe, se 

uniu a outras figuras políticas da época para formar a 

chamada Frente Ampla, grupo político que exigia a 

reinstalação dos governos civis e a preservação da 

soberania nacional.  

 

• Entretanto, a extinção dos direitos políticos e o 

fechamento dos partidos enfraqueceu a 

continuidade da Frente Ampla, que foi fechada por 

Costa e Silva. 

 

 



Mal. Costa e Silva (1967-1969) 
QUESTÃO POLÍTICA 

  

• O fechamento das vias oficiais de atuação política acabou 

transferindo um importante papel de oposição aos 

estudantes, que passaram a criticar a repressão e o 

desmando dos militares.  

 

• O enfrentamento acabou provocando um grave incidente, o 

estudante secundarista Edson Luís de Lima Souto acabou 

sendo morto pelas autoridades.  

 

• Sua morte acabou incitando um grande protesto contra o 

regime militar que tomou as ruas do Rio de Janeiro e ficou 

conhecido como a Passeata dos Cem Mil. 

 

 



Mal. Costa e Silva (1967-1969) 
QUESTÃO POLÍTICA 

  

Passeata dos Cem Mil  

 Rio de Janeiro, junho de 1968. 

 

Velório de Edson Luís –  

“Neste luto, começa a luta” 



• Nos dias 02 e 03 de setembro de 1968, o jovem deputado 
Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, usou a 
Tribuna do Congresso para fazer um discurso inflamado 
contra a ditadura. 

 

1968: o ano que não terminou. 



 

• Os oficiais, indignados, afirmavam que Moreira Alves havia 
praticado um “atentado contra a ordem democrática”. 

 

• O governo encaminha para o Congresso um pedido para 
processar Moreira Alves. 

 

• Entretanto, o Congresso rejeita o pedido por 216 votos a 14. 

 

• Temendo a reação do governo, Márcio Moreira Alves decidiu 
exilar-se. 

 

• A resposta do governo veio numa sexta-feira 13 de dezembro 
de 1968, publicando o AI-5. 

1968: o ano que não terminou. 



AI-5 – ANOS DE CHUMBO 

•  fim a todos os direitos civis; 

 

•  demitir funcionários públicos;  

 

•  decretar estado de sítio; 

 

•  suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer pessoa; 

 

•  permitia a cassação dos mandatos parlamentares e o fechamento 

do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais sob a ordem direta do presidente; 

 

•  Ao mesmo tempo, limitava os poderes do Judiciário ao suspender o 

direito de habeas corpus em crimes que iam contra a “segurança 

nacional”. 

 



Mal. Costa e Silva (1967-1969) 
  

• Denúncias sobre a penetração abusiva de capital 

estrangeiros em todos os setores da vida nacional 

 

• Venda de terras a estrangeiros 

 

• U$ 2.800.000 grupo Time-Life à TV  
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Grande aliada da Ditadura 



• No decorrer de 1969, o gal. Costa e Silva tenta amenizar 
a ditadura. 

 

• Tentou realizar uma reforma constitucional que, não 
restabelecia a democracia mas atenuava o autoritarismo. 

 

• Não houve tempo para tal reforma, Costa e Silva sofre 
uma Trombose Cerebral. 



Um golpe dentro do golpe 

• Com a doença de Costa e Silva quem deveria assumir 

era o vice-presidente Pedro Aleixo 

 

• 30/Ago. e 31 de Out./1969 – O Brasil foi governado 

por uma Junta Militar 



OS ANOS DE CHUMBO 

 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

O TERROR NA ORDEM DO DIA 

 

Prof.ª Maria Auxiliadora 



Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

O TERROR NA ORDEM DO DIA 

• Período do Milagre Brasileiro 

 

• Execução do AI-5 

 

• Terrorismo Político do governo em relação à 

sociedade civil 

 



Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

O TERROR NA ORDEM DO DIA 

A política socioeconômica 

 
• Período do Milagre Brasileiro 

 



Ministro da Fazenda - Delfim  

Netto 

 • Delfim afirmava querer “fazer o bolo crescer, 

para depois dividi-lo” 

• Mas os benefícios econômicos não atingiram 

pessoas de baixa renda, que tiveram seus 

salários reduzidos e sua participação na renda 

nacional decrescida de mais de 1/6 em 1960 

para menos de 1/7 em 1970. 

 



Plano Nacional de Desenvolvimento   

                               I PND 

• 1972-1974 – Gestão Médici 

• Características: 

• Grandes projetos de integração nacional 

• Transportes, corredores de exportação, 

telecomunicações 

• Exemplo: Ponte Rio - Niterói  

• Transamazônica 

• Hidrelétrica de Três Marias -  Itaipu -  Ilha Solteira 

• Planos especiais para o desenvolvimento regional 



As Obras Faraônicas – 20 bilhões de dólares 

Ferrovia do Aço - 1973 

O único trecho concluído é o que liga Belo Horizonte à Barra 

Mansa no Estado do Rio de Janeiro.   



• A Rodovia Transamazônica (BR-230) é a terceira mais longa rodovia do 

Brasil, com 2.300 km de comprimento, cortando os estados brasileiros de 

Pará e Amazonas, nasce na cidade de João Pessoa na Paraíba. É 

classificada como rodovia transversal. Em grande parte, a rodovia não é 

pavimentada. 



Transamazônica ou Transamargura  



As Obras Faraônicas – 20 bilhões de dólares 

 

período de construção: 1969-1974 



As Obras Faraônicas – 20 bilhões de dólares 

ITAIPU 

Período de Construção: 1971 - 1982 



As Obras Faraônicas 

20 bilhões de dólares 

 

Todo esse crescimento teve um custo altíssimo e 

a conta deveria ser paga no futuro. 

  

Os empréstimos estrangeiros geraram uma 

dívida externa elevada para os padrões 

econômicos do Brasil 



O fim do Milagre Brasileiro 

1973: 4ª Guerra Árabe-Israelense 

 (Yom Kippur – Dia do Perdão) 
Causa: Países Árabes tomaram a iniciativa de reconquistar 

alguns territórios , mas foram detidos. 

 

ISRAEL   

X 

    EGITO/ SÍRIA 

 

Desfecho: 

•  o conflito terminou sem alterações no território 
israelense 

• Crise Mundial devido ao aumento do petróleo (U$ 2,9 
para 11,65) 







Euforia – Obras Faraônicas 



Ufanismo 



• O governo aposta no aparato ideológico do crescimento da 
nação: 

• “Você constrói o Brasil” 

• “Ninguém segura este país” 

• “Brasil, conte comigo” 

• “Brasil, ame-o ou deixe-o” 

 

• O auge da campanha publicitária foi atingido na Copa de 1970: 
“Pra frente Brasil”. 

 

• As torturas e a repressão são sufocadas pela euforia da ideia 
produtivista do “Milagre Econômico’. 

 

• O PIB atingiu índices na ordem de 10% e 11,2%. 

Governo Médici (1969-1974) 

 A máquina da repressão 



30  outubro 1969 – Emenda Constitucional 
nº 1  
• Mandato presidencial de 05 anos 

• Confirmação de todos os Atos Institucionais 

• Pena de morte para os casos de subversão  

• Número de deputados de acordo com o número de eleitores 

• Alteração no estatuto da inviolabilidade parlamentar 

• Ampliação dos poderes do executivo – legislar por decreto-lei 

• Impedimento do judiciário em rever atos praticados com base 
nos Atos Institucionais 

 

Governo Médici (1969-1974) 

“Emendão” 
 



A luta armada 

• A falta de crédito na ação parlamentar e o endurecimento do 
regime faz com que os setores de esquerda se lancem em 
ações armadas. 

 

• O PCB – resistência no interior do MDB e dos sindicatos. 

 

• O PC do B – iniciou uma campanha de guerrilhas rurais, com 
escasso apoio camponês. 

 

• Entre 1968 e 1974, a ALN (Ação Libertadora Nacional); a 
VAR (Vanguarda Armada Revolucionária), o MR-8 
(Movimento Revolucionário 8 de outubro) e a Ação Popular 
promovem a guerrilha urbana. 

 



 

AÇÕES DOS GRUPOS DE 

ESQUERDA 
• Sequestros          Assaltos                  

Guerrilhas 



Charles Elbrick 

04 de setembro 1969 - MR-8 e ALN  

sequestram o embaixador norte-americano Charles 

Elbrick 



Governo Médici (1969-1974) 

 A máquina da repressão 

 

• Repressão e eliminação dos principais líderes da luta armada: 

 

 04 de novembro 1969 – Morte de Carlos Mariguella  - Líder da 
Ação Libertadora Nacional 



A reação dos militares 

• 1969 – Criação da OBAN (Operação 

Bandeirantes) 

• 1970 – Criação do Destacamento de 

Operações e Informações – Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) 

• Eram subordinados ao exército e perseguiam 

os subversivos 



Novas ações da Esquerda 

• 18 de julho de 1969 - VAR-Palmares - realiza o célebre 

roubo do cofre do governador paulista Adhemar de 

Barros, que rendeu 2,5 milhões de dólares. 

•  A ação durou 28 minutos e foi coordenada por Dilma 

Rousseff e Carlos Franklin Paixão de Araújo, que então 

comandava a guerrilha urbana da VAR-Palmares em todo 

o país e mais tarde se tornaria pai da única filha de Dilma. 



Novas ações da Esquerda 

• Março 1970 – VPR – sequestra o cônsul do 

Japão em São Paulo, Nobuo Okuchi 

• Junho 1970 – ALN e VPR – Sequestro do 

embaixador da Alemanha Ehrenfried von 

Holleben, no Rio de Janeiro 

• Dezembro 1970 – Sequestro do embaixador 

suíço Giovani Bucher no Rio de Janeiro 

 



Os sequestros resultavam na troca por 

prisioneiros   

• No total foram libertos 136 presos políticos 



Repressão e eliminação dos principais líderes da luta 

armada 

 
• 1971 -  Morte de Carlos Lamarca – líder da 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) 

 



Caça aos “subversivos” 



A Guerrilha do Araguaia   

(1972-1975) 

• Em 1972, o PCdoB criou um novo foco 
guerrilheiro no Araguaia 

 



A Guerrilha do Araguaia  

(1972-1975) 
• Para vencer cerca de 80 guerrilheiros, formaram-

se três expedições militares, com 5 mil, 10 mil e 6 
mil soldados, respectivamente. 

 
• Os guerrilheiros aprisionados foram assassinados 

e enterrados clandestinamente e apenas no final 
da década de 1990 seus corpos começaram a ser 
localizados. 

 
• Com a grande imprensa silenciada, as notícias 

sobre as torturas e o regime passam a ser 
veiculadas somente na clandestinidade. 

 
 
• Como forma de encobrir o clima de terror, o 

governo propaga a propaganda ufanista. 
 



Desaparecidos do Araguaia 



AS TORTURAS NA DITADURA 



Movimentos Musicais na 

Ditadura 

                          TROPICÁLIA 

• Surgiu no final da década de 60, o marco inicial foi o 

Festival de Música Popular realizado em 1967, pela TV 

Record 

 

• Influência da cultura pop brasileira e internacional 

• Não possuía como objetivo principal utilizar a música 

como “arma” de combate político a ditadura militar 

 



Movimentos Musicais na 

Ditadura 

 ENGAJADOS 

• Músicas de Protesto 

• Criticavam abertamente a ditadura 

  



Movimentos Musicais na 

Ditadura 

Metáforas para driblar a censura 

Cálice ou Cale-se 

 

Chico Buarque de Holanda – Julinho da Adelaide 

Milton Nascimento 

Gilberto Gil 

Caetano Veloso 

Francis Hime 
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Movimentos Musicais na 

Ditadura 
A Jovem Guarda 

• O termo Jovem Guarda além de designar um movimento 

musical, surgiu como nome de programa de música jovem da 

TV Record de São Paulo.  

• O programa Jovem Guarda estreou em setembro de 1965, 

comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia. 

• O programa Jovem Guarda acabou em 1969. 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

”Abertura lenta, gradual e segura” 

 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

  ”Abertura lenta, gradual e segura” 

 

• Quando Geisel assumiu a presidência da República, 

em março de 1974, a ditadura militar já havia 

derrotado todas as organizações guerrilheiras 

armadas. 

 

•  Já não existia ameaça subversiva ao regime 

proveniente das esquerdas armadas, mas mesmo 

assim o aparato repressivo continuou funcionando. 

 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

  ”Abertura lenta, gradual e segura” 

 

• Para evitar crises políticas, Geisel fez concessões ao 

aparato repressivo ao impedir pressões provenientes 

das oposições (em particular, do MDB, da Igreja 

Católica e também de setores da imprensa) no 

sentido de cobrar do governo esclarecimentos sobre 

cidadãos mortos, desaparecidos e torturas contra 

presos políticos. 

 



  Ernesto Geisel (1974-1979) 
CRISE DA ECONOMIA 

  

   

 
• Em 1974, o ciclo de prosperidade da economia 

brasileira chegou ao fim. 

 

•  O grande salto desenvolvimentista e o 

crescimento industrial e produtivo (o chamado 

"milagre econômico") duraram enquanto as 

condições internacionais eram favoráveis. 

 

• Neste contexto, o descontentamento dos 

trabalhadores foi se acumulando. 



  Ernesto Geisel (1974-1979) 
CRISE DA ECONOMIA 

  

   

 • 1978 - Greves no ABC, Luís Inácio da Silva, o Lula, foi 

o principal líder desses movimentos grevistas.  

 



  Ernesto Geisel (1974-1979) 

REORGANIZAÇÃO DAS OPOSIÇÕES 

  

   

 
• O primeiro sinal de descontentamento popular 

ocorreu com a vitória expressiva do MDB nas eleições 

legislativas de novembro de 1974. 

 

 

• A vitória política do MDB, mesmo em condições de 

ausência de regras democráticas, deixou claro que - 

se o processo eleitoral fosse livre a oposição 

conquistaria o poder. 

 

 



  Ernesto Geisel (1974-1979) 

A reação do governo 
  

   

 
• Criada pelo Ministro da Justiça Armando Falcão em 1976,  

a Lei Falcão teve seu principal objetivo evitar que o 

horário eleitoral gratuito viesse a ser utilizado como uma 

forma de criticar o regime militar daquela época. 

  

• Na propaganda eleitoral, os partidos se limitaram a 

mencionar a legenda, o currículo e o número do registro 

do candidato na Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar, 

pela televisão, sua fotografia, podendo ainda mencionar o 

horário e o local dos comícios. 

 

 



  Ernesto Geisel (1974-1979) 

A reação do governo 

O Pacote de Abril 
  

   

 
• 1977 – O MDB rejeita o projeto de reforma judiciária 

apresentado pelo governo. 

 

• Percebendo que a ARENA iria perder a maioria  das 
cadeiras no Congresso Nacional, em abril de 1977, 
Geisel fechou o Congresso e impôs duas emendas 
constitucionais que ficaram conhecidas como “pacote 
de abril”.  

 

•  Foi criada a figura dos senadores biônicos, ou seja, 
senadores nomeados pelo governo. 

 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

”        “Abertura lenta, gradual e segura” 

 

 

 

• 11.10.1977- Lei Complementar nº31, aprovada 

a criação do Mato Grosso de Sul. 
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Ernesto Geisel (1974-1979) 

”Abertura lenta, gradual e segura” 

 

• Partidário da abertura política, Geisel teve que 

afastar os que desejavam um golpe mais à 

direita, caso do General Silvio Frota. 

 

• Mesmo querendo amenizar as torturas e 

mortes, incidentes ocorreram como: 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

Incidentes na prisão 

Em janeiro de 1976, uma 

outra morte, a do operário 

Manoel Fiel Filho 



Plano Nacional de Desenvolvimento – 

II PND 

• 1974-1979 – Gestão Geisel 

• Características: 

• Indústria de Base (siderúrgica e Petroquímica) 

• Bens de Capital 

• Autonomia em insumos básicos (metais não-

ferrosos, minérios, petroquímica, fertilizantes e 

defensivos agrícolas) 

• Energia – Indústria nuclear, pesquisa do petróleo 

• Assinatura de contratos de risco com empresas 

estrangeiras – Petróleo e Proálcool 



Ernesto Geisel (1974-1979) 

”Abertura lenta, gradual e segura” 

 
 Energia nuclear  

contrato com a Alemanha Ocidental – Angra I 

Custou 10 bilhões de dólares ao  Brasil 



Proálcool 

• OBJETIVO: Substituir os derivados do petróleo pelo 
álcool 

• 1975 – Início do Projeto no Governo Geisel 

• 1979 – Auge do Programa do Proálcool 

• Consequência – Expansão da lavoura canavieira, 
prejudicando o setor alimentício 



A sucessão de Geisel 

• Gal. Sílvio Frota ligado a militares de linha 
dura desejava se candidatar ao cargo de 
presidente, por isso Geisel o demitiu. 

 

• O Candidato escolhido foi o Gal. João Batista 
Figueiredo  

 

• 1978 - Revogação do AI-5 



João Batista de Figueiredo 

1979-1985 

“Prefiro cheiro de cavalo a cheiro do povo” 



Governo Figueiredo (1979-1985) 

“Anistia ampla, geral e irrestrita” 

• Continuidade ao processo de abertura política. 

• A ANISTIA veio em 1979, mas não beneficiou os condenados 
por seqüestros e atentados políticos. 

• Os militares que cometeram abusos no período da Ditadura, 
também foram anistiados 



A presidência do Gal. Figueiredo 

(1979-1985) 

 1979 – Reforma Partidária – retorno do 

Pluripartidarismo  

• Arena =  PDS (Partido Democrático Social) 

• MDB   = PMDB (Partido do Mov. Dem. Brasileiro) 

• PP – Partido Popular (fundiu-se c/ PMDB) 

• PT – Partido dos Trabalhadores 

• PDT – Partido Dem. Trabalhista 

• PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 



A presidência do Gal. Figueiredo 

(1979-1985) 

 1982 - Eleições diretas e secretas para os 

governadores. 

• PDS – Ganha em 12 estados 

• PMDB – 10 estados 

• PDT – 01 estados 

Em todos os estados mais importantes  a 

oposição assumiu o controle do  

governo 

 



Plano Nacional de Desenvolvimento – 

III PND 
• 1979-1985 – Gestão Figueiredo 

• Características: 

• Período de crise geral 

• 1980 – A década perdida 

 



Plano Nacional de Desenvolvimento – 

III PND 

• Incentivo à agricultura 

“Plante que o João garante!” 

• Construção de casas populares 

• Final do mandato o PIB tem um crescimento 

(7%) 

• Greves no ABC paulista 

• Greves do funcionalismo público 

• Pressões dos trabalhadores contribuíram para 

o avanço do processo de redemocratização. 



Atentado Contra a Democracia 



• A direita, ligada ao aparelho da repressão, não aceitava a 

abertura – agiam com terrorismo: atentado do Riocentro, em 

1981. 

• As bombas seriam plantadas pelo sargento Guilherme Pereira 

do Rosário e pelo então capitão Wilson Dias Machado, hoje 

coronel, atuando como educador no Colégio Militar de 

Brasília 

 



Diretas Já – Emenda Dante de 

Oliveira 



A redemocratização 
• Emenda Dante de Oliveira – derrotada no Congresso. 

• Transição democrática: 

 Paulo Maluf (PDS)  

 X   

Tancredo Neves (PMDB) 

 

• José Sarney (líder) do PDS, não aceita a candidatura de 
Paulo Maluf pelo partido. 

 

• Sarney deixa o PDS e une-se ao PMDB, formando a Aliança 
Democrática, tornando-se  candidato a vice-presidente pelo 
PMDB. 

 

• Aliança Democrática – Futuro – PFL (Partido da Frente 
Liberal) 

 



• 15 de janeiro de 1985: Tancredo e Sarney são 
eleitos depois de 21 anos de governos militares. 

 

• Na data da posse, 15 de março, Tancredo é 
internado – Sarney assume. 

 

• 21 de abril: morre Tancredo. 

 

• Começava a conturbada NOVA REPÚBLICA. 





1 - O governo JOSÉ SARNEY (1985 – 1990): 

• PMDB 

• Desconfiança inicial  

– passado ligado a ditadura militar. 

• “Emendão” (85) – aumentar credibilidade. 

– Eleições presidenciais seriam restabelecidas. 

– Voto para analfabetos. 

– Liberdade partidária (incluindo o PCB e o PC do B). 

– Liberdade sindical. 

– Convocação de Assembléia Nacional Constituinte (formada 

por deputados eleitos para o Congresso Nacional em 1986). 



• Sucessão de planos econômicos. 

• PLANO CRUZADO (fev/86) – Dilson Funaro: 

– Congelamento de preços. 

– Congelamento de salários 

– Sucesso inicial – ampla adesão popular. 

• “Fiscais do Sarney” 

– Explosão do consumo – procura maior que oferta. 

– Crise de abastecimento  

– Redução de exportações 

 

• PLANO CRUZADO II (nov/86) – Dilson Funaro: 

– Liberação parcial do congelamento de preços. 

– Aumento de 80% no valor dos automóveis. 

– Aumento de tarifas públicas (luz, correios, telefone...). 

– Aumento de impostos para cigarros e bebidas. 

– Volta da inflação – Ministro Funaro cai. 

 



Década de 80 = “década perdida” 

• PLANO BRESSER (jun/87) – Bresser Pereira: 

– Novo congelamento de preços de salários (3 meses). 

– Alta de impostos. 

– Fim de reajustes salariais automáticos. 

– Retomada de relações com FMI – fim da moratória. 

– Fracasso – volta da inflação. 

– Queda vertiginosa da popularidade do governo. 

 

• PLANO VERÃO (Jan/89) – Maílson da Nóbrega: 

– 1000 Cruzados = 1 Cruzado Novo. 

– Novo congelamento. 

– Abertura ao capital estrangeiro. 

– Sem efeitos – volta da inflação (1782% ao ano em 89). 

– Insatisfação popular. 

 



“Constituição Cidadã” - 1988 

• Out/88 – Nova Constituição (“Constituição Cidadã”): 

 

• Assembleia presidida por Ulisses Guimarães 

– Eleições diretas e secretas (em todos os níveis). 

– Presidente: 5 anos (para Sarney) e 4 para os demais 



Constituição de 1988 – Constituição Cidadã 

– Voto facultativo para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos. 

– Eleições para cargos executivos em dois turnos. 

– Habbeas Corpus. 

– Fim da censura. 

– Direito de greve. 

– Férias com adicional de 1/3 do salário. 

– Multa de 40% do valor do FGTS em casos de demissão sem justa causa. 

– Licença maternidade (120 dias) e paternidade (4 dias). 

– Seguro desemprego. 

– Racismo = crime inafiançável. 

 



• A sucessão de Sarney: 

– 22 candidatos (eleições de 1989). 

 

 

 



– 2º Turno: COLLOR (PRN) X LULA (PT) 



2 - O governo FERNANDO COLLOR DE 

MELLO (1990 – 1992): 

• “Caçador de Marajás” 

• Discurso: COLLOR = novo, moderno. 

• Passado político pessoal e familiar ligado a 

ditadura militar. 

• PLANO COLLOR (mar/1990) – Zélia 

Cardoso de Mello: 

– 1 Cruzado Novo = 1 Cruzeiro. 

– Confisco de investimentos (até 

poupanças) – máximo equivalente a 

US$1200. 

 



– Aumento de tarifas. 

– Facilidades para importações. 

– Privatizações de empresas estatais. 

– Redução de gastos públicos (salários, aposentadorias e projetos 

sociais). 

– Início efetivo do neoliberalismo no Brasil. 

– Objetivo: queda da inflação por meio da redução de consumo. 

– Resultados: 

• Redução do consumo 

• Redução da produção. 

• Desemprego. 

• Falências 

 

 Crise econômica 

sem precedentes. 



• Mai/92: Pedro Collor (irmão do presidente) faz graves 

denúncias na Revista Veja. 

– “Esquema PC” – corrupção. 

 

 
 PC FARIAS: ex-

tesoureiro de 

campanha de 

Collor e peça-

chave no 

esquema de 

corrupção. Foi 

assassinado em 

junho de 1996. 



• Mobilizações populares contra Collor: 

– “Caras Pintadas”/ “Fora Collor”. 

– Políticos Da oposição 

– Rede Globo 

 



• Set/92 – Congresso aprova 

o Impeachment 

• Collor renuncia momentos 

antes, mas tem seus 

direitos políticos suspensos 

por 8 anos. 

 





ITAMAR FRANCO 

(1992-1995) 

Prof.ª. Maria Auxiliadora 



29 de dezembro 1992 

Situação Brasileira: 

• Inflação - 1.119,101 % 

• Planos econômicos frustrados   

• Cruzado (Março - 1986) 

• Cruzado II (Novembro – 1986) 

• Plano Bresser (Junho – 1987) 

• Plano Verão (Janeiro – 1989) 

• População decepcionada  

• Confisco e corrupção 

• Miséria  

• Recessão 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

• Criação de um governo de conciliação 

• Presidente de postura discreta (contrário do 

exibicionismo de Fernando Collor) 

• O momento internacional era favorável  

• Queda das taxas de juros internacionais  

• Alastramento  do neoliberalismo pelo 

mundo 

 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

QUESTÃO POLÍTICA 

• Abril de 1993 – Plebiscito – Regime Político 

• O  povo decidiu manter tudo como estava: escolheu a 

República (66% contra 10% da Monarquia) e o 

Presidencialismo (55% contra 25% do 

Parlamentarismo) 

 

 

X X 



“Anões do Orçamento”  - Deputado João 

Alves 

1993 
• Causa:  

O assessor da Comissão de Orçamento do Congresso , José Carlos 
Alves dos Santos revelou a existência de um esquema em que 
parlamentares desviavam dinheiro do Orçamento da União para 
laranjas e parentes por meio de emendas parlamentares.  

 
RÉUS: 31 (13 tiveram supostos crimes pescritos) 

 
CONDENADOS: 6 (3 sem chance de recurso) 

 
PIVÔS: 

 
João Alves - deputado apontado como chefe do esquema, renunciou 
para evitar a cassação e morreu em 2004,  

José Carlos Alves dos Santos -   diretor da Comissão de Orçamento 
que denunciou o esquema, foi condenado a 4 anos e 1 mês de prisão  

Raquel Cândido - deputada federal de Rondônia, foi cassada e depois 
condenada a 5 anos de prisão 

 
 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

QUESTÃO POLÍTICA 

• CPI – Esquema de corrupção orçamento da união 

• “Anões do Orçamento”  - Deputado João Alves 

• Desvio de cerca deR$ 800 milhões 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

ATITUDES FOLCLÓRICAS 

Retorno do Fusca (94 – 96). 

 

Assediado pela pseudo modelo 
e atriz Lílian Ramos 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 

• O Plano Real foi um plano econômico, desenvolvido e 
aplicado no Brasil durante o governo de Itamar Franco. 
Desenvolvido em 30 de junho de 1994, tinha como 
principal objetivo à redução e o controle da inflação. 

 

• Elaborado pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique 
Cardoso, o plano de estabilização da economia contou 
com a participação dos seguintes economistas: Gustavo 
Franco, Pérsio Arida, Pedro Malan, Edmar Bacha, André 
Lara Rezende, entre outros. 

 

 
 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 
• O Plano passou por três fases: 

1ª fase – PAI = Programa de Ação Imediata 

Conjunto de medidas econômicas elaborado em Junho 
de 1993  

*Corte de Gastos públicos 

*Recuperação da receita 

*Austeridade na relação com Estados e Municípios 

*Ajustes nos Bancos Estaduais 

Redefinição das funções dos Bancos Federais 

*Privatizações 

* Criação do Cruzeiro Real 

  

 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 

2ª fase - Criação da URV (Unidade Real de 

Valores) 

• 27 de maio 1994, a URV inicialmente convertia 

os salários e os benefícios previdenciários 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 

• Alteração monetária – Cruzeiro ---Cruzeiro Real 

• Qual Quantia Valia o Cruzeiro Real? 

• Em 28 de março de 1994 a URV valia CR$895,03 
(Cruzeiros Reais).  

• No dia 29 de junho de 1994 a taxa de câmbio 
estava equivalente em CR$2.750.  

• Contas bancárias, investimentos e aplicações 
foram convertidos de modo automático ao Plano 
Real. 

•  Em 01 de julho nasceu o Real. 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 

3ª Fase – 01 de Julho 1994 – Implantação do 

Real 

 



ITAMAR FRANCO - (1992-

1995) 

O PLANO REAL 

RESUMINDO  
 

1ª - Redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de 
controlar as contas do governo. 

2ª - Criação da Unidade Real de Valor (URV) como forma de desindexar a 
economia, até então indexada pelos índices de inflação. 

3ª - Criação de uma nova moeda forte: o real (R$). 

4ª - Aumento das taxas de juros e aumentos dos compulsórios (dinheiro 
que os bancos devem recolher junto ao Banco Central). Estas medidas 
tinham como objetivo reduzir o consumo e provocar a queda da inflação. 

5ª - Redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência 
com os produtos nacionais, provocando a redução dos preços. 

6ª - Controle cambial, mantendo o Real valorizado diante ao Dólar. Esta 
medida visava estimular a importação e aumentar a concorrência interna, 
controlando o aumento dos preços dos produtos nacionais. 

 
 

 
 



ITAMAR FRANCO - (1992-1995) 

O PLANO REAL 

Resultados e desdobramentos 
• O Plano Real foi bem sucedido.  

• A inflação passou a ser controlada e diminuiu 

significativamente com o passar dos anos.  

• O Plano Real foi tão bem sucedido que Fernando 

Henrique Cardoso conseguiu se eleger presidente 

da República em 1994. 

 



REDUÇÃO DA INFLAÇÃO – PLANO 

REAL 



INFLAÇÃO 2013 



FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

(1995-1999) 

(1999-2003) 



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

(2003-2010) 

Prof.ª. Maria Auxiliadora 



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

2003-2006 

• Continuidade do projeto do PSDB – Fernando 
Henrique. 

• Caracterizou-se pela baixa inflação, redução do 
desemprego e constantes recordes da balança 
comercial.  

• Promoveu o incentivo às exportações, à diversificação 
dos investimentos feitos pelo BNDES, estimulou o 
microcrédito e ampliou os investimentos na agricultura 
familiar através do PRONAF (Programa Nacional da 
Agricultura Familiar) 



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

2003-2006 

• Recorde na produção da indústria 

automobilística 

• O salário mínimo passou, em oito anos, de 

200 para 510 reais (aumento de 155%).  

• O nível de desemprego registrou queda no 

Governo Lula, caindo de uma taxa de 12% em 

2003, para 9% em 2007. 



A NOVA CLASSE MÉDIA 

BRASILEIRA 



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

2003-2006 

• Na área econômica a gestão do Governo Lula é 

caracterizada pela estabilidade econômica e por 

uma balança comercial superavitária. 
Fonte: IBGE 

  



PROGRAMAS SOCIAIS 

• O Programa Fome Zero foi a principal plataforma eleitoral 
de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002.  

• Nessa campanha eleitoral, ele pregava a eliminação da 
fome no Brasil.  

• O programa Fome Zero começou como uma tentativa do 
Presidente da República de mobilizar as massas em favor 
dos pobres em estado de extrema miséria ainda muito 
presente no Brasil.  

• O programa Fome Zero não deu certo e costuma ser 
citado pelos críticos como um dos principais fracassos da 
administração Lula, conforme editorial do Jornal do Brasil.  

• O programa hoje é considerado extinto e substituído pelo 
Bolsa-Família. 





BOLSA FAMÍLIA 

• A criação do Bolsa Família teve como inspiração o Bolsa Escola 

ideia originalmente proposta por Cristovam Buarque enquanto 

reitor e professor da UnB no ano de 1986. 

• Em 2002 já havia no Brasil diversos programas sociais que já 

beneficiavam cerca de 5 milhões de famílias, através, entre 

outros, de programas como o Bolsa Escola, vinculado ao 

Ministério da Educação, Auxílio Gás, vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia e o Cartão Alimentação, vinculado ao Ministério 

da Saúde, cada um desses geridos por administrações 

burocráticas diferentes. 

• O Programa Bolsa Família consistiu na unificação e ampliação 

desses programas sociais num único programa social, com 

cadastro e administração centralizados no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que, segundo 

Banco Mundial, facilita sua eficiência administrativa e fiscalização. 



BOLSA FAMÍLIA 



BOLSA FAMÍLIA 

• As famílias com renda de até R$ 70,00 por 
pessoa, por mês; 

• As famílias com renda de até R$ 70,00 (setenta 
reais) por pessoa, considerando, inclusive, os 
valores dos benefícios do PBF; 

• As famílias com renda entre R$ 70,01 a R$ 
140,00 por pessoa, por mês, e que tenham 
crianças e adolescentes com idade entre zero e 
15 anos ou gestantes; 

• As famílias com renda entre R$ 0,00 a R$ 
140,00, por pessoa, por mês, e que tenham 
adolescentes entre 16 e 17 anos; 

 



O reajuste do Benefício 
•  O benefício terá um aumento, a família por si só já 

tem o beneficio de 70 reais, ira ter um limite de 5 

filhos por família, sendo de 0 a 15 anos a receber 32 

reais, e 38 reais para filhos de 16 a 17 anos. 

•  Cerca de 300 reais a família ira receber 

 



EDUCAÇÃ0 

• ProUni (Programa Universidade para Todos)  

segundo as declarações do MEC, maior 

programa de bolsas de estudo da história da 

educação brasileira. 



A CORRUPÇÃO 

• OPERAÇÃO ANACONDA(2003) 
Investigação da PF que descobriu, por meio de 
escutas telefônicas, indícios de extorsão e 
venda de sentenças judiciais envolvendo juízes 
e policiais federais 
RÉUS: 13 
CONDENADOS: 11 (com possibilidade de 
recurso; 4 absolvidos*) 
 
 



A CORRUPÇÃO 

• A partir de 2004, o governo Lula enfrentou crises políticas, 
que atingiram seu grande desempenho em julho de 2005 
quando denunciaram um suposto esquema de compra de 
votos de deputados no congresso e suposto financiamento 
de campanhas por "Caixa 2".  

 

• Várias outras denúncias de escândalos foram sendo 
descobertas, como o caso da quebra de sigilo de um caseiro 
pelo do estado, que levou a demissão do ministro Antonio 
Palocci, além da tentativa de compra de um dossiê por 
parte de agentes da campanha do PT de São Paulo. 



A CORRUPÇÃO 
• 2005 –  CORRUPÇÃO NOS CORREIOS: em maio de 

2005,  revista VEJA publicou reportagem sobre 
Maurício Marinho, um funcionário dos Correios flagrado 
em vídeo embolsando propina de 3 000 reais. 

 

• DINHEIRO NA CUECA : em julho de 2005, José 
Adalberto Vieira da Silva foi preso no Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, com 100 000 dólares e 200 
000 reais escondidos na cueca. 



A CORRUPÇÃO 
• MENSALÃO (2005) 

Esquema de pagamentos mensais a deputados da base aliada em 
troca de apoio ao governo denunciado por Roberto Jefferson à 
Folha; fraude envolveu também outros políticos, empresários e 
bancos. Julgamento no STF está previsto para 2012 
RÉUS: 38* 
CONDENADOS: 0 (sem absolvidos também) 
PIVÔS: 
José Dirceu (ex-chefe da Casa Civil), Delúbio Soares (ex-
tesoureiro do PT), Roberto Jefferson (ex-deputado pelo PTB-RJ), 
Valdemar Costa Neto (deputado pelo PR-SP), Marcos Valério 
Fernandes de Souza (empresário acusado de operar o esquema).  

• *40pessoas foram denunciadas ao STF, que abriu ação penal em 
2007 

• Presos em Novembro/2013 
 



A CORRUPÇÃO 

• MÁFIA DOS SANGUESSUGAS(2006) 

Fraude em emendas ao Orçamento que 

causou prejuízo de R$ 100 milhões e envolveu 

mais congressistas e assessores, acusados de 

receber propina de empresa que vendia 

ambulâncias superfaturadas para prefeituras 

RÉUS: 533 (10 absolvidos) 

CONDENADOS: 22 (2 sem chance de recurso) 

 



O apagão aéreo 
• 29/09/2006 - Voo 1907 da Gol - fazia a rota 

Manaus-Rio de Janeiro, com escala em 

Brasília, mas caiu em Mato Grosso após uma 

colisão com um jato executivo Legacy  

• 154 mortos 



2006 - Presidente Lula se prepara para a 

reeleição 

2º TURNO 
PSDB – Geraldo Alckmin – 
39,17% 

Luiz Inácio “Lula” da Silva – 
60% 



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

(2007-2010) 

2º Mandato  



LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA 

(2007-2010) 

 
• Lula disse: “Continuaremos a governar o Brasil 

para todos, mas continuaremos a dar mais 

atenção aos mais necessitados. Os pobres 

terão preferência em nosso governo”. 



• Em janeiro de 2007, foi lançado o PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento), um conjunto de 

medidas que visava à aceleração do ritmo de 

crescimento da economia brasileira, com previsão 

de investimentos de mais de 500 bilhões de reais 

para os quatro anos do segundo mandato do 

presidente, além de uma série de mudanças 

administrativas e legislativas. 

• O PAC, no entanto, vem apresentando problemas 

de execução(atrasos). 



2007 

• Marcado pela retomada da atividade em vários 

setores da economia, em virtude 

principalmente da recuperação da renda da 

população e pela expansão do crédito no país.  

• Maior para a agropecuária, com desempenho 

puxado pelo aumento do consumo interno de 

alimentos e da demanda internacional por 

commodities. 



A CORRUPÇÃO 
• No início de 2008 ,  a crise do uso de cartões corporativos. 

•  Denúncias sobre irregularidades sobre o uso de cartões 

corporativos começaram a aparecer.  

• As denúncias levaram à demissão da Ministra da Promoção 

da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, que foi a recordista de 

gastos com o cartão em 2007. 

•  O ministro dos Esportes Orlando Silva devolveu aos cofres 

públicos mais de R$ 30 mil, evitando uma demissão. 



A Crise Econômica Mundial de 

2008 
O Brasil registrou uma queda de apenas 0,2% no ano todo. 



2009 

• Penúltimo ano do Governo Lula, estudo anual 

realizado pela ONG Transparência 

Internacional informou que o Brasil ocupa a 75ª 

posição, num ranking de 180 países, sobre 

percepção de corrupção. 



REALIZAÇÕES  

• O combate à escravidão e ao trabalho 

degradante foram fortificados 

• O Plano Nacional de Educação (PNE) 

estabeleceu 295 objetivos para nortear o 

planejamento da educação no Brasil, da creche 

à pós-graduação, até 2010.  



REALIZAÇÕES 

• JUNHO/2010 – Sancionada a Lei da Ficha 

Limpa 

• Aplicada a partir das eleições de 2012 



Eleições de 2010 – 1º Turno 
fonte: TSE 



Eleições de 2010 – 2º Turno 

 
fonte: TSE 



Dilma Roussef 

• A Comissão da Verdade, sancionada pela Presidente 

Dilma Roussef em 18 de novembro de 2011, tem 

como objetivo principal apurar violações aos direitos 

humanos praticados entre 1946 e 1988, “a fim de 

efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 

promover a reconciliação nacional”. 

 

•  Instalada oficialmente em 16 de maio de 2012, é 

formada oficialmente por 7 membros nomeados pela 

presidente, e seus trabalhos devem durar dois anos. 

 


